คำนำ
การจั ดทาวิช าการค้น คว้าอิส ระ รศ.9000 เป็นเจตนาของหลั กสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่จะให้นักศึกษาที่ผ่าน
การเรียนรายวิชามาแล้ว จานวน 12 วิชา ได้เลือกประยุกต์องค์ความรู้ด้านการบริหารและระเบียบ
วิธีวิจัย เพื่อริเริ่มแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน สมดังเจตนา “ปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง หรือ
ปัญญาเพื่อการพัฒนาองค์การ”
นักศึกษา MPA 27 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 53 คน ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ กระจายอยู่ในหลายจังหวัดทั่วภาคใต้ตอนบน ชื่อเรื่องวิชาค้นคว้าอิสระที่
นักศึกษาเลือกทาสะท้อนประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องของการจัดการร่วมสมัย แบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ ได้
ดังนี้
ด้าน กฏ ระเบียบ จานวน 2 เรื่อง
ด้าน ความสาเร็จของการจัดการ จานวน 16 เรื่อง
ด้าน บริหารทรัพยากรมนุษย์ จานวน 5 เรื่อง
ด้าน นโยบายเครื่องมือการจัดการ จานวน 3 เรื่อง
ด้าน กระบวนการบริหาร จานวน 9 เรื่อง
ด้าน คุณภาพชีวิตของบุคคล จานวน 3 เรื่อง
ด้าน การประเมินผล จานวน 6 เรื่อง
ด้าน การมีส่วนร่วม จานวน 9 เรื่อง
กระบวนการประกัน คุณภาพของการจัดทาวิชา รศ.9000 นอกเหนือจะอาศัยการกากับ
นิเทศก์ ระหว่างนักศึกษากับผู้บริหาร–เจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษานอกที่ตั้งแล้ว ในการชี้แจงทาความเข้าใจ
ทั้งรูปแบบ กระบวนการ และสารัตถะ มาโดยตลอด ยังได้รับความกรุณากากับนิเทศก์จากอาจารย์ที่
ปรึกษา จานวน 5 ท่านเป็นอย่างดี ทางศูนย์ยังจัดให้มีการนาเสนอ วิพากษ์ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่ได้รับ การตรวจทานแก้ไขรูปแบบที่ถูกต้องแล้ว ทางคณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ยังจัดให้มีการเผยแพร่ผลงาน ข้อค้นพบสู่สาธารณชนในวงกว้างอีกด้วย ผู้สนใจ
โปรดตามสืบค้นได้จาก www.gspa.nida.ac.th
ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี ขอขอบคุ ณ นั ก ศึ ก ษา MPA รุ่ น 27 อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
ผู้ทรงคุณวุฒิเจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนร่วม ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปเล่ม เผยแพร่แก่สังคมในวงกว้าง
ด้วยกุศลเจตนาของการนาแนวทาง องค์ความรู้ ข้อค้นพบที่ได้ไปประยุกต์ใช้สร้างมรรคผลสืบไป
ศูนย์การศึกษา นอกที่ตั้ง สุราษฎร์ธานี
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กำหนดกำรโครงกำรนำเสนอผลงำนกำรศึกษำวิชำค้นคว้ำอิสระประจำปีกำรศึกษำ 2562
นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต ภำคพิเศษ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี รุ่นที่ 27
คณะรัฐประศำสนศำสตร์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
วันอำทิตย์ที่ 8 ธันวำคม 2562 เวลำ 07.30 – 17.30 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 6 และ ห้องแกรนด์บอลรูม 7 โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ห้องแกรนด์บอลรูม 6
ห้องแกรนด์บอลรูม 7

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถำกร, ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตำมัย และ
อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมำ
รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียำกร, รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์ และ
ผศ.ดร.เจษฎำ นกน้อย

ช่วงเช้ำ
เวลา 07.30 - 07.50 น.
07.50 - 08.00 น.
08.00 - 11.10 น.
11.10 - 11.20 น.
11.20 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
ช่วงบ่ำย
เวลา 13.00 - 14.30 น.
14.40 - 14.50 น.
14.50 - 16.50 น.
16.50 - 17.30 น.
17.30 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดการนาเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
โดย ผู้อานวยการหลักสูตร ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย
นักศึกษานาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย
- ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
พักรับประทานอาหารว่าง
นักศึกษานาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย
- ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นักศึกษานาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย
- ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
พักรับประทานอาหารว่าง
นักศึกษานาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย
- ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ปิดการนาเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ผู้อานวยการหลักสูตรฯ ให้คาแนะนาการเตรียมตัวสอบประมวลความรู้

หมำยเหตุ: การแต่งกาย เสื้อตัวในเป็นเสื้อเชิ้ตขาว สวมสูททับ กางเกง/กระโปรง รองเท้าหุ้มส้น
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กำหนดกำรโครงกำรนำเสนอผลงำนกำรศึกษำวิชำค้นคว้ำอิสระประจำปีกำรศึกษำ 2562
นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต ภำคพิเศษ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี รุ่นที่ 27
คณะรัฐประศำสนศำสตร์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
วันอำทิตย์ที่ 8 ธันวำคม 2562 เวลำ 07.30 – 17.30 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 6 และ ห้องแกรนด์บอลรูม 7 โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ห้องแกรนด์บอลรูม 6

เวลา

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถำกร / ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตำมัย และ
อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมำ
(นำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที)
08.00 - 08.10 น.
ลงทะเบียน
08.00 - 08.20 น.
พิธีเปิดการนาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย
โดย ผู้อานวยการหลักสูตรฯ ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย
08.20 - 08.30 น.
นักศึกษานาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์
08.30 - 08.40 น.
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
หัวข้อ การปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุกทกภัย
อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
08.40 - 08.50 น.
นักศึกษานาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายโกสินทร์ ประกอบพร
08.50 - 09.00 น.
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
หัวข้อ ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดของ
ประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
10.50 - 11.00 น.
นักศึกษานาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายจรัญ ศรีเมือง
11.00 - 11.10 น.
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร
หัวข้อ ผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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เวลำ 11.10 - 11.20 น.
11.20 - 11.30 น.
11.30 - 11.40 น.

11.40 - 11.50 น.
11.50 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.10 น.
13.10 - 13.20 น.

13.20 - 13.30 น.
13.30 - 13.40 น.

13.40 - 13.50 น.
13.50 - 14.00 น.

พักรับประทำนอำหำรว่ำง
นักศึกษานาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวฐิณารมณ์ หริตา
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร
หัวข้อ ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักศึกษานาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวณัฐวดี คงคาฉุยฉาย
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร
หัวข้อ ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของศูนย์ดารงธรรมอาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
นักศึกษานาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายธงไชย รัตนเดช
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย
หัวข้อ การพัฒนาสมรรถนะหลักสมาชิกกองอาสารักษารักษา
ดินเเดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินเเดนจังหวัดภูเก็ต
นักศึกษานาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวกรรณิการ์ นิติพัฒนกุล
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย
หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของพนักงาน
บริษัท รอยัล เบเกอรี่ จากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักศึกษานาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวพนิดา ศิริพฤฒิกุล
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย
หัวข้อ การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อตู้แช่เย็น กรณีศึกษา ร้านบูรพาเครื่องเย็น
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เวลา

14.00 - 14.10 น.
14.10 - 14.20 น.

14.20 - 14.30 น.
14.30 - 14.40 น.

14.50 - 15.00 น.
15.00 - 15.10 น.

15.10 - 15.20 น.
15.20 - 15.30 น.

15.30 - 15.40 น.
15.40 - 15.50 น.

15.50 - 16.00 น.
16.00 - 16.10 น.

นักศึกษานาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวเรวดี เชิงสมอ
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย
หัวข้อ ประสิทธิภาพของการให้คาปรึกษาด้านคดีแพ่งแก่ประชาชนใน
เขตความรับผิดชอบของสานักงานบังคับคดี
จังหวัดสุราษฎร์ฯ สาขาไชยา
นักศึกษานาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย จ่าอากาศเอกสถาพร ภูถาดลาย
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร
หัวข้อ กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการ
ชั้นประทวน กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักศึกษานาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายสมศักดิ์ ไกรเทพ
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวข้อ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของปลัดอาเภอ กรณีศึกษา
ปลัดอาเภอที่รับราชการในจังหวัดชุมพร
นักศึกษานาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวจันจิรา ศรีนาค
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร
หัวข้อ การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์
ความปลอดภัยทางน้า สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี
นักศึกษานาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายจิตจานงค์ สารอักษร
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร
หัวข้อ อิทธิพลความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชาต่อความสามัคคีใน
การทางานด้านการให้บริการภาคพื้นดินของบุคลากร สายการบินไทยไล
อ้อนแอร์ สนามบินสุราษฎร์ธานี
นักศึกษานาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายจิรกิตติ์ สารอักษร
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร
หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ
กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลอรัญคามวารี

(9)
เวลา

16.10 - 16.20 น.
16.20 - 16.30 น.

16.30 - 16.40 น.
16.40 - 16.50 น.

16.50 - 17.10 น.
17.10 - 17.30 น.

นักศึกษานาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวชนกกานต์ สิทธิเสรี
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร
หัวข้อ การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนกับการจัดการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน กรณีศึกษาโฮมสเตย์บ้านถ้าผึ้ง อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
นักศึกษานาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวดวงพร ธรรมณี
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก
หัวข้อ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของงานฝ่ายธุรการ
สานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี
ผู้อำนวยกำรหลักสูตรฯ
กล่ำวปิดกำรนำเสนอผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
ผู้อำนวยกำรหลักสูตรฯ
ให้คำแนะนำกำรเตรียมตัวสอบประมวลควำมรู้

หมำยเหตุ: 1) พิธีเปิดและกล่าวปิดการนาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย และแนะนาการเตรียมตัว
สอบประมวลความรู้ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 6
2) พิธีเปิดการนาเสนอผลงานการศึกษาวิชาค้นคว้าอิสระ พร้อมกัน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 6
3) การแต่งกายเสื้อโปโลของรุ่นสีขาว สวมสูท กางเกง/กระโปรงสุภาพ

(10)

กำหนดกำรโครงกำรนำเสนอผลงำนกำรศึกษำวิชำค้นคว้ำอิสระประจำปีกำรศึกษำ 2562
นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต ภำคพิเศษ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี รุ่นที่ 27
คณะรัฐประศำสนศำสตร์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
วันอำทิตย์ที่ 8 ธันวำคม 2562 เวลำ 07.30 – 17.30 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 7 โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ห้องแกรนด์บอลรูม 7

เวลา

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียำกร, รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์ และ
ผศ.ดร.เจษฎำ นกน้อย
(นำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที)

09.30 - 10.00 น.
10.00 - 10.10 น.
10.10 - 10.20 น.
10.20 - 10.30 น.

10.30 - 10.40 น.
10.40 - 10.50 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดการนาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย
โดย ผู้อานวยการหลักสูตรฯ ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย
นักศึกษานาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวดวงศมน กลิ่นเมฆ
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระวัฒ์ ปันนิตามัย
หัวข้อ ประสิทธิภาพจากการชาระหนี้สินเชื่ออเนกประสงค์ข้าราชการครู
ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักศึกษานาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายพชร เวชพราหมณ์
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระวัฒ์ ปันนิตามัย
หัวข้อ การศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบกิจการโรงแรมในการขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมประเภทฮอสเตล
(Hostel) พื้นที่จังหวัดกระบี่

(11)
เวลา

10.50 - 11.00 น.
11.00 - 11.10 น.

11.10 - 11.20 น.
11.20 - 11.30 น.
11.30 - 11.40 น.

11.40 - 11.50 น.
11.50 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.10 น.
13.10 - 13.20 น.

13.20 - 13.30 น.
13.30 - 13.40 น.

13.40 - 13.50 น.
13.50 - 14.00 น.

นักศึกษานาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวมัสยา เอียดเนตร
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระวัฒ์ ปันนิตามัย
หัวข้อ การศึกษาผลกระทบจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่
ต่อธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็กในเขตเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
นักศึกษานาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวรุ่งฉัตร รักแก้ว
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระวัฒ์ ปันนิตามัย
หัวข้อ คุณภาพการให้บริการ ของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย
สุราษฎร์ธานี
นักศึกษานาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาววริศรา กรรณรงค์
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระวัฒ์ ปันนิตามัย
หัวข้อ การศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้ภาษีอีเพย์เมนต์ต่อลูกค้า
ธนาคารกรุงเทพสานักธุรกิจถนนชนเกษม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
นักศึกษานาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายศิลายุทธ์ คงอุดหนุน
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก
หัวข้อ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการบริหาร ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ เงินเดือนสวัสดิการกับประสิทธิภาพการทางานของ
ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักศึกษานาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายสมสิน ไชยรัตน์
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก
หัวข้อ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพัทลุง
นักศึกษานาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายโอภาส ชุติมาภรณ์
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก
หัวข้อ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการขายส่งของ
บริษัท รอยัล เบเกอรี่ จากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(12)
เวลา

14.00 - 14.10 น.
14.10 - 14.20 น.

14.20 - 14.30 น.
14.30 - 14.40 น.

14.50 - 15.00 น.
15.00 - 15.10 น.

นักศึกษานาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวเจนจิรัชย์ ปาณยะรัตน์
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก
หัวข้อ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการทางานของ
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง อ. กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี
นักศึกษานาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวสุภัสสร สมวงศ์ฃ
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก
หัวข้อ การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการงานทะเบียน สานักทะเบียน
อาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักศึกษานาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวจิตโสภา อภิบาลคุรุกิจ
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก
หัวข้อ กลยุทธ์การเพิ่มศักยภาพในการให้บริการลูกค้าของพนักงาน
บริษัท ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

16.50 - 17.10 น.

ผู้อำนวยกำรหลักสูตรฯ
กล่ำวปิดกำรนำเสนอผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ

17.10 - 17.30 น.

ผู้อำนวยกำรหลักสูตรฯ
ให้คำแนะนำกำรเตรียมตัวสอบประมวลควำมรู้

หมำยเหตุ: 1) พิธีเปิดและกล่าวปิดการนาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย และแนะนาการเตรียมตัว
สอบประมวลความรู้ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 6
2) พิธีเปิดการนาเสนอผลงานการศึกษาวิชาค้นคว้าอิสระ พร้อมกัน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 6
3) การแต่งกายเสื้อโปโลของรุ่นสีขาว สวมสูท กางเกง/กระโปรงสุภาพ

สารบัญ
บทความวิจัย

หน้า

การพัฒนากระบวนการผลิตของ บริษัท รอยัล เบเกอรี่ จากัด อาเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรรณิการ์ นิติพัฒนกุล

1

การศึกษาอิทธิพลของสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาตาแหน่งของปลัดอาเภอต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร
กฤต ขุนพิทักษ์

15

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ เขตเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กัมปนาท บุญสา

43

ประเมินผลโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ตาบลบ้านนา
อาเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
กิตติพนธ์ วุฒิวงศ์

62

การมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูป กิจการพระพุทธศาสนา
ด้านการปกครองของคณะสงฆ์ อาเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พระมหากิตติศักดิ์ ภักดีราช

76

การมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของประชาชน ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดชุมพร
โกสินทร์ ประกอบพร

96

(14)

บทความวิจัย

หน้า

การประเมินมาตรฐานการให้บริการของท่าอากาศยานระนอง ของผู้ใช้บริการชาวไทย
คีตกัณ ศรฉัตร

112

ผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จรัญ ศรีเมือง

131

ประสิทธิผลการดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้า
สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี
จันจิรา ศรีนาค

144

อิทธิพลความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชาต่อความสามัคคี ในการทางานด้านการให้บริการ
ภาคพื้นของบุคลากร สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สนามบินสุราษฎร์ธานี
จิตจานงค์ สารอักษร

155

กลยุทธ์ในการเพิ่มศักยภาพการให้บริการลูกค้าของพนักงาน บริษัท ธนาคารธนชาต จากัด
สาขาบ้านนาเดิม
จิตโสภา อภิบาลคุรุกิจ

164

การลดระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วยนอก ที่มารับบริการด้านกายภาพบาบัดต่อเนื่อง
โรงพยาบาลเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จิรกิตติ์ สารอักษร

179

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการทางานของพิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์
เมืองท่าทอง อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจนจิรัชย์ ปาณยะรัตน์

194

(15)

บทความวิจัย

หน้า

การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งกระดาษถ่ายเอกสารของบริษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จากัด
เจษฎา อภิชนังกูร

209

การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนกับการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน กรณีศึกษา
ชุมชนบ้านถ้าผึ้ง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนกกานต์ สิทธิเสรี

225

สาเหตุความไม่เป็นธรรมของนิติกรรมขายฝากที่ดิน ในพื้นที่อาเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชัชวาล แก้วรัตน์

251

การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ กรณีศึกษาชุมชน
บ้านปลายคลองฉวาง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
ญาเรศ ทรงรัตนพันธุ์

271

ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ฐิณารมณ์ หริตา

289

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน อินเตอร์
เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ณัฐชานันท์ วงศ์อภิธนา

307

ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ศูนย์ดารงธรรมอาเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ณัฐวดี คงคาฉุยฉาย

332

(16)
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายธุรการ ของสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา 350
สุราษฎร์ธานี
ดวงพร ธรรมณี
ประสิทธิภาพจากการชาระหนี้สินเชื่ออเนกประสงค์ข้าราชการครูของ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดวงศมน กลิ่นเมฆ

363

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดาเนินงานของ เทศบาลเมืองท่าข้าม
อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทวัต กิตติสุรัตน์พงศ์

377

การพัฒนาสมรรถนะหลักของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษา 393
ดินแดนจังหวัดภูเก็ต
ธงไชย รัตนเดช
รูปแบบการแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการกู้ภัย
ตาบลท่าสะท้อน อาเภอพุนพิน
ธิปัตย์ เทือกสุบรรณ

430

สาเหตุแห่งหนี้สินและผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์มน้ามัน กรณีศึกษา
เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นพพล ถมทอง

451

การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ในชุมชนบ้าน
พลายวาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นิภาพรรณ รวยรื่น

467
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑา
ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
บุญรักษ์ นิรภัย

485

อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ลักษณะงาน และนโยบายการบริหาร ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทางานของบุคลากร สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
บุปผชาติ พลายแก้ว

506

การประยุกต์ใช้เครื่องมือลีน ซิกซ์ ซิกม่า ผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อลดเวลารอคอย
ในการบริการผู้ป่วยนอก: คลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชเวียงสระ
ปรีชา สุมาลัย

524

การพัฒนาการประสานงานระหว่างธนาคารพาณิชย์และสานักงานที่ดินที่เกี่ยวข้องกับงาน
นิติกรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปัญจพล คงศรี

548

การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อกาหนดรายการสมรรถนะตาแหน่งพนักงานขับ
รถบรรทุกสินค้า: กรณีศึกษาบริษัทนาสุราษฎร์จากัด
พงษ์ศักดิ์ เตี่ยไพบูลย์

558

ปัจจัยที่มีผลที่ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel) ไม่ยื่นขอใบอนุญาต 585
ประกอบธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดกระบี่
พชร เวชพราหมณ์
การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อตู้แช่เย็น กรณีศึกษา
ร้านบูรพาเครื่องเย็น
พนิดา ศิริพฤฒิกุล

603

(18)
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การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุสานักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
พัชยา ศรประสิทธิ์

618

คุณภาพการให้บริการของสานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภารดี ศรประสิทธิ์

633

การศึกษาผลกระทบจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่ต่อธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็กในเขต
เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี
มัสยา เอียดเนตร

653

คุณภาพการให้บริการ ของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย สุราษฎร์ธานี
รุ่งฉัตร รักแก้ว

671

การปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี กรณีศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สานักงานบังคับคดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
เรวดี เชิงสมอ

689

การศึกษาทัศนคติความเห็นของประชาชน เพื่อการเพิ่มพูนและเสริมสร้าง การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนกรณีศึกษา พื้นที่อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
วรัชยา จันทรมงคล

718

การศึกษาพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากการประกาศใช้ กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์
กรณีศึกษาลูกค้าธนาคารกรุงเทพ สานักธุรกิจถนนชนเกษม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วริศรา กรรณรงค์

738
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แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานคลัง ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศิลายุทธ์ คงอุดหนุน

747

กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการ ชั้นประทวน กองบิน 7
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถาพร ภูถาดลาย

759

แนวทางการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
กรณีศึกษา อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
สมศักดิ์ ไกรเทพ

777

การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพัทลุง
สมสิน ไชยรัตน์

797

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อการรีไซเคิล:
กรณีศึกษา พื้นที่องค์การบริหารส่วน ตาบลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สมัชชา นิจอาคม

810

การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการบันทึก Log Sheet
ของพนักงานในกระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจริง กรณีศึกษา บริษัทเอเชียน
น้ามันปาล์ม จากัด
สิทธิภาส อุดมผลกุล

831

การศึกษาการมีส่วนร่วมในการดาเนินธุรกิจของ สหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จากัด
สิวารัตน์ ทองนวล

850
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การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการปลูกฝัง วัฒนธรรมการไม่ติเตียนของ
ฝูงบิน 701 กองบิน 7
สุกฤษฏิ์ นิสยันต์

870

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
สุทธิพงษ์ ศรีวุฒินพกุล

893

คุณภาพในการให้บริการงานทะเบียนสานักทะเบียน อาเภอช้างกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สุภัสสร สมวงศ์

909

การเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดซื้อ บริษัท เจ สิริ จากัด
สุรงค์ ศรีใส

925

การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งของบริษัท รอยัล เบเกอรี่ จากัด
อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โอภาส ชุติมาภรณ์

947

การพัฒนากระบวนการผลิตของ บริษ ัท รอยัล เบเกอรี่ จากัด
อาเภอเมือง จังหวัดสุร าษฎร์ธานี
กรรณิการ์ นิติพัฒนกุล*

บทคัดย่อ
การศึ กษาเรื่ อง การพั ฒนากระบวนการผลิ ต ของบริ ษั ท รอยั ล เบเกอรี่ จ ากั ด จั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสายการผลิตบริษทั
รอยัล เบเกอรี่ จากัด การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) ที่ใช้
ข้อมูลจากการประชุมกลุ่มเป็นเครื่ องมื อในการเก็บข้ อมูล โดยแหล่งข้อมูลมาจากกลุ่มบุคลากรหลั ก
ประกอบไปด้วยผู้บริหารบริษัท รอยัล เบเกอรี่ จานวน 2 คน หัวหน้าพนักงานสายการผลิต จานวน 1
คน รองหัวหน้าพนักงานสายการผลิต จานวน 1 คน พนักงานสายการผลิต จานวน 2 คน
ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการผลิตของบริษัท รอยัล เบเกอรี่ จากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจะเห็นได้ว่ากระบวนการผลิตของบริษัท รอยัล เบเกอรี่
จ ากั ด ด้ า นทรั พ ยากรบุค คลในเรื่องทั ศนคติ ในการทางานซึ่ ง จะส่ งผลถึ ง การพั ฒนาคุ ณภาพและ
การพัฒนาความสามารถในการผลิตโดยฝ่ายผลิตต้ องทาการควบคุมปริมาณและควบคุมต้นทุ นให้ มี
การเบิกใช้ตามความเหมาะสม เครื่องจักรที่ใช้จะต้องมีสมรรถนะพร้อมใช้งานและบารุงรักษารวมถึ ง
ท าความสะอาดเครื่องมือหรืออุ ปกรณ์อย่ างถู กวิธีรวมถึ งสถานที่จะต้องใช้ พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและทรัพย์ สินในส่ วนของเงิ นทุนที่ไว้ใ ช้จ่ายต้ องมีการวางแผนโดยเฉพา ะใน
ส่วนของเงินทุนหมุนเวียนทางด้านธุรกิจจะต้องมีเงินสารองไว้ในกรณีฉุกเฉิน ด้านสารสนเทศจะต้องนา
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดทาระบบบัญชีทาให้มีความคล่องตัว ลดค่าใช้จ่าย ป้องกันการทุจริต
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์จะช่วยในการจัดทาเอกสารและรายงานจะทาให้ทราบถึงต้นทุนในการผลิตได้
แม่นยาและสามารถควบคุมอัตราการผลิตได้มากขึ้นซึ่ง จะสอดคล้ องกับมาตรฐานของกระบวนการ
ผลิตที่จะเชื่อมโยงกับทุกแผนกจัดทาแผนการผลิตซึ่งจะคานวณตามใบสั่งซื้อของลูกคาเพื่อลดความไม่
สอดคลองกัน ลดการรอคอยงานเวลาสูญเปลาแต่วิธีการนั้ นต้องพิจารณารอบเวลาทางานของแต่ ละ
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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เครื่องจักรให้สอดคล้องกับปริมาณงานและค่าใช้จ่ายทางการผลิต โดยฝ่ายขายต้องวิเคราะห์คา่ ใช้จา่ ย
เพื่อเพิ่มความแม่นยาของการใช้งบประมาณ และมีการเพิ่มกฎเกณฑ์และการควบคุมพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานตามเป้าหมายและจะต้องมีพฤติกรรมที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานรวมถึง การรักษา
ความสะอาด ด้านผลผลิตและคุณภาพการผลิตซึ่งสามารถพยากรณ์ได้จากคาสั่งซื้อของลูกค้าฝ่ายผลิต
ต้องใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งส่งผลให้การเพิ่มปริมาณการผลิตโดยรวมเพิ่มและคุณภาพการ
ผลิตไม่เกิดของเสียขึ้นสามารถทาการผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า มีความเหมาะสมในต้นทุน
การผลิ ต ทาให้ลูกค้าสามารถซื้ อสิ นค้าได้ในราคาที่ เหมาะสมและยอมรั บได้ โดยบรรจุ ภัณฑ์ที่ได้มี
คุณภาพและราคาที่เหมาะสมคุ้มค่าต่อการบริโภคของลูกค้าไม่มีอันตรายต่อผู้บริโภค สภาพสินค้าให้
สมบูรณ์ สามารถลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี การลดสินค้าคงคลังและการตั้ง
เป้าในเรื่องงบ มีการบริหารจัดการที่เหมาะสมจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายสาหรับเพื่อบริหารจัดการ
การจัดซื้อวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค าสาคัญ: มาตรฐาน กระบวนการผลิต
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บทน า
บริษัท รอยัล เบเกอรี่ จากัด จ.สุราษฎร์ธานี นั้น พบอุปสรรคและประสบปัญหาการจัดการ
กระบวนการผลิ ต ที่ ส่ง ผลต่ อประสิ ท ธิ ภาพของโรงงาน ขาดจั ด การที่ ดี ไ ม่ มี เวลาในการติดตาม
ประสิทธิภาพในการผลิต ปัญหาในการใช้ทรัพยากร อาทิเช่น บุคลากร วัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์
ปั ญ หากระบวนการผลิต อาทิ เช่ น ขั้ นตอนการผลิต ระยะเวลาในการผ ลิต การขาดนาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาใช้ ใ นการผลิ ต ไม่มี ร ะบบติด ตามงานแบบ Real-Time ปั ญ หาพฤติ กรรมของพนั กงาน
สายการผลิตที่เกิดจากความเคยชินในการปฏิบัติงาน ปัญหาการวางเป้าหมายและการประเมินผลการ
ผลิตที่ไม่ชัดเจน ปัญหาการออกแบบสถานที่ผลิตไม่เหมาะสมส่ง ผลให้ กระบวนการผลิตล่ าช้า และมี
ผลกระทบเกิดขึ้น ปัญหาระบบการผลิตการไหลเวียนของงานทั้งระบบล่าช้า ปัญหาการดูแลอุปกรณ์
หรือเครื่องจักรของพนักงานสายการผลิต ปัญหาระบบการทางานที่ขาดประสิทธิภาพในเรื่องของการ
ประสานงานและการสื่อสาร ในบริษัทที่ไม่ชัดเจน ปัญหาการมอบหมายหน้าที่ในการผลิตที่ซ้ากันหรือ
เหมือนกันมากกว่าหนึ่งหน้าที่และมากกว่าหนึ่งบุคคลทาให้กระบวนการผลิตไม่มผี ู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
ขาดบุ คคลที่เหมาะสมที่จ ะดูแลและควบคุม งาน และปั ญหาที่เกิ ดจากการขาดการเอาใจใส่ในการ
ทางานของพนักงาน ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนี้ส่งผลต่อต้นทุนและความสามารถในกระบวนการผลิต
ของบริ ษั ท เป็ นอย่ า งมาก ดั ง นั้ น สาเหตุ สาคั ญ ที่ สุด มาจากบุ ค ลากรและระบบการท างานใน
กระบวนการผลิตไม่มีประสิทธิภาพอย่างมากทาให้กระบวนการผลิตของ บริษัท รอยัล เบเกอรี่ จากัด
ปัญหาเหล่านี้จึงควรได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบและแก้ไ ขอย่างเร่งด่วน จึงจะทาให้กระบวนการ
ผลิตของบริษัท รอยัล เบเกอรี่ จากัด มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจยั
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนั กงานสายการผลิต บริษัท รอยัล เบเกอรี่ จากัด

วิธ ีก ารศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และศึกษางานที่เกี่ย วข้ อง
เป็นการรวบรวมขั้นแรกเพื่อนามาประกอบการวิจัยและใช้เป็นแนวทางในการกาหนดแนวคิด รวมทั้ง
นามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากได้ศึกษาแนวคิดและศึกษางานที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงดาเนินการ
เก็บข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยกระบวนการกลุ่ม Focus Groups ในรูปแบบการประชุมกลุ่ม
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ผลการศึกษา
1) โรงงานควรวางแผนการผลิตหลักและมีการจัดวางเครือ่ งจักรโดยให้กาลังการผลิตรวมอยู่
ใกล้กับอัตรากาลังการผลิตสูงสุด
2) โรงงานต้ องมี การวางแผนให้ การทางานล่ ว งเวลาของพนั กงานบางส่ว นเป็นการผลิต
สารองเท่านั้นเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต
3) เพื่อไม่เกิดการเสียเวลาในการรองานและไม่เสียประสิทธิภาพการทางานของเครื่องจักรที่
จะส่ ง ผลให้ ต้ นทุ นการผลิ ต ของผลผลิ ต นั้ นสู ง ขึ้ น จะต้ องมี การกาหนดหรื อระบุ หน้ า ที่และความ
รับผิดชอบในกระบวนการผลิตแบบชัดเจน
4) เมื่ อรั บ ใบสั่ ง ซื้ อแล้ ว ควรให้ ฝ่ายขายรีบรวบรวมใบสั่ ง ซื้ อเพื่ อที่จ ะจั ดแผนการผลิตให้
เหมาะสมซึ่งจะลดเวลาการผลิตลงจากเดิมได้
5) ฝ่ า ยวางแผนการผลิ ตและฝ่ ายจั ดซื้ อควรลดปริม าณสิ นค้า คงคลั งลงการเก็บปริมาณ
วัตถุดิบที่มากย่อมสิ้นเปลืองพื้นที่จัดเก็บ
6) ฝ่ า ยวางแผนการผลิ ต และฝ่ า ยผลิ ต ท าการผลิ ต สิ นค้ า อย่ า งต่ อเนื่ องโดยให้ มี การ
เปลี่ยนแปลงสายการผลิตให้น้อยที่สุด
7) ฝ่ายผลิตต้องควบคุมคุณภาพและมีการวางแผนหาทางแก้ไขให้มีการผลิตใหม่ให้น้อยทีส่ ดุ
ซึ่งเมื่อตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายแล้วไม่ได้คุณภาพตามทีต่ ้องการก็จะต้องนาผลิตภัณฑ์ที่
เกิ ด ข้ อผิ ด พลาดนั้ นกลั บไปหาจุด บกพร่องและเริ่ มต้ นที่ การผลิ ตใหม่ส่งผลให้ ได้ผลิ ตภั ณฑ์ใหม่มา
ทดแทน
8) เพิ่ ม ในส่ ว นของฝ่ ายควบคุม คุณภาพสิ นค้าในเรื่องของการดูแลเรื่องความสะอาดของ
พนักงานสายการผลิต ความสะอาดของเครื่องจักร ความสะอาดของผลิตภัณฑ์ และการดูแลในเรื่อง
ของจานวนของเสี ยที่ลูกค้าคืนกลับมาทางโรงงานว่ามีจานวนเพิ่ม ขึ้นหรื อลดลง ในทุกจังหวัดโดยให้
รายงานผลเป็นรายสัปดาห์
9) ฝ่ายขายจะต้องมีการจัดทารายงานสตอคสินค้าจากรายเดือนเป็นรายสั ปดาห์เพื่อแก้ ไ ข
ปัญหาในเรื่องของวัตถุดิบที่มีวันหมดอายุ แจ้งต่อผู้บริหารและฝ่ายควบคุมคุณภาพสินค้า ซึ่งจะทาให้
ผู้บริหารจะพิจารณาในการสั่งซื้อวัตถุดิบแบบเพียงพอ ใช้ในการผลิตแบบรอบต่อรอบ ฝ่ายควบคุม
คุณภาพสินค้าจะได้แจ้งต่อสายการผลิตว่าวัตถุดิบรอบใดทีต่ ้องใช้ก่ อนหรือหลัง หากใช้วัตถุดิบใหม่ไม่
คงค้างจะลดปัญหาการเกิดของเสียภายหลังจากการผลิต
สิ่งสาคัญที่สุด คือ ทัศนคติที่เป็นบวกในการปฏิบัตงิ านของพนักงาน ไม่เพียงแต่จะช่วยให้มอง
โลกในแง่ดีและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติเท่านั้นแต่ยังส่งผลดีแก่กระบวนการผลิต ความสะอาด และ
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เพื่อนร่วมปฏิบัตงิ าน อีกด้วย ซึ่งผู้บริหารควรให้ความสาคัญในส่วนนี้เป็นอย่างมากเพราะมันจะส่งผล
ถึงคุณภาพการผลิตที่ดีช่วยเพิ่มบรรยากาศการทางานให้น่ าทางานมากยิ่งขึ้น เพราะชีวิตการทางาน
พนักงานต้องใช้เวลาอยู่ใ นโรงงานเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งหลาย ๆ ครั้งก็ต้องใช้เวลาไปกับงานในส่ ว นที่ ไ ม่
ชอบหรือการทางานหลายหน้าที่มากกว่างานที่ชอบ ด้วยเหตุนี้จึงควรสร้างทัศนคติให้เป็นบวกจึงมีสว่ น
สาคัญในการทางานดังกล่าวเป็นระยะเวลานานได้ หากได้รับแรงกระตุ้นทางบวกมากยิ่งขึ้นหากเห็ น
ผลลัพธ์ตามต้องการและทาได้ดี ผู้บริหารเข้าใจถึงความต้องการ ทักษะ ซึ่งจะช่วยให้ทางานได้ตาม
ต้องการและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและลดปัญหาในกระบวนการผลิตมากยิ่งขึ้น

สรุปผลการศึกษา
การวิจัยในครั้งนี้ เพื่ อศึ กษาถึ ง การพัฒนามาตรฐานกระบวนการผลิตของบริษั ท รอยัล เบเกอรี่
จากัด จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์เรื่องประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบได้ดงั ต่อไปนี้
1) ด้า นทรัพยากร
(1) ด้านทรัพยากรบุคคล เรื่องทัศนคติของสิ่งแวดล้อมในการทางาน ซึ่งเรื่องนี้มีอิทธิพล
ต่ อการกล่ อมเกลาและการพัฒนาศักยภาพที่จ ะส่ งผลถึ งการพั ฒนาคุณภาพโดยรวมในการพัฒนา
บุ ค คล กั บ การพั ฒนาความสามารถในการผลิ ตที่ เชื่ อมโยงระหว่ างคนกั บ งานที่ จะเกิ ดขึ้ นซึ่ งหาก
พิจารณาดูในกระบวนการผลิตประสบการณ์ในการทางานแบบเดิมจะพบว่า ศักยภาพการทางานจะ
เกิดขึ้นจากคุณสมบัติเฉพาะตัวผ่านความสัมพันธ์ กับผู้คนกับความสามารถในงานทาให้งานออกมามี
ประสิทธิภาพแต่ศักยภาพด้านทรัพยากรบุคคลยุคใหม่เป็นเรื่องของทัศนคติและวิสัยทัศน์ทดี่ ีทสี่ ามารถ
เชื่อมโยงความสามารถให้เข้ากับศักยภาพของเทคโนโลยีซึ่ง ผลรวมที่เกิดขึ้นจะเกิดความสามารถด้ า น
การผลิตมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่ อเนื่ องและรวดเร็วมากขึ้ น การสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
งานถือเป็นรากฐานของการพัฒนาคนอย่างแท้จริง
(2) ด้านทรัพยากรประเภททุน
วัตถุดิบ การควบคุมวัตถุดิบโดยการควบคุมการทางานในส่วนที่ เกี่ ยวข้ องกับวัต ถุดิบ 2
ส่วนคือ ประการแรก เป็นการควบคุมปริมาณ และประการที่สองเป็นการควบคุมต้นทุน ฝ่ายงานผลิต
จะต้องทาการควบคุมในเรื่องของปริมาณวัตถุดิบให้มีการเบิกใช้ในจานวนที่น้อยกว่าและใช้ในปริมาณ
ที่ควรจะต้องใช้จริงต่อหนึ่งหน่วยการผลิตสินค้าสาเร็จรูป ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการของสายผลิต
บรรลุเป้าหมาย และการใช้ปริมาณวัตถุดิบที่ลดลงนั้นจะส่งผลทาให้ฝ่ายจัดซื้อใช้เงินลงทุนในวัตถุดิบ
ลดลงไปด้ ว ย ต้ องบริ ห ารจั ด การการใช้ วั ต ถุ ดิบ ให้ สูญ เสี ย หรื อกลายเป็ นวั สดุ เหลื อใช้ น้อยที่สุด
ครอบคลุมถึงการวางแผนจัดซื้อวัตถุดบิ เข้าสู่โรงงานให้ทนั และเพียงพอกับกระบวนการผลิตด้วย

6
เครื่องจักร สมรรถนะความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักรมีความ
จาเป็นต้องมีการบารุงรักษาอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าเครื่องมือบกพร่องหรือใช้ไม่ได้ องค์ประกอบในการ
ทางานไม่สมบูรณ์ผลผลิตก็จะไม่สามารถผลิตออกมาได้หรือได้ก็ไม่ดีเท่าทีค่ วร การผลิตในอดีตเน้นการ
ผลิตในเชิงปริมาณ นั้นคือ การผลิตที่ไม่คานึงถึงคุณภาพของสินค้าที่ผลิตมาได้ ทาให้สินค้าที่ผลิตมา
นั้นไม่มีประสิทธิภาพ การบารุงรักษาเครื่องจักรนั้นจะต้องครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การรักษาและบารุงที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรไม่ให้เกิดปัญหาความสูญเสียที่เ กิ ด ขึ้ น
ตามสายการผลิต ในโรงงาน เช่ น การใช้ วิ ธีการบารุง รักษาเชิ งป้องกั น ซึ่ ง เป็ นการบารุ งรักษาเพื่อ
ป้องกันการเสื่อมสภาพการเกิดเหตุขัดข้อง โดยอาศัยการตรวจสภาพเครื่องจั กร การทาความสะอาด
ขันน็อตสกรูให้แน่ น และหล่อลื่นอย่า งถู กวิ ธี มีการปรับแต่งเครื่องจักรรวมถึ งการบารุ งและเปลี่ ย น
ชิ้นส่วนอะไหล่ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยสามารถใช้เทคนิคการบารุงรักษาตามระยะเวลา มีการ
ดาเนินการอยู่เป็นระยะ ๆ ผ่านการตรวจสอบ ทาความสะอาดอุปกรณ์ และเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่เพื่อ
ป้ องกั นความเสี ยหาย และรักษาสมรรถนะของความสามารถในการผลิตสิ นค้าของเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างดี
อุ ป กรณ์ การทาความสะอาดเครื่องมือและอุ ปกรณ์ที่เกี่ ยวข้องอย่ างถู กวิธี ถือเป็นส่วน
สาคัญอย่างมากสาหรับการดาเนินธุรกิจ นอกเหนือจากความสะอาดและความปลอดภัยของผู้บริโภค
แล้วยังสามารถยืดอายุของสินค้าที่วางจาหน่ายได้อีกด้วย ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการทาความ
สะอาด ซึ่งมาตรฐานหรือรูปแบบการทาความสะอาดนั้นมีไม่แน่นอน แตกต่างกันไปตามวัตถุดบิ ในการ
ผลิต โดยควรมีการทาความสะอาดอุปกรณ์ได้ หลายวิธี เช่นการใช้แรงทาความสะอาด ซึ่งเหมาะกับ
การดาเนินการในพื้นที่ในโรงงาน เครื่องมือที่ไม่กันน้า อุปกรณ์สาหรับกลุ่มนี้ เช่น ไม้ถูพื้น แปรงขัด
แปรงทาความสะอาด การใช้โฟมสาหรับทาความสะอาด ถือเป็นกระบวนการทาความสะอาดที่ใช้กบั
กระบวนการผลิตและแปรรูปอาหารได้เป็ นอย่างดี ด้วยเครื่องมือที่รองรับการดาเนินการหลายรูปแบบ
และการใช้สเปรย์ เป็ นการใช้ แรงดันฉี ดพ่ นสารทาความสะอาด รู ป แบบนี้ก่อให้เกิ ดฟองได้ช้ากว่า
รูปแบบโฟม เหมาะสาหรับงานสาหรับการทาความสะอาดในรูปแบบการใช้โฟมไม่สามารถเก็บงานได้
อย่างหมดจดซึ่งวิธีในการรักษาอุปกรณ์ทั้ งหมดนั้นจะต้องได้รบั การตรวจซ้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อความมัน่ ใจ
และควรจัดการอบรมและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการบารุงรักษาและทาความสะอาด
นั้นเป็นการดาเนินงานที่ไม่ควรละเลย เนื่องจากความเกี่ย วข้ องกับความปลอดภั ยและความสะอาด
ของสินค้า
สถานที่ การออกแบบสถานที่โรงงาน เป็ นกระบวนการที่ ซับซ้ อนเพราะจะเป็ นการ
วางแผนที่เกี่ยวข้องกับงานหลาย ๆ ด้านที่ต่างมีความสัมพันธ์กัน การออกแบบสถานที่ในโรงงานที่ไม่
ถู กต้ องจะท าให้ ต้นทุ นการผลิ ต เพิ่ ม สู ง ขึ้ น เพราะจะท าให้มี การใช้ ทรั พ ยากรการผลิ ต อย่ างไม่มี
ประสิทธิผล ซึ่งผังโรงงานที่ดีจะต้องรวมคน วัสดุ เครื่องจักร กิจกรรมสนับสนุนการผลิต อยู่ด้ ว ยกั น
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โรงงานมีระยะทางการเคลื่อนที่ของการขนถ่ายวัสดุระหว่างกิจกรรมหรือระหว่างหน่วยงานน้อยที่สุด
การไหลของวัสดุต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องไปยังหน่วยงานผลิตอื่นไปโดยไม่มีวกวนกลับไปกลับมา การ
ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด สถานที่จะต้องไม่เป็นเหตุก่อให้เกิดอันตรายและอุบัตเิ หตุต่อคนและ
ทรัพย์สินของโรงงาน ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระงานหรือปริมาณงานต่าง ๆในหน่วยผลิต ให้เกิดความ
สมดุ ลของงาน ระหว่ างคนกั บเครื่ องจั กรได้ เท่าเที ยมกั น ท าให้ขั้นตอนการผลิ ต การขนย้ ายวัสดุ
ดาเนินการผลิตเป็นไปได้อย่างสม่าเสมอ
เงินทุน เป็นเงินที่โรงงานจัดหามา เพื่อนามาใช้ในการดาเนิ นกิ จการ โดยมีจุดประสงค์
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจาการลงทุนอย่างคุ้มค่า เงินทุนมีความสาคัญต่อธุรกิจ เพราะเป็นปัจจัยในการ
ดาเนินธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มตั้งกิจการ และระหว่างดาเนินกิ จการ เงินทุนทาให้การผลิต การซื้อขายเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและทาให้ธุรกิจขยายตัวได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ทางโรงงานมีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน
ต่าที่สุด ทั้งนี้โดยการใช้ปัจจัยการผลิตและวิธีการผลิตที่เหมาะสม โดยจะมีเงินทุนที่ใช้ในการใช้ จ่ า ย
เกี่ยวกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน อาคาร หรือโรงงาน และเงินทุนที่ไว้ใช้จ่ายในการ
ดาเนินกิจการ ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า เริ่มตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ ค่าการผลิต ค่าจ้างแรงงานรวมถึง
การส่งสินค้าไปยังผู้บริโภค โดยมีการวางแผนเงินทุนโดยเฉพาะในส่วนของเงินทุ นหมุนเวี ยนทางด้ า น
ธุรกิจจะต้องมีเงินสารองไว้จานวนหนึ่งเสมอ ไว้ในกรณีที่ธุรกิจมีปัญหา เพราะในบางกรณีไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ ซึ่งอาจจะมีเหตุมาจากหลายปัจจัย หากไม่มีเงินสารองไว้อาจจะเกิดปัญหาทาให้
การด าเนินกิ จการต้อ งหยุดหรือต้องปิดกิ จการ ส่ ว นเงิ นควรจะมีมากน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจ
นั้น ๆ ด้วย
(3) ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
การนาระบบสารสนเทศมาใช้ ในการจั ดทาระบบบั ญชี มี ส่วนช่ ว ยทาให้ โรงงานมีการ
ดาเนินงานที่ดี มีความคล่องตัว ลดค่าใช้จ่าย มีการควบคุมภายในที่ดีและป้องกันการทุ จริตทีเ่ กิดขึน้ ได้
โดยจัดทาเอกสารที่บันทึกบัญชี เช่น แบบฟอร์มเอกสารทางบัญชีที่เกี่ยวข้องและใช้งานประจาวันของ
โรงงาน ใบสาคัญจ่าย ใบกากับสินค้า ใบกากับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น สมุดบันทึกบัญชีเบื้องต้น
เช่น สมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันทั่วไป เป็นต้น จัดทา
บัญชีแยกประเภททั่วไป บัญชีสินทรัพย์ บัญชีหนี้สิน บัญชีทุน บัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่าย และ
รายงานต่าง ๆ หรืองบการเงินที่เสนอต่อผู้บริหาร เช่น รายงานยอดขายและค่าใช้จ่าย งบประมาณแต่
ละแผนก งบการเงิน ได้แก่ งบกาไรขาดทุน งบดุล เป็นต้น ซึ่งงบประมาณในการผลิตนั้นก็จะรวมอยูใ่ น
ระบบเช่นกัน เครื่องคอมพิวเตอร์จะช่วยในการจัดทาเอกสารและรายงานต่าง ๆ และทันเวลา และ
เครื่องใช้สานักงาน ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคิดเลข เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องบันทึกการเก็บ เงิ น
และ เครื่ องคอมพิ วเตอร์ที่นาโปรแกรมบัญ ชีสาเร็จรู ปมาใช้ จะทาให้ทราบถึง ต้นทุนในการผลิตได้
แม่นยาและสามารถควบคุมอัตราการผลิตได้มากยิ่งขึ้น
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2) ด้า นมาตรฐานของกระบวนการผลิต (Standard Operating Procedure: SOP) แก่
(1) ด้านขั้นตอนการผลิต พื้นฐานของขั้นตอนการผลิตนั้น มีโครงสรางที่สามารถพิจารณา
ไดเป็นระบบ ระบบงานนี้จะมีการไหลเวียนของขอมู ลดานการผลิตเกิดขึ้ น เชื่อมโยงกับทุกแผนกใน
โรงงานและเปนกลไกสาคัญ การจัดทาแผนการผลิตที่ระบุ เจาะจงลงไปวาจะทาการผลิตสิ นค้า อะไร
จานวนเทาใด และจะตองเสร็จสมบูรณเมื่อใด โดยควรจัดทาตารางการผลิตหลักเปนรายเดือนหรือราย
สัปดาหขึ้นอยูกับความเหมาะสมของการผลิต ขอมูลในตารางการผลิตจะมาจากการพยากรณยอดขาย
ซึ่งจะคานวณตามใบสั่งซื้อของลูกคา ซึ่งจะบอกชนิด ปริมาณและวันกาหนดสงสินค้าอยางชัดเจน ทั้งนี้
การจัดทาตารางการผลิตหลักจะต้องมีความสอดคลองกับแผนการผลิตรวมที่ไดกาหนดไวแลวดวยเพือ่
ศักยภาพในการใชทรัพยากรการผลิตใหเกิดประโยชนสูงสุดในกระบวนการผลิต
(1.1) ลดความไมสอดคลองกัน (Non-Conformable) ของการจัดเตรียมทรัพยากร
การผลิตกับความตองการที่เกิดขึ้นจริง เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์จะเปลี่ย นแปลงไปตามความต้องการ
ของลูกค้าแต่ละรายการ ในการเตรียมการผลิตและวัตถุดิบที่ต้องการจะใช้ตลอดจนกระบวนการผลิต
เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ต้องเป็นแบบอเนกประสงค์ และผู้ผลิตต้องมีความสามารถและความชานาญ
หลายอย่าง เพื่อทาการผลิตสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ โดยผลิตตามความต้องการตามคาสั่งซื้อของลูกค้าจะ
ได้มีความสอดคล้องกับการผลิตและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(1.2) ลดการรอคอยงานหรือเวลาสูญเปลา (Idle Time) ในกระบวนการผลิต เน้น
การเพิ่มประสิทธิภาพกับพนักงาน โดยให้พนักงานหนึ่งคนทางานร่วมกับเครื่องจักรหลายเครื่อง แต่
วิธีการนั้นต้องพิจารณารอบเวลาทางานของแต่ละเครื่องจักรให้สอดคล้องกับปริมาณงาน เพื่อกาหนด
ขั้ นตอนการท างานอย่ า งต่ อเนื่ อง ซึ่ ง ต้ องระวั ง ไม่ ใ ห้ เกิ ด การรอคอยงานหรื อเวลาสู ญ เปล่ า ใน
กระบวนการผลิต เพราะสิ่งเหล่านี้จะทาให้คนและเครื่องจักรทางานเต็มประสิทธิภ าพ
(1.3) ลดปริมาณชิ้นงานในระหวางกระบวนการผลิต (WIP) เป็นการมีขั้นตอนการ
ผลิตที่มากเกินความจาเป็นหรือกระบวนการผลิตที่มีการทางานซ้ากันหลายขั้นตอนเกิ นความจ าเป็ น
จะทาให้เกิดความล่าช้าในการผลิต เพราะงานเหล่านั้นไม่ทาให้เกิดมูลค่า เพิ่ม กับ ผลิต ภัณฑ์ รวมทั้ง
กระบวนการผลิตที่ไม่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีขึ้น ดังนั้น การตรวจสอบคุณภาพควรจะรวมอยู่ใน
กระบวนการผลิตโดยให้พนักงานผลิตเป็นผู้ตรวจสอบไปพร้อมกับการทางานหรือขณะคอยเครื่องจักร
ทางาน
(1.4) ลดเวลาในการผลิต (Lead Time) และเพิ่มปริมาณงานที่สงมอบให้ตรงเวลา
ระยะตั้งแต่เริ่มสั่งสินค้าไปยัง supplier การเตรียมวัตถุดิบ การผลิต ตลอดจนการขนส่งสินค้าถึงสถาน
ประกอบการของผู้ ซื้อให้ใช้ หลั กการบริหารแบบทันเวลา ต้ องลด Lead Time ให้ เหลื อน้ อยที่สุด
วัตถุดิบต้องมาถึงทันเวลาทีจ่ ะผลิตพอดี และสามารถจัดส่งสินค้าได้ตามระยะเวลาที่กาหนดรวมถึงตรง
ต่อความต้องการของลูกค้าอีกด้วย
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(2) ด้านเวลา ช่วงเวลาการผลิต ฝ่ายผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตทุกอย่างได้
ตามความต้องการ ดั ง นั้ น กระบวนการผลิ ตจึง มีแต่ปัจ จัย ผันแปรเนื่ องจากมีการเปลี่ ย นแปลงตาม
จานวนหรือขนาดตามใบสั่งซื้อของลูกค้า
(3) ด้านค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมทางการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
ที่ ดี มี คุ ณ ภาพตามความต้องการของลูกค้า หากผลิ ตที่มากเกิ นความจาเป็นหรือความต้องการของ
ลูกค้าก็จะทาให้เพิ่มค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ฝ่ายขายต้องวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มความแม่นยาของการประมาณค่าใช้จ่าย และต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชดิ
เพื่อนาข้อมูลที่มีการอัพเดตความต้องการของลูกค้ามาใช้ในการวางแผนการผลิตเพื่อลดค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่
จาเป็น
(4) ด้านกฎเกณฑ์การปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานในสถานทีผ่ ลิตอาหาร ควรปฏิบัติ ดังนี้
(4.1) สวมเสื้อหรือชุดกันเปื้อน และรองเท้ากันน้ําที่สะอาด
(4.2) ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อน และหลังการปฏิบัติงาน และภายหลังออกจาก
ห้องน้าห้องส้วม
(4.3) ตัดเล็บให้สั้น และไม่ทาเล็บ • สวมหมวกคลุมผม หรือตาข่ายคลุมผม • หาก
สวมถุงมือในการปฏิบัติงาน ถุงมือที่ใช้ควรสะอาด ไม่ชารุด
(4.4) ไม่ สวมเครื่ องประดั บ ต่ า ง ๆ เช่ น แหวน นาฬิ กา สร้ อยข้ อมื อ สร้ อยคอ
สายสิญจน์ฯ ขณะปฏิบัติงาน
(4.5) ไม่นาสิ่งของส่วนตัว หรือสิ่งของอื่น ๆ รวมทั้งอาหารเข้าไปในบริเวณผลิต
(4.6) ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในบริเวณผลิ ตต้องมีสุขภาพดีไม่ เป็นโรคเรื้ อนวัณ โรคในระยะ
อันตราย ติดยาเสพติด พิษสุราเรื้อรัง เท้าช้าง และโรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
(4.7) ผู้ที่มีอาการไอ จาม เป็นไข้ ท้องเสีย ควรหลีกเลี่ยงจากการปฏิบัตงิ านในส่วนที่
สัมผัสอาหาร
(4.8) กรณีจาเป็นที่จะต้องให้ผู้ปฏิบัติงานที่มี บาดแผลหรือได้รบั บาดเจ็บปฏิบัติงาน
ที่สัมผัสอาหารจะต้องปิดแผลและสวมถุงมือที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และสะอาดถูกสุขลักษณะ
(5) ด้านพฤติกรรมการปฏิบัตงิ าน มีแรงจูงใจปฏิบตั ิงานให้ประสบความสาเร็จ บุคคลทีม่ ี
แรงจู ง ใจจะมีลักษณะการปฏิ บัติง านที่มุ่ง หวัง ความสาเร็จ ตั้ ง เป้ า หมายการทางานและวางแผนที่
ชั ด เจน และจะต้องมีพ ฤติกรรมทีดีต่อเพื่อนร่วมงาน รวมถึง ในขณะปฏิ บัตงิ าน ไม่ สูบ บุหรี่ ไม่บ้วน
น้าลายน้ามูก ไอ หรือจามในขณะปฏิบัติงานหากหลีกเลี่ยงไม่ได้จะต้องอยู่นอกบริเวณผลิตและล้างมือ
ให้สะอาดก่อนกลับเข้ามาปฏิบัติงานต่ อ ในขณะปฏิบัติงาน ควรงดเว้นนิสัย แคะ แกะ เกา สลัดผม
การไอ หรือจาม เช่น การแกะสิว แคะจมูก เกาศีรษะ และส่วนอื่น ๆ ตามร่างกายและไม่รับประทาน
อาหารหรือดื่มน้าที่นามาเองในขณะปฏิบัตงิ าน เป็นต้น
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3) ด้านผลผลิตของขนมและเบเกอรี่มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(1) ด้านปริมาณการผลิต การเพิ่มปริมาณการผลิตจะต้องเพิ่มในส่วนของความรับผิดชอบ
ของทุ กคน ผู้ บ ริ หารต้องมีความเข้ าใจในเรื่องการเพิ่ม ปริมาณการผลิตซึ่ ง สามารถพยากรณ์ได้จาก
คาสั่งซื้อของลูกค้า และให้ การสนับสนุ นการดาเนินงานอย่า งเต็มที่ ในขณะเดียวกันฝ่ายผลิตต้อ งให้
ความร่วมมือโดยการทางานอย่างเต็มความสามารถและเพิ่มทักษะการทางานให้สูงขึ้น โดยใช้วัตถุดิบ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งส่งผลให้การเพิ่มปริมาณการผลิตโดยรวมเพิ่มสูงขึ้ น ในการเพิ่มปริมาณการ
ผลิ ต จะต้ องอาศั ย ปั จ จั ย หลาย ๆ อย่ า งประกอบกั น เช่ น อิ ท ธิ พ ลภายนอก กระบวนการผลิ ต
ความสามารถในการผลิต สินค้าคงคลัง และกาลังแรงงาน ซึ่งจะมีแต่ละปัจจัยย่อย ประกอบอีก การ
เพิ่มผลผลิตจะใช้เพียงปัจจัยหนึ่งปัจจัยใดจะได้ผลลัพธ์ออกมาไม่ค่อยสมบูรณ์นัก เพราะทุกปัจจัยจะมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน หากจะเพิ่มปริมาณในการผลิตก็จะต้องมีทุกองค์ประกอบที่สมบูรณ์
(2) ด้านคุณภาพการผลิต กระบวนการผลิตที่ถูกต้องตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงสิ้นสุดการผลิตมี
กระบวนการการผลิตที่ ใช้แนวคิดการผลิ ตที่ไม่ เกิ ดของเสี ยขึ้ น หรื อมีร ะดับการเกิ ดของเสี ยไม่ เกิน
เกณฑ์มาตรฐาน กระบวนการการผลิตที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ และสามารถทาการผลิตได้
อย่างถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า มีความเหมาะสมในต้นทุนการผลิต ทาให้ลูกค้าสามารถซื้อ
สินค้าได้ในราคาทีเ่ หมาะสมและยอมรับได้
(3) ด้านบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สามารถในการใช้งานตามที่ระบุไว้ได้อย่างดี บรรจุภัณฑ์ที่
ได้มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมคุม้ ค่าต่อการบริโภคของลู กค้า บรรจุภัณฑ์ไม่มีอันตรายต่อผู้บริโภค
และสามารถผลิ ต ได้ต ามจ านวนที่ ต้องการ สภาพสิ นค้ า ให้ สมบู รณ์จ นถึ ง วั นหมดอายุ และควรมี
บรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลายเพื่อกระตุน้ ลูกค้าให้มคี วามต้องการสินค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น
(4) ด้านค่าใช้จ่าย การนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อประหยัด เวลาและค่าใช้จ่ายนั้ นเป็ นวิ ธี ที่
โรงงานควรนามาใช้แทนที่งานเอกสารทั่วไป ซึ่งในปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างมากมาย อาทิ
ค่ากระดาษ ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายแรงงาน สามารถลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี
การลดสินค้าคงคลังและการตั้ง เป้าในเรื่ องงบ มีการบริหารจัดการที่เหมาะสมจะสามารถประหยั ด
ค่ า ใช้ จ่ายสาหรับโกดังเก็ บสิ นค้าได้ การปรับปรุงสู ตรอาหารในกระบวนการผลิตนั้ นสามารถรักษา
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ได้ ด้วยสูตรอาหารที่มีความยืดหยุ่น ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดความ
ต้องการของลูกค้าเพื่อบริหารจัดการการจัดซื้อวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามการเปลี่ยนแปลงที่
เกิ ด ขึ้ น และการวางแผนเส้นทางที่มีประสิทธิ ภาพและการใช้ งานระบบอย่ างเต็ มประสิ ทธิภาพจะ
สามารถกาหนดระยะเวลา ตารางงาน เส้นทาง ปริมาณงานที่สามารถรองรับได้ น้าหนักและจานวน
ของสินค้า เช่นเดียวกันกับการบริหารจัดการยานพาหนะและการมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานขับรถ
ด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายจานวนมหาศาลได้แต่หากสามารถควบคุมและ
บริ ห ารจัดการให้เกิ ดความสมดุลได้จ ะเป็นการลดความสู ญ เปล่ าได้เป็นอย่างดี ท าให้ทั้งผู้ ผลิตและ
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ลู กค้ า สามารถวางแผนงานล่ว งหน้ าเพื่อให้สอดรับกั บการทางานและลดความสู ญเปล่ าของเวลาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิ จัยของ กีรติยา ลิปิวัฒนาการ ได้ศึกษาเรื่องการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพกระบวนการผลิ ตสาหรับโรงงาน พบว่ า แนวทางในการพั ฒนากระบวนการผลิตนั้น
จะต้องปรับสมดุลในสายการผลิตก่ อนโดยการจัดวิธี การทางานและผัง โรงงานแบบใหม่ ทาการรวม
สถานที่ผลิตเป็นแผนกเดียวกันโดยแบ่งเป็นสัดส่วน รอบเวลาการผลิตของกระบวนการผลิตนั้นให้ผลิต
ได้ทันตามความต้องการของลูกค้าหลังจากปรับสมดุลการผลิตแล้ว และให้พนักงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ข้อกาหนด GMP มากขึ้น เป็นแนวทางในการประเมินตนเองเพื่ อพั ฒนาในเรื่องของการรักษาความ
สะอาดและรักษามาตรฐานให้มากขึ้น

ข้อ เสนอแนะในเชิงปฏิบตั กิ าร
1) ด้า นทรัพยากร
บุคลากร ควรมีการพัฒนาบุคคลยังมีส่วนสาคัญทีจ่ ะช่วยกระตุน้ ให้พนักงานเกิดความคล่องตัว
ในการทางานมากยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคคลเป็นการละลายพฤติกรรมพนักงานที่มาทางานร่วมกันให้ มี
ทั ศ นคติเป็ นไปในทิศทางเดียวกั นโดยอาจมีการจัดการฝึกอบรมในเรื่องของการใช้ เทคโนโลยี เพื่อ
พัฒนาความรู้ของพนักงานให้มากยิ่งขึ้น
ทุ น ควรเก็ บข้ อมูลต้นทุนทั้ง ของการผลิตและการให้บริการจะช่ วยให้กิจการสามารถเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานได้มากยิ่ งขึ้ น ลดจ านวนสิ นค้ าที่ไม่ได้คุณภาพลงและอาจช่วยให้บริษัท
สามารถค้นหาโอกาสในการปรับปรุง การทางานอย่างต่อเนื่ อง เพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพขอ งสิ นค้าและ
บริการให้ได้ตามมาตรฐานและตรงความต้องการของลูกค้าซึ่งจะส่งผลดีทงั้ ต่อบริษัทและลูกค้าด้วย
สารสนเทศ ควรนาสารสนเทศมาใช้เพื่อหาวิธีควบคุม ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่ได้จากการ
ประมวลผลจะช่วยให้ผู้บริหารวิเคราะห์ว่าการดาเนินงานในแต่ละทางเลือกจะช่วยแก้ไขหรือ ควบคุ ม
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร บริษัทต้องทาอย่างไรเพื่อปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาให้การดาเนินงานเป็ นไป
ตามแผนงานหรือเป้าหมายและช่วยลดค่าใช้จ่าย ช่วยลดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการทางานลง
เนื่องจากระบบสารสนเทศสามารถรับภาระงานที่ต้องใช้แรงงานจานวนมาก ตลอดจนช่วยลดขั้นตอน
ในการทางานได้อีกด้วย
2) ด้า นมาตรฐานกระบวนการผลิต
ขั้นตอน ควรมีการเชื่อมโยงกับทุกแผนกในโรงงานเพื่ อจัดทาแผนการผลิต เพื่อลดระยะเวลา
ลดการรอคอยงานหรือเวลาสูญเปลาในกระบวนการผลิต
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ค่าใช้จ่าย ควรจัดระบบรองรับในการควบคุมการผลิต และมีห้องสถานที่สาหรับเก็บอุ ปกรณ์
วัตถุดิบต่าง ๆ ให้เหมาะสม และผลิตตามความต้องการของลู กค้าเพื่ อลดปริมาณของเสียให้น้ อ ยลง
ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการจัดการปัญหาของเสีย
กฎเกณฑ์และพฤติกรรม
ทางบริษัทจะต้องประกาศกฎเกณฑ์และการปฎิบัติต นในการทางานอย่างชัดเจน อาทิเช่ น
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน วันทางาน เวลาทางานปกติ และเวลาพัก วันหยุดและหลักเกณฑ์ การ
หยุด หลักเกณฑ์การทางานล่วงเวลาและการทางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลา วันลาและหลักเกณฑ์การ
ลา เป็นต้น
3) ด้า นผลผลิต
ปริมาณการผลิตและคุณภาพการผลิต บริษัทจะต้องควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามปริมาณ
ความต้องการของลูกค้าควบคู่กับการควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานของทางโรงงาน
ตั้ ง แต่ ในเรื่องของวัตถุ ดิบ การทาส่ วนผสม การควบคุมการอบหรือการทอด การบรรจุหีบห่อ การ
คานวณวันผลิตและวันหมดอายุให้ชัดเจน มีการตรวจสอบคุณภาพหลังกระบวนการผลิตเสร็จสิ้น จะ
ทาให้ปริมาณและคุณภาพการผลิตตรงตามความต้องการ สามารถลดปริมาณของเสียได้มากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตของบริษัท รอยัล เบเกอรี่ จากัด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาเร็จลุล่วงได้เนื่องมาจากผู้เขียนได้รับความช่วยเหลือในการให้ข้อมูล ข้อแนะนา
และคาปรึกษา ความคิดเห็นรวมทั้งกาลังใจจากกัลยาณมิตรหลายท่าน โดยเฉพาะผู้บริหาร พนักงาน
และลูกค้าของบริษทั รอยัล เบเกอรี่ จากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุ กท่านทีก่ รุณาให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูล ซึ่งทาให้การศึกษาครั้งนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ดร.ปกรณ์ ปรียากร ซึ่งเป็นอาจารย์ในฐานะที่ปรึกษาของผู้เขียน ที่ให้
ความเมตตาและกรุณาในการอบรมสั่งสอนแนะนา ให้ความรู้ในการดาเนินการวิจัยในทุกขั้นตอนเป็ น
อย่างดี โดยให้แนวทางในการศึกษา คาปรึกษาแนะนา ส่งผลให้การศึกษาสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้เขียน
จึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอบพระคุณคณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทุกท่าน
ที่ ไ ด้ ป ระสิ ท ธิ์ ป ระสาทวิ ชาสร้ า งความรู้ ใ ห้ แก่ ผู้เขี ย น และขอขอบพระคุ ณ เจ้ า หน้ า ที่ ของคณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการศึกษาในครั้ง นี้ เป็ น
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อย่างดี อีกทั้งขอขอบคุณเพื่อน ๆ MPA 27 สุราษฎร์ธานี ทุก ๆ คนสาหรับกาลังใจและมิตรภาพทีด่ มี า
โดยตลอด
ท้ า ยสุ ด นี้ ผู้ เขี ย นขอขอบพระคุ ณ ร.ต.อ.สุ ท ธิ ชัย คุ ณ พั ชรี นิ ติ พั ฒนกุ ล บิ ด ามารดา และ
ครอบครัว แย้ มมาก ที่ เป็ นกาลัง ใจ ที่ สาคัญคือให้ทุนสนับสนุ นในทุก ๆ ด้ า น รวมถึ ง ครอบครัวทอง
อินทราช กัลยาณมิตรที่ชี้แนะผู้เขียนให้ศึกษาปริญญามหาบัณฑิตในสถาบันอันทรงเกียรติ อยู่เคียงข้าง
และส่งเสริมสนับสนุนรวมทั้งคอยเป็นกาลังใจให้ผู้เขีย นมาโดยตลอด จนกระทั่งมีความสาเร็จในวันนี้
ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
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การศึกษาอิทธิพลของสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาตาแหน่ง
ของปลัดอาเภอต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร
กฤต ขุนพิทักษ์*

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ง นี้ มี วั ต ถุ ประสงค์ เพื่อศึ กษาระดับ อิ ทธิพ ลของสมรรถนะหลั ก และสมรรถนะ
ประจาตาแหน่งของปลัดอาเภอต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และเพื่อเสนอแนะแนวทางการ
พั ฒนาสมรรถนะของปลั ดอาเภอต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บั ติราชการ กรณี ศึ กษาจั งหวัดชุมพร
เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เพื่อนามาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้ อมู ลที่จะนามาวิ เคราะห์ ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลเชิ งปริ ม าณ
จากประชากรกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพรจานวน 400 คน โดยสอบถามถึงสมรรถนะใน
การท างานของปลั ดอาเภอที่ ส่งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติ ราชการ ในจั ง หวั ด ชุ ม พร และ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทางาน ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ทฤษฎีความ
น่าจะเป็นและใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย และทราบจานวนประชากร (Finite Population) โดย
ผู้วิจัยได้สรุป และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของ
การศึ กษา เพื่ อทราบถึ ง อิ ทธิพ ลของสมรรถนะหลั กของปลั ดอาเภอต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
1) ระดับความคิดเห็นของสมรรถนะหลักของปลัดอาเภอ มากที่สุด คือ ด้านการบริการทีด่ ี
มี ค่ า เฉลี่ ย 4.15 รองลงมา คื อ ด้ า นจริ ยธรรม มี ค่ าเฉลี่ ย 4.13 ด้ า นความร่วมแรงร่ว มใจ มี ค่ าเฉลี่ย
4.04 ด้ า นการมุ่ง ผลสัม ฤทธิ์ มี ค่ า เฉลี่ ย 3.91 และ ด้ า นการสั่ ง สมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พ มี
ค่าเฉลี่ย 3.88 อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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2) ระดั บความคิดเห็นของสมรรถนะประจาตาแหน่ง ของปลั ดอาเภอ มากที่สุด คื อ ด้ าน
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ มีค่าเฉลี่ย 4.07 รองลงมา คือ ด้านการดาเนินการเชิงรุก มีค่าเฉลี่ย 3.99 และ
ด้านสภาวะผู้นา มีค่าเฉลี่ย 3.97 อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
3) ระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของปลัดอาเภอ จังหวัดชุมพร
ในระดั บมาก มี ค่ า เฉลี่ ย 3.95 ในรายด้าน ผู้ ต อบแบบสอบถามมีระดับความคิ ดเห็นมากที่สุด คือ
ประชาชนได้รับความพึง พอใจในการรับบริการงานทะเบีย นราษฎร มี ค่ าเฉลี่ ย 4.14 รองลงมา คือ
ความพึงพอใจการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณีที่สาคัญในเขตอาเภอ เช่น งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็ จ พระเจ้าอยู่ หัว มี ค่ า เฉลี่ ย 3.99 การสนั บ สนุ นการเลื อกตั้ง ระดับชาติ ระดั บท้องถิ่ น กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ให้เป็นไปด้วยความสุจริต มีค่าเฉลี่ย 3.98 การตอบรับการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสา
มีค่าเฉลี่ย 3.97 ประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในอาเภอ มีค่าเฉลี่ย 3.97 การ
จั ด การเรื่ องร้องเรี ยนของศูนย์ ดารงธรรมมอาเภอ เช่ น การไกล่ เกลี่ ย ข้ อพิ พ าท มี ค่ า เฉลี่ ย 3.96
ประสิ ทธิ ภาพในการป้องกั นความขั ดแย้ งและการรักษาความสงบในพื้ นที่ มี ค่ า เฉลี่ย 3.90 การจัด
ระเบียบสังคมบริเวณเขตชุมชน เช่น การตรวจสอบสถานบริการพื้นที่ มีค่าเฉลี่ย 3.90 การรับมือภัย
พิบัติในพื้นที่ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที มีค่าเฉลี่ย 3.85 และการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะที่
อยู่ในความรับผิดชอบของอาเภอ มีค่าเฉลี่ย 3.82 อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมติ ฐานเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ า งอิ ท ธิ พ ลของสมรรถนะหลั กกั บ
สมรรถนะประจาตาแหน่งต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร สรุปได้ว่า
1) ผลการวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างสมรรถนะหลักของปลัด อาเภอต่ อประสิทธิ ภาพในการ
ปฏิบัติราชการ กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร พบว่า ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านความร่วมแรงร่วมใจมี
อิ ท ธิ พ ลสู ง ต่ อประสิ ท ธิภาพในการปฏิ บั ติราชการ ส่ ว นด้ า นการบริ การที่ดี ด้ า นการสั่ ง สมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ และด้านจริยธรรม มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในระดั บ
ปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) ผลการวิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลระหว่ า งสมรรถนะประจ าต าแหน่ ง ของปลั ด อ าเภอต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร พบว่า ด้านการดาเนินการเชิงรุก และ
ด้านศิลปะการสื่อสารจูงใจ มีอิทธิพลสูงต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ส่วนด้ านสภาวะผู้นา มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
ผลการพยากรณ์สมรรถนะประจาตาแหน่งของปลัดอาเภอ มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร พบว่า สมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัม ฤทธิ์ ด้านการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ ด้านจริยธรรม และด้านความร่วมแรงร่วมใจ สมรรถนะประจาตาแหน่งด้าน
การดาเนินการเชิงรุก และด้านศิลปะการสื่อสารจูงใจ สามารถนาไปใช้พยากรณ์ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการได้ 61% ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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นิย ามเชิงปฏิบัตกิ าร
ปลัดอาเภอ หมายถึง เจ้าพนักงานปกครอง เป็นตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประเภทวิชาการ มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายอาเภอ การบรรจุและ
แต่ ง ตั้ ง ปลั ด อาเภอปฏิ บั ติ การ จะใช้ วิ ธี การเปิ ด สอบแข่ ง ขั นจากบุค คลทั่ ว ไปที่มี คุ ณวุ ฒิท างด้าน
นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดให้สมัครได้ ส่วน
ปลัดอาเภอชานาญการพิเศษ จะบรรจุและแต่งตั้งจากบุคคลที่ผ่านการศึกษาจากโรงเรียนนายอาเภอ
มาแล้ว หรือเรียกว่า หรือระดับหัวหน้ากลุ่มงาน ”ปลัดอาวุโส“ ซึ่งการบริหารงานอาเภอ มีนายอาเภอ
เป็ นหั ว หน้ าปกครองบัง คับบัญชา บริ หารราชการอาเภอ ซึ่ ง มี หั วหน้ าส่ วนราชการประจ าอาเภอที่
กระทรวง กรม ส่งมาประจาในอาเภอ และปลัดอาเภอ เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ มีสถานที่ทางาน
คือ ) ซึ่งอาเภอ "ที่ว่าการอาเภอ"Amphoe) เป็นหน่วยการปกครองลาดับรองมาจากจังหวัด จัดตั้งขึน้
โดยการตราเป็ นพระราชกฤษฎี กา มี ฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ ว นภู มิภาค ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยในแต่ละอาเภอจะแบ่งส่วนย่อยออกเป็น ตาบล และหมู่บ้าน
สมรรถนะ หมายถึง พฤติกรรมในการทางานของแต่ละบุคคล การที่องค์กรต้องกาหนดให้มี
สมรรถนะต่ า ง ๆ ก็ เพื่ อให้ บุ ค ลากรขององค์ กรมี พ ฤติ กรรมการทางานในแบบที่ องค์กรต้ องการ
เนื่องจากจะทาให้บุคคลากรขององค์กรมีผลการปฏิบัติงานที่ดี และส่งผลถึงองค์กรให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ในที่สุด ตัวอย่างเช่น การกาหนดให้การบริการทีด่ ีเป็นสมรรถนะของข้าราชการทุก
คน เพราะหน้าที่หลักขององค์กรภาครัฐคือ การให้บริการแก่ประชาชน ถ้าข้าราชการทุกคนมีการให้
การบริการที่ดกี ็จะทาให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์
สมรรถนะหลั กของปลั ด อาเภอ หมายถึ ง ปลั ด อาเภอจ าเป็ นต้ องมี สมรรถนะหลั กของ
ตาแหน่งปลัดอาเภอ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation: ACH)
ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติราชการให้ดหี รือให้เกิดมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ผ่านมาของตนเอง หรื อเกณฑ์ วัดผลสั มฤทธิ์ ที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น อี กทั้ ง ยั งหมาย
รวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัตงิ านตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่
อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทาได้มาก่อน
2) การบริการที่ดี (Service Mind: SERV)
สมรรถนะนี้เน้นความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการเพื่อสนองความ
ต้องการของประชาชนตลอดจนของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise: EXP)
ความขวนขวาย สนใจใฝ่ รู้ เพื่ อสั่ ง สมพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการ
ปฏิบัติราชการด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรู้จักพัฒนา ปรับปรุง
ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
4) จริยธรรม (Integrity: ING)
การครองตนและประพฤติ ป ฏิ บั ติถูกต้ องเหมาะสมทั้ ง ตามหลั กกฎหมายและคุณ ธรรม
จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน ทั้งนี้เพื่อธารงรักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพข้าราชการ อีกทั้งเพื่อเป็นกาลังสาคัญในการสนั บ สนุ น
ผลักดันให้ภารกิจหลักภาครัฐบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
5) ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork: TW)
สมรรถนะนี้เน้นที่ความตั้งใจที่จะทางานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน หน่วยงาน หรือ
องค์กรโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม
สมรรถนะประจาตาแหน่งของปลัดอาเภอ หมายถึง ปลัด อาเภอจาเป็นต้องมีสมรรถนะประจา
ตาแหน่งปลัดอาเภอ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1) สภาวะผู้นา (Leadership: LEAD)
ความตั้งใจหรือความสามารถในการเป็นผู้นาของกลุ่มคน ปกครอง รวมถึงการกาหนดทิศทาง
วิ สัย ทั ศ น์ เป้ าหมาย วิ ธี การทางาน ให้ ผู้ใต้บังคับบัญ ชาหรือทีม งานปฏิ บัติงานได้อย่างราบรื่น เต็ม
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
2) การดาเนินการเชิงรุก (Proactiveness: PROAC)
การเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสพร้อมทั้งลงมือจัดการกับปัญหานั้น ๆ หรือใช้โอกาสที่เกิดขึ้นให้
เกิดประโยชน์ต่องาน ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่
3) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing: CI)
ความตั้งใจที่จะสื่อความด้วยการเขียน พูด โดยใช้สื่อต่าง ๆ ตลอดจนการชักจูง หว่านล้อม
โน้มน้าวบุคคลอื่น และทาให้ผู้อื่นประทับใจ หรือเพื่อสนับสนุนความคิดของตน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของปลัดอาเภอ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ทาให้เกิ ด
ความพึงพอใจ และได้รับผลที่ดีจากการปฏิบัติงาน ซึ่งความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการ
บริการให้กับประชาชนโดยพิจารณาจาก เช่น การให้บริการอย่างเท่าเทียมกั น การให้บริการอย่า ง
รวดเร็ วทันเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเนื่ อง และการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า เป็นต้น โดยจะมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของปลัดอาเภอ ด้าน คือ 4
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1) ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจา งานตามหน้าที่ปกติ
หรื องานตามหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบหลั ก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรั ฐบาลหรื อมติ
คณะรัฐมนตรี (Function Base)
2) ประสิ ท ธิ ภาพในการดาเนิ นงานตามหลั กภารกิ จ ยุ ทธศาสตร์ แนวทางปฏิ รูปภาครัฐ
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)
3) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน
งบประมาณ ทรั พ ยากรบุคคล และการให้ บริการประชาชนหรือหน่ ว ยงานของรัฐ เพื่ อไปสู่ระบบ
ราชการ 4.0 (Innovation Base)
4) ศักยภาพในการดาเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base)
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บทน า
การบริ ห ารราชการแผ่ นดิ นของประเทศไทยนั้ น มี กลไกในการขั บ เคลื่ อนที่ สาคั ญ ก็คือ
ซึ่งข้าราชการถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีตวามสาคัญมาก ทั้งในส่วนของบทบาทในการ ”ข้าราชการ“
ปฏิบัติงานราชการ การนานโยบายต่าง ๆ มากาหนดเป็นแผนงาน หรือโครงการเพื่อนาไปสู่การปฏิบตั ิ
รวมถึ ง การให้บริการอั นเป็นบริการสาธารณะแก่ ประชาชน ซึ่ ง จากพระราชบั ญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553 ซึ่งได้กาหนดให้ได้มีการจัดระเบียบการบริหารราชการส่ ว น
ภูมิภาคเป็นจังหวัด และอาเภอ โดยในการจัดการบริหารราชการดังกล่าวนั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ถือเป็นกาลังหลักในการดาเนิ นงานบริหารราชการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ด้ า นการบริหารงานในพื้ นที่ นั้น เช่ น ผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด ก็ มี ห น้ าที่ในการกากั บดูแลข้ าราชการใน
จังหวัด ประสานงานร่วมมือกับข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ การกากับดูแลราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
หรือนายอาเภอก็ถือเป็ นข้าราชการฝ่า ยปกครองซึ่ง มีความสาคัญในการเป็ นหัวหน้าปกครองบั ง คั บ
บัญชาบรรดาข้าราชการในอาเภอ รวมถึงหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด และที่ขาดไปไม่ได้คือ
ข้าราชการฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปลัดอาเภอ ซึ่งเป็นหนึ่งในกาลังหลักที่จะปฏิบัติหน้ าที่
ในการช่วยเหลือนาอาเภอในการบริหารงานราชการภายในอาเภอ ไม่ว่าจะเป็น การอานวยความเป็น
ธรรม การปฏิบัติงานด้านปกครองเกี่ยวกับการรักษาความสงบและความมัน่ คงในประเทศ การบังคับ
ใช้ กฎหมายต่าง ๆ รวมถึ ง เป็นช่องทางในการสื่อสารของประชาชนกับหน่ ว ยงานของรัฐ ซึ่ ง ในการ
ทางานดังกล่าว จะต้องมีความใกล้ชิดกับประชาชนในท้องทีเ่ ป็นอย่างมาก และจะต้องปฏิบัติงานโดยมี
ปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ ในพื้นที่ ดังนั้น ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของปลัดอาเภอจึ ง
เป็นปัจจัยสาคัญต่อความสาเร็จของนายอาเภอ และส่งผลถึงความสาเร็จในการขับเคลื่อนภารกิจ ของ
กรมการปกครองในระดับภูมิภาค
ด้ ว ยพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บข้าราชการพลเรือน พ .ศ .2551 มาตรา 72 ได้ บั ญ ญัติให้ส่วน
ราชการมีหน้าที่ดาเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการพล
เรือนสามัญ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริย ธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและ
กาลั ง ใจ ในการปฏิ บัติราชการให้เกิ ดผลสัม ฤทธิ์ ต่อภารกิจ ภาครัฐ ดั ง นั้ น สานั กงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนจึงได้กาหนดให้ข้าราชการพลเรือนต้องมีสมรรถนะหลักเพื่อเป็นการสนับสนุ น เชิ ง
เทคนิคให้ส่วนราชการสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ปลัดอาเภอในฐานะผู้ ช่ว ยเหลื อนายอาเภอ จึงต้องทาหน้าที่ทั้งในฐานะข้าราชการกรมการ
ปกครองและทาหน้าที่สนับสนุนภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ อีก 19 กระทรวงที่ไม่มีข้าราชการส่วน
ภู มิ ภาคระดับ อาเภอ ในการขั บเคลื่ อนนโยบายไปสู่ การปฏิ บัติให้บัง เกิ ดผลครอบคลุ มในทุกพื้นที่
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เสมื อนกั บ การเป็นนายอาเภอน้อย โดยมี ภารกิจ หน้าที่ใน 3 มิ ติ ประกอบด้ว ย มิ ติ แรก คื อ งานใน
อานาจหน้าที่ของกรมการปกครอง (Functional Approach) ได้แก่ งานทะเบียน งานปกครองท้องที่
งานอานวยความเป็นธรรม งานรักษาความสงบเรีย บร้อยและความมั่ นคงภายใน งานอาสารักษา
ดิ นแดน มิ ติ ที่ สอง คื อ งานนโยบายของรัฐบาลและส่ วนราชการอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ มี ห น่ ว ยงานในพื้นที่
(Agenda Approach) อาทิ ภารกิ จ ด้านการช่ วยเหลื อผู้ สูง อายุ ผู้ ด้ อยโอกาส ผู้ ย ากไร้ ภารกิจด้าน
แรงงาน ภารกิจด้านการยุติธรรม ภารกิจ ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ภารกิจด้านการเกษตร
ภารกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้ อม ภารกิจด้านการสนับสนุนการเลื อ กตั้ ง
ภารกิ จ ด้ านป้องกั นบรรเทาสาธารณภั ย และการช่ วยเหลื อผู้ ประสบภั ย ภา รกิ จ ในการป้องกั นและ
ปราบปราม การค้ามนุษย์ เป็นต้น มิติสุดท้ายเป็นมิติเชิงพื้นที่ (Area Approach) เพื่อสนองตอบต่อ
ปัญหาและการพัฒนาในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล จนถึงระดับหมู่บ้านชุมชน รวมถึง /
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนต่าง ๆ เช่น ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัย
ปัญหาราคาพืชผลด้านการเกษตรตกต่า ปัญหาข้อเรียกร้อง และปัญหาข้อพิพาทต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นใน
ระดับพื้นที่
สมรรถนะ คื อ พฤติ กรรมในการทางานของแต่ ละบุคคล การที่ องค์ กรต้ องกาหนดให้มี
สมรรถนะต่างๆ ก็เพื่อให้บุคลากรขององค์กรมีพฤติกรรมการทางานในแบบทีอ่ งค์กรต้องการ เนื่องจาก
จะทาให้บุคคลากรขององค์กรมีผลการปฏิบัติงานที่ดี และส่งผลถึงองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ได้ในทีส่ ุด ตัวอย่างเช่น การกาหนดให้การบริการที่ดเี ป็นสมรรถนะของข้าราชการทุกคน เพราะ
หน้าที่หลักขององค์กรภาครัฐคือ การให้บริการแก่ประชาชน ถ้าข้าราชการทุกคนมีการให้การบริการที่
ดีก็จะทาให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ คือ การทาให้เกิดประโยชน์สุข และความกินดีอยู่ดีแก่ประชาชน
เพราะปลัดอาเภอใกล้ชิด กับประชาชนหรื อชาวบ้านที่ เขาเดื อดร้อน ซึ่งบางเรื่องคนที่เกี่ ยวข้อ งหรื อ
ดาเนินการได้คือ “ปลัดอาเภอ” เรียกได้ว่าปลัดอาเภอเปรียบเหมือนหน้าด่านหรือเป็นตัวแทนของรัฐ
ในระดับพื้นที่ ขณะเดีย วกั นก็ เป็นคนประสานระหว่างความต้องการของประชาชนในพื้ นที่กับการ
ดาเนินงานของรัฐ และยังเป็นกลไกสาคัญที่ขับเคลื่ อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติด้วย จากหนังสือเวี ย น
ของสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่องมาตรฐานการกาหนดความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็น โดยกาหนดกาหนดคาจากัดความของสมรรถนะหลักว่า
เป็นคุณลักษณะร่วมกันของข้าราชการพลเรือนทั้งระบบเพื่อเป็นการหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ร่วมกันโดยมีองค์ประกอบ 5 ตัวได้แก่ 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. บริการที่ดี 3. การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในอาชีพ 4. การยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 5. การทางานเป็นทีม โดย
ปลัดอาเภอต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน รวมถึงปลัดอาเภอยังต้องมีการพัฒนาสมรรถนะ
ประจาตาแหน่งอีก 3 ด้าน คือ 1. สภาวะผู้นา 2. การดาเนินการเชิงรุก 3. ศิลปะการสื่สารจูงใจ โดย
ใช้ รู ป แบบแนวคิดการบริหารงานในยุคใหม่ ต้ องการผู้นาที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มี
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ความมุ่งมั่น สามารถตัดสินใจได้ทุกสถานการณ์ มีอุดมการณ์ที่เข้มแข็ง มีทิศทางการทางานที่ชัดเจน
สามารถทางานได้เบ็ดเสร็จรวดเร็ว อย่างกลมกลื น โดยมี การบริหารงานแบบบูรณาการ คื อ มุ่ ง เอา
ประโยชน์ของประชาชนเป็ นหลั ก กาหนดบทบาทของผู้นา คือ รับผิดชอบงานทั้งหมดตั้งแต่เริ่ ม จน
ท างานจนเสร็ จ ในการทางานจึ งอาศัยความเป็นผู้ นาที่เป็นฝ่ านกระทา คื อ ท างานรวดเ ร็ว แต่ต้อง
อาศั ย การรวบรวมข้อมูลที่ดี มี ค วามคิดเป็นของตนเอง อาศั ย การทางานเป็นทีม โดยอาศัยวิธีการ
ทางานโดยใช้วิธีบริหารทีเ่ ป็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของปลัดอาเภอ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบไปด้วย 1. ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน
งานประจา งานตามหน้ าที่ป กติ หรื องานตามหน้ าที่ความรับผิ ดชอบหลั ก งานตามกฎหมาย กฎ
นโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base) 2. ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตาม
หลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรู ปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็ น
พิ เศษ (Agenda Base) 3. ประสิ ท ธิ ภาพในการบริหารจัด การและพัฒนานวั ตกรรมในการบริหาร
จัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรั ฐ
เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) 4. ศักยภาพในการดาเนินการของส่ วนราชการตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base)
จังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งตั้งขึ้นเมื่ อใดไม่มีหลักฐานแน่ นอน สาหรับชื่อเมือง
ชุมพร สันนิษฐานว่า มาจากคาว่า ชุมนุมพล เนื่องจากเป็นเมืองหน้าด่านการเดินทัพไม่ว่าจะมาจาก
ฝ่ายเหนือหรือฝ่ายใต้ เข้ามาตั้งค่ายชุมนุมพลกันที่นี้ จึงเรียกว่า “จุดชุมนุมพล” จังหวัดชุมพรตั้งอยูบ่ น
ตอนสุดของภาคใต้ ระหว่างเส้นละติจูดที่ 10 องศา 29 ลิปดาเหนือและเส้นลองติจูดที่ 99 องศา 11
ลิ ป ดาตะวันออก ห่ า งจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้ นทางรถยนต์ ประมาณ 498 กิ โลเมตร มี เนื้อที่
3.75 ล้านไร่ มีขนาดพื้นที่ใหญ่มากเป็นอันดับ 4 ของภาคใต้ ชุมพรเป็นจังหวัดแรกของภาคใต้บ นฝั่ ง
อ่าวไทย มีความยาวจากเหนือจรดใต้ 222 กิโลเมตร อาณาเขตทิศเหนือติดกับอาเภอบางสะพานน้อย
จังหวัดประจวบคีรขี ันธ์ ทิศใต้ ติดกับอาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย
ทิศตะวันตกติดกับอาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ประเทศเมียนมา จานวนประชากร 510,963 คน มี
อาชีพหลัก ได้แก่ ทาการเกษตร รับราชการ รับจ้าง และอาชีพเสริม ได้แก่ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว และ
มีผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ปาล์ม กาแฟ ยางพารา ประมาณการ ปี 2561 ผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัดชุมพร มีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจาปี เท่ากับ 82,665 ล้านบาท โดยการผลิตภาคเกษตร
เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของจังหวัด โดยเฉพาะการผลิตปาล์มน้ามัน ทุเรียน และยางพารา มี
สัดส่วนถึงร้อยละ 37.97, 32.36 และ 21.17 ของผลผลิตภาคเกษตร มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว
(GPP per Capita) มีค่าเฉลี่ยผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวเท่ากับ 151,142 บาท/คน/ปี หรือ 12,595.16
บาท/คน/เดือน
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ในจั ง หวั ด ชุ มพร แบ่ ง โครงสร้ างที่ทาการปกครองอาเภอภายในเป็น 4 กลุ่ ม งาน/ฝ่ า ย 1
สานักงาน 1 ศูนย์ ได้แก่ 1. กลุ่มงานบริหารงานปกครอง 2. กลุ่มงาน/ฝ่ายทะเบียนและบัตร 3. กลุ่ม
งาน/ฝ่ายความมั่นคง 4. กลุ่มงานอานวยความเป็นธรรม 5. สานักงานอาเภอ 6. ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
(ที่ ม า: ผนวก ฐ แนบท้ า ยค าสั่ งกรมการปกครอง ที่ 12 75/2559 ลงวั นที่ 13 ธั นวาคม 2559) มี
ปลัดอาเภอทั้งจังหวัดรวมทั้งสิ้น 68 คน ซึ่งสภาพปัญหาที่มักเกิดขึ้นจนนามาซึ่งการขาดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ คือ เมื่อมีการสลับสับเปลี่ยนกลุ่มงานของปลัดอาเภอ ปลัดอาเภอจะไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทางานให้เกิดประสิท ธิภาพได้อย่างเต็มที่ เช่น เมื่อมีการย้ายข้าราชการจาก
กลุ่ ม งานความมั่ นคง ไปอยู่ กลุ่ ม งานทะเบี ย นและบัต ร ปลั ด อาเภอจะไม่ สามารถให้การบริการ
ประชาชนในด้านทะเบียนราษฎรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในช่วงแรกเพราะต้องมาเรียนรู้กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และขั้นตอนในการบริการใหม่ ในทางกลับกันการย้ายปลัดอาเภอฝ่ายทะเบียนและบัตร มา
ดารงตาแหน่งในกลุ่มงานความมั่นคง ก็จะเกิดความไม่มีประสิทธิภาพในการทางานเพราะสมรรถนะที่
ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานค่อนข้า งต่าง ๆ กัน อย่างไรก็ตาม ปลัดอาเภอจาเป็นที่จ ะต้ อง
พัฒนาสมรรถนะในทุกด้านเพื่อพร้อมในการบริการประชาชนในทุกมิตใิ ห้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จะเห็นได้ว่า ในการบริหารงานส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอาเภอนั้น ปลัดอาเภอ
มีบทบาทและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ ความสุขของประชาชนอยู่ตลอดเวลา โดยปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการที่จะอานวยการบริหาร และการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ให้แก่
ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และในขณะเดียวกันก็ เป็นผู้ นาเอาความต้องการของประชาชนมา
พิจารณาดาเนินการจัดการบริการให้ตามอานาจหน้าทีท่ ี่มอี ยู่ จึงมีผู้เรียกภาระหน้าที่ของปลัดอาเภอนี้
ว่าเป็น “ผู้บาบัดทุกข์ บารุงสุข” แก่ประชาชน และเนื่องจากขอบเขตภารกิ จที่กว้างขวางของฝ่ า ย
ปกครอง ประกอบกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การทางาน
ของฝ่ายปกครองโดยเฉพาะปลัดอาเภอจึงต้องมีความแม่นยาและชัดเจนในวิธีปฏิบัติราชการ รวมถึงมี
เทคนิ ค การทางานที่ ทันสมัย และประสิ ท ธิผล เพื่ อให้ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ในการการปฏิ บัติง าน ดั ง นั้น
ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง อิทธิพ ลของสมรรถนะหลั กและสมรรถนะประจาตาแหน่ ง ของ
ปลัดอาเภอต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร เพื่อนาผลการศึกษาที่
ได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการในอนาคตต่อไป

24

วัตถุประสงค์ในการวิจยั
1) เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาตาแหน่งของปลัดอาเภอ
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ
2) เพื่ อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลั กและสมรรถนะประจาตาแหน่ งของ
ปลัดอาเภอต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ

ประเด็นปัญหาของการวิจยั
สมรรถนะหลักของปลัดอาเภอ ด้าน 5 และสมรรถนะประจาตาแหน่ง 3 ด้าน มีอิทธิพลต่ อ
ประสิทธิภาพของการการปฏิบัตริ าชการงานได้ดอี ย่างไร?

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
1) แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับสมรรถนะ
แนวความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) หรือความสามารถของบุคคลใน องคการ
ไดเริ่ ม ขึ้นในปี ค.ศ. 1960 จากการเสนอบทความทางวิ ชาการของ McClelland นั กจิ ต วิ ทยาแหง
มหาวิทยาลัยฮาวารด แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา สมรรถนะ หรือ ความสามารถของบุคคล สงผลดี
ตอผลการปฏิ บั ติ งานมากกว า IQ ท าใหไดรั บความสนใจจาก นั กวิ ชาการทั่ ว ไปอยางมากและมี
พั ฒนาการขึ้ นเป นลาดั บ ต่ อมาในปี ค.ศ.1982 Boyatzis ไดเขี ย นหนั ง สื อ ชื่ อ The Competent
Manager: A Model of Effective Performance โดยไดใชคาวา Competencies เปนคนแรก ป
ค.ศ.1994 Hamel และ Prahalad เขียนหนังสือชื่อ Competing for The Future และได นาเสนอ
สิ่งที่เรียกวาสมรรถนะหลัก (Core Competencies) หรือความสามารถหลักขององคการโดย ระบุ
วาเปนความสามารถที่จะทาใหองคการมี ความไดเปรียบในการแขงขั น และเปนสิ่ง ที่คูแ ขงไมอาจ
เลียนแบบได
สานั กงานคณะกรรมการข้ าราการพลเรือน ได้ จั ดทาโมเดลสมรรถนะสาหรับข้ าราชการ
พลเรือนไทย ประกอบด้วยสมรรถนะ 2 ประเภท คือ สมรรถนะหลักสาหรับข้าราชการพลเรือนไทย
ทุกคน และสมรรถนะประจากลุ่มงานสาหรับแต่ละกลุ่มงาน จาแนกได้ดังนี้
(1) สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนไทยทั้งระบบ เพื่อหล่ อ
หลอม ค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันประกอบด้วยสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ
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(1.1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Aachievement Motivation)
(1.2) การบริการที่ดี (Service Mind)
(1.3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
(1.4) จริยธรรม (Integrity)
(1.5) ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork)
(2) สมรรถนะประจากลุ่ มงาน คื อ สมรรถนะที่ กาหนดเฉพาะสาหรับกลุ่ ม งาน เพื่ อ
สนับสนุนให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่และส่งเสริมให้ปฏิบั ติภารกิจในหน้าทีไ่ ด้ดี
ยิ่ ง ขึ้ น โดยโมเดลสมรรถนะกาหนดให้แต่ละกลุ่ มงานมีสมรรถนะประจ ากลุ่ มงานละ 3 สมรรถนะ
(ยกเว้นกลุ่มงานนักบริหารระดับสูงมี 5 สมรรถนะ) สมรรถนะประจากลุ่มงานมี ทั้งหมด 20 สมรรถนะ
2) งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
พิเศษ ปั้นรัตน์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของ ข้าราชการสาย ข
และ ค ตามหลักสมรรถนะ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการสาย ข และ ค ในด้านวิธีการฝึกอบรม การ
พัฒนา การศึกษาเทคนิคที่จาเป็นต่อการปฏิบตั ิราชการ และเพื่อสารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะ กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการสาย ข และ ค จานวน 278 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้ อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X)
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (SD) การวิ เคราะห์ความแปรปรวน (Oneway ANOVA) t-test ที่ ร ะดับ
นั ย ส าคั ญ ระดั บ 0.05 เปรี ย บเที ย บรายคู่ (Scheffe’s Procedure) และหาค่ า ความสั ม พั นธ์
(Chi-Square) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
(1) การพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) และการพัฒนาสมรรถนะประจ า
กลุ่มงาน (Functional Competency) มีการพัฒนาอยู่ในระดับมาก
(2) การพั ฒนาสมรรถนะหลั กโดยการฝึ กอบรมด้า นทักษะการจั ดการ เทคนิ ค การ
ตัดสินใจ ภาวะผู้นา และการจูงใจ การพัฒนาสมรรถนะหลักโดยการพั ฒนาตนเอง การเรียนเรี ย นรู้
ตนเอง และการพัฒนาสมรรถนะหลักด้วยวิธกี ารศึกษาในระบบ
(3) การพั ฒนาสมรรถนะประจากลุ่ มงาน โดยการฝึกอบรมด้านการสร้างสถานการณ์
จาลอง การแสดงบทบาทสมมติ การสาธิต และการดูงานนอกสถานที่ การพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิ บั ติ งานโดยการอบรม การพั ฒนาด้วยตนเองหรือผู้ บังคับบัญ ชา และการพัฒน าสมรรถนะด้าน
การศึ กษาการจั ดสภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร วั สดุ เครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ และ
สถานที่ในการปฏิบัติงาน
(4) ข้ อเสนอแนะการพั ฒนาสมรรถนะ พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งต้ องการให้มีการเพิ่มพูน
ความรู้ และทักษะให้ตรงกับกับงานและเสริมสร้างความสามารถเพื่อเพิ่มศั กยภาพบุคลากร
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ดั ง นั้ น การศึ กษาสมรรถนะหลั กในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสานั ก งานวิ ท ยาเขตศรี ร าชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นการศึกษาค้นคว้าที่จะทาให้ทราบ
ว่าปัจจุบันของบุคลากรสานักงานวิทยาเขตศรีราชามีสมรรถนะหลั กในการปฏิบัติงานอยู่ในระดั บ ใด
และมี ค วามต้องการจะพั ฒนาสมรรถนะไปสู่ ระดั บใด ทั้ ง นี้ เพื่ อให้ สามารถปฏิ บั ติง านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตรงตามที่หน่วยงานกาหนด
จอมภั ค จั นทะคัต (2560) ได้ ศึกษาเรื่อง ปั จ จั ยสมรรถนะที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิภาพการ
ทางานของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปั จ จั ย สมรรถนะหลั ก (Core Competency) และ ปั จ จั ย สมรรถนะประจ าหน้ า ที่ (Functional
Competency) ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางาน (Work Efficiency) ของอาจารย์ ประจาาใน
สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ประชากรในงานวิจัยคือ อาจารย์ประจาในสถาบันอุดมศึกษา
จั ง หวั ด นครราชสี ม า จ านวน 1,666 คน ใช้ วิ ธี การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบหลายขั้ นตอน (Multistage
Sampling) แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน จาก 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุร นารี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ นครราชสี มา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน
มหาวิ ท ยาลัย วงษ์ ชวลติ กุล วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีพ นมวั นท์ และวิ ท ยาลั ย นครราชสี มา สถิ ติ ที่ใช้
ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Multiple Regression Analysis ผลการวิจัย พบว่า (1) อาจารย์ประจาที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท มีตาแหน่งวิชาการ
เป็นอาจารย์ อายุงานในการสอนต่ากว่า 5 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-25,999 บาท สังกัดสถาบัน
การศึกษาของรัฐ มีจานวนชั่วโมงที่สอน 6-10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และสังกัดกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนษุ ย ศาสตร์ และ (2) ปั จ จั ย สมรรถนะหลั กและปั จ จั ย สมรรถนะประจ าหน้ า ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานของอาจารย์ประจา ในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาในเชิ ง บวก
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
วั นเพ็ ญ นิ ลนารถ (2553) ศึ กษา สมรรถนะหลั กกั บ ประสิ ท ธิ ผลในการปฏิ บั ติง าน ของ
ข้ า ราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มี วั ตถุ ประสงค์เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะหลักกับ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและสหสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการกรมสวั สดิ การและคุ้มครองแรงงาน โดยใช้เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามกับ กลุ่ ม
ตั ว อย่ า ง จ านวนทั้ งสิ้ น 170 คน การวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าความถี่ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ ย และส่ วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ส่ ว นการทดสอบสมมติฐานใช้ การวิเคราะห์ สัม ประสิ ทธิ์ สหสั ม พั นธ์เพี ยร์สัน
(Pearson’s Correlation Coefficient) ผลการศึกษา พบว่ ากลุ่ มตัว อย่างส่ว นใหญ่เป็นเพศหญิงมี
อายุ 31-40 ปีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส ปฏิบัติงานตาแหน่งประเภททั่วไป และมี
อายุราชการ 5 -10 ปี สาหรับผลการศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง
X = 2.67) ทั้ ง ในมิ ติ คุ ณลั กษณะในการปฏิ บัติ งานและมิ ติด้ านผลงานโดยมิ ติ คุ ณ ลั กษณะในการ
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ปฏิ บั ติ ง านมี ค่าเฉลี่ ย สู ง กว่า มิติด้ านผลงาน (X = 2.83 และ 2.38) ตามลาดั บ ส่ ว นสมรรถนะหลัก
พบว่าอยู่ในระดับมาก (X = 4.37) โดยมิติการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด รองลงมา
มิติจิตสานึกด้านการให้บริการ มิติคุณธรรมและจริยธรรม มิติการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มิติการ
ท างานเป็นทีม มิ ติ ค วามรู้ด้านแรงงานและมิ ติภาวะผู้นา มี ค่ า เฉลี่ ยระดับมาก ส่ ว นมิ ติ ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะรายมิ ติ ของข้ า ราชการกรมสวั สดิ การและคุ้ม ครองแรงงาน มี สหสั ม พั นธ์ เชิ ง บวกกั บ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 และพบข้อเสนอแนะให้กรมสวัสดิ การ
และคุ้ ม ครองแรงงานควรสื่ อสารให้ข้าราชการทุกคนทราบ และเข้ าใจถึ งระดับสมรรถนะหลั กของ
ตนเอง เพื่อสร้างความพร้อมในการพัฒนาขีดความสามารถ และศักยภาพของตนเองให้ก้าวไปสู่ การ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแนวทางการบริหารภาครัฐยุคใหม่ซึ่งยึดผลลัพธ์ความ
คุ้มค่า ความรับผิดชอบและตอบสนองต่อความ ต้องการของสังคมและประชาชนผู้รับบริการ
เบญญาภา เอกวัต และพิษณุ เฉลิมวัฒน์ (2556) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดประจวบคีรขี ันธ์ การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ บริหารส่วน
ตาบล และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสนับสนุนสมรรถนะกับสมรรถนะการปฏิบัตงิ าน ของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานองค์การบริหารส่ ว น
ตาบล ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน 306 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่
ใช้ในการ วิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดย สมรรถนะด้านความร่วมแรงร่วมใจ อยู่ในอับแรก รองลงมาคือ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ
ด้านจริยธรรม และ 2) ปัจจัยสนับสนุนสมรรถนะกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานองค์ การ
บริหารส่วนตาบล โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
ทิพย์นฤมล โคตรบุตร และคณะ (2560) ศึกษาเรื่อง สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตพื้นที่อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม การวิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่ ว น
ตาบล ในเขตพื้นที่อาเภอโกสุม พิสัย จังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะหลักในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตพื้นที่อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
จาแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา ประเภทบุคลากร ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง และ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่สังกัด 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับสมรรถนะหลั กในการปฏิบัติงานของบุค ลากร
องค์ การบริหารส่ ว นตาบล ในเขตพื้นที่อาเภอโกสุ มพิ สัย จั ง ห วั ดมหาสารคาม โดยศึ กษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตพื้นที่อาเภอโกสุมพิ สัย จังหวัดมหาสารคาม
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จานวน 257 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ และการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการ
จั ด เก็ บ รวบรวมข้ อมูลเป็นแบบสอบถาม มี ค่ า ความเชื่ อมั่ น .96 แล้ ว วิ เคราะห์ข้อมูลด้ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ t- test (Independent Sample) และ F - test (One-way A NOVA) โดยกาหนดนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า
1) สมรรถนะหลั กในการปฏิ บัติงานของบุค ลากรองค์การบริหารส่ ว นตาบล ในเขตพื้นที่
อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ ด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง และจริยธรรม (X = 4.30) อยู่
ในระดับมาก 4 ด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการทางานเป็นทีม
(X= 4.19) ด้านการบริการเป็นเลิศ (X = 4.16) ด้านความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน (X = 4.13)
และด้านการมุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ (X= 4.11)
2) ผลการเปรีย บเทีย บสมรรถนะหลั กในการปฏิ บัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในเขตพื้นที่อาเภอโกสุม พิสัย จั ง หวัดมหาสารคาม จ าแนกตามเพศและองค์การบริหารส่วน
ตาบลที่สังกัด โดยรวม พบว่า มีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจาแนกตามวุฒิการศึกษา ประเภทบุคลากรและระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
โดยรวมพบว่า มีสมรรถนะหลักในการปฏิบัตงิ านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
3) ข้อเสนอแนะสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล ใน
เขตพื้นที่อาเภอโกสุม พิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ควรมีการตรวจสอบติดตาม
ประเมิ นผลงานของตนเองเพื่อเปรีย บเทีย บกั บวัตถุ ประสงค์ ของงาน มี การปรับปรุง พั ฒนาระบบ
ขั้ นตอนวิ ธี การท างานให้มี คุณ ภาพดีขึ้นหรื อมี ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่ ง ขึ้ น มี การบริ หารจัดการเวลา
ตลอดจนใช้ทรัพยากรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามแผนที่วางไว้ ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องและ
จริยธรรม ควรประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นความถูกต้องเสมอในการ
ปฏิบัติงาน มีจิตสานึกและความภูมิใจในการเป็ นบุคลากรที่ดีขององค์ กร มีการยึดมั่นในหลักการไม่
บิ ด เบื อ นหรือตีความเพื่อประโยชน์ตนเอง ด้ า นความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ควรศึกษาหา
ความรู้ ความเชี่ ย วชาญในงาน ได้ นาความรู้ไ ปใช้ ในการสร้า งวิ สัยทั ศน์ มี การนาอุ ปกรณ์ที่มีอยู่มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ด้านการบริการเป็นเลิศ ควรเป็นธุระแก้ไขปัญหาให้กับผู้มารับบริการ ให้
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่เกี่ยวกับงานได้อย่างถูกต้อง ประสานงานภายในหน่วยงานและงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ด้านการทางานเป็ นทีม ควรมีการประสาน
รอยร้าวหรือคลี่คลาย แก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กร มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้สมาชิกใน
หน่วยงานทราบถึงความคืบหน้าของงานเสมอ มีการแลกเปลี่ยนความรู้รว่ มกับเพื่อนร่วมงาน
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ระเบียบวิธวี จิ ยั
1) ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ชในการวิจยั
ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ประชากรในจังหวัดชุมพร ใน 8 อาเภอ
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ทฤษฎีค วามน่าจะเป็ นและใช้วิธี การสุ่มตัว อย่างแบบง่าย และทราบจานวน
ประชากร (Finite Population) โดยการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%
และค่ า ความคลาดเคลื่ อนจากการสุ่ มตั ว อย่ าง 5% ของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967)
จานวนประชากร 400 คน
2) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คื อการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
สอบถามถึงสมรรถนะในการทางานของปลัดอาเภอที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ใน
จังหวัดชุมพร และข้อเสนอแนะในการพั ฒนาการทางาน จากนั้นผู้วิจัยจะทาการแยกแยะคาตอบที่
ได้ รั บ นามาจั ดกลุ่ ม และวิ เคราะห์อย่ างเป็นระบบและนาเสนอผลการ วิจั ย ด้ว ยการบรรยาย โดย
ลักษณะข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
(1) ข้ อมู ลปฐมภู มิ (Primary Data) เป็ นข้ อมู ลที่ ไ ด้ จ ากการตอบแบบสอบถามของ
ประชากรกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 400 ตั ว อย่ า ง และนาข้ อมู ลที่ ไ ด้ ม าจั ดเก็ บ รวบรวมเพื่ อนาไปสู่
กระบวนการวิเคราะห์ทางสถิติ
(2) ข้ อมู ลทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) เป็ นข้ อมู ลที่ ร วบรวมจากหนั ง สื อ วารสาร
นิตยสาร บทความ เอกสารทางวิชาการ ข้อมูลด้านสถิติที่ได้จากหน่วยงานต่าง ๆ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และแหล่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพื่อนามาใช้เป็นส่วนประกอบของงานวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
3) วิธ กี ารเก็บรวบรวมขอมูล
(1) นาหนั ง สือจากสถาบันฯ ไปขอความอนุเคราะห์จ ากที่ว่าการอาเภอ ทั้ ง 8 อาเภอ
(2) นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
(3) ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการสุ่มตัวอย่างจากจานวนประชากร
ในแต่ละอาเภอ จานวนอาเภอละ 50 ชุด
(4) นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละ
ฉบั บ แล้ ว ด าเนิ นการตามขั้นตอน ท าการบันทึ กรหัสค าตอบในแบบสอบถามเพื่ อประมวลผลด้วย
โปรแกรม SPSS
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4) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการศึกษาวิจั ยครั้ งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการวิ เคราะห์ ข้อมู ลโดยใช้ โปรแกรม SPSS/PC+ (Statistical
Package for The Social Science/Personal Computer) ทาการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
(1) สถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการใช้ ค่ าเฉลี่ ยเลขคณิ ต (Arithmetic
Mean: X) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)
(2) สถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) ใช้ สถิ ติ การวิ เคราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของสมรรถนะหลั กของปลัด อาเภอ สมรรถนะประจ า
ตาแหน่งของปลัดอาเภอ และประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการของปลัดอาเภอ จังหวัดชุมพร
ตารางที่ 1 ข้อมูลค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถนะหลักของปลัดอาเภอ
สมรรถนะหลักของปลัดอาเภอ
1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. ด้านการบริการที่ดี
3. ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. ด้านจริยธรรม
5. ด้านความร่วมแรงร่วมใจ

X

3.91
4.15
3.88
4.13
4.04

S.D.
0.58
0.67
0.59
0.67
0.64

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่าในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นของสมรรถนะหลัก
ของปลั ด อาเภอ มากที่ สุด คื อ ด้ า นการบริการที่ดี มี ค่ าเฉลี่ย 4.15 รองลงมา คื อ ด้ า นจริยธรรม มี
ค่าเฉลี่ย 4.13 ด้านความร่วมแรงร่วมใจ มีค่าเฉลี่ย 4.04 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีค่าเฉลี่ย 3.91 และ
ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.88 อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 ข้อมูลค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถนะประจาตาแหน่งของปลัดอาเภอ
สมรรถนะประจาตาแหน่งของปลัดอาเภอ
1. ด้านสภาวะผู้นา
2. ด้านการดาเนินการเชิงรุก
3. ด้านศิลปะการสื่อสารจูงใจ

X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

3.97
3.99
4.07

0.61
0.61
0.73

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่ า ในภาพรวมผู้ ตอบแบบสอบถามมี ระดับความคิดเห็นของสมรรถนะ
ประจาตาแหน่งของปลัดอาเภอ มากที่สุด คือ ด้านศิลปะการสื่อสารจูงใจ มีค่าเฉลี่ย 4. รองลงมา 07
คือด้านการดาเนินการเชิงรุก มีค่าเฉลี่ย 3.3 และด้านสภาวะผู้นา มีค่าเฉลี่ย 99. อยู่ในระดับมาก 97
ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ข้อมูลค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการของ
ปลัดอาเภอ จังหวัดชุมพร
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการของปลัดอาเภอ จังหวัดชุมพร
1. ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการรับบริการงานทะเบียน
ราษฎร
2. ประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในอาเภอ
3. การตอบรับการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสา
4. การรับมือภัยพิบัติในพื้นทีท่ ี่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
5. การป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของ
อาเภอ
6. การจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดารงธรรมมอาเภอ เช่น การ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
7. ความพึงพอใจการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณีที่สาคัญในเขต
อาเภอ เช่น งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
8. ประสิทธิภาพในการป้องกันความขัดแย้งและการรักษาความสงบ
ในพื้นที่

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

4.14 0.69

มาก

3.97 0.76
3.97 0.77
3.85 0.76

มาก
มาก
มาก

3.82 0.76

มาก

3.96 0.74

มาก

3.99 0.78

มาก

3.90 0.73

มาก
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ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการของปลัดอาเภอ จังหวัดชุมพร

X

S.D.

9. การจัดระเบียบสังคมบริเวณเขตชุมชน เช่น การตรวจสอบสถาน
3.90 0.71
บริการพื้นที่
10. การสนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่น กานัน
3.98 0.80
ผู้ใหญ่บ้าน ให้เป็นไปด้วยความสุจริต
ค่าเฉลีย่ รวมประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการของปลัดอาเภอ
3.95 0.53
จังหวัดชุมพร

ระดับความ
คิดเห็น
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่าในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของปลัดอาเภอ จังหวัดชุมพร ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.95 ในรายด้าน ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการรับบริการงาน
ทะเบียนราษฎร มีค่าเฉลี่ย 4.14 รองลงมา คือ ความพึงพอใจการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณีที่สาคัญ
ในเขตอาเภอ เช่น งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มีค่าเฉลี่ ย 3.99 การสนับสนุน
การเลือกตั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เป็นไปด้วยความสุจริต มีค่าเฉลี่ย 3.98 การ
ตอบรั บ การเข้ า ร่ ว มการจั ด กิ จ กรรมจิ ตอาสา มี ค่ า เฉลี่ ย 3.97 ประสิ ท ธิ ภาพในการป้องกั นและ
ปราบปรามยาเสพติดในอาเภอ มีค่าเฉลี่ย 3.97 การจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดารงธรรมมอาเภอ
เช่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีค่าเฉลี่ย 3.96 ประสิทธิภาพในการป้องกันความขัดแย้งและการรักษา
ความสงบในพื้นที่ มีค่าเฉลี่ย 3.90 การจัดระเบียบสังคมบริเวณเขตชุมชน เช่น การตรวจสอบสถาน
บริการพื้นที่ มีค่าเฉลี่ย 3.90 การรับมือภัยพิบัติในพื้นที่ที่เกิด ขึ้นได้ อย่า งทันท่ว งที มีค่าเฉลี่ย 3.85
และการป้องกันการบุกรุกพื้ นที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิด ชอบของอาเภอ มีค่าเฉลี่ย 3.82 อยู่ใน
ระดับมาก ตามลาดับ
2) การทดสอบสมติ ฐานเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ างอิ ท ธิ พ ลของสมรรถนะหลั กกับ
สมรรถนะประจาตาแหน่งต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร
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ตารางที่ 4 สรุปอิทธิพลของสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจาตาแหน่งของปลัดอาเภอต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ
สรุป อิทธิพลของสมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะประจาตาแหน่งของปลัดอาเภอ
สมรรถนะหลักของปลัดอาเภอ
1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. ด้านการบริการที่ดี
3. ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. ด้านจริยธรรม
5. ด้านความร่วมแรงร่วมใจ
สมรรถนะประจาตาแหน่งของปลัดอาเภอ
1. ด้านสภาวะผู้นา
2. ด้านการดาเนินการเชิงรุก
3. ด้านศิลปะการสื่อสารจูงใจ

r

Sig.
ระดับความ
ทิศ ทาง
(2-tailed) สัมพันธ์

.644**
.547**
.589**
.598**
.653**

.000
.000
.000
.000
.000

สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง

เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน

.566**
.647**
.639**

.000
.000
.000

ปานกลาง
สูง
สูง

เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน

หมายเหตุ: ** มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
จากตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างสมรรถนะหลั กของปลัด อาเภอ พบว่า
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดี ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ด้านจริยธรรม
ด้านความร่วมแรงร่วมใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ ที่
ระดับ 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1 ) โดยมีค่าสัมประสิท ธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .644**,. 547**, .589**, .598**, .653** ตามลาดับ
การวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างสมรรถนะประจาตาแหน่งของปลัดอาเภอ พบว่า ด้านสภาวะ
ผู้นา ด้านการดาเนินการเชิงรุก และด้านศิ ลปะการสื่อสารจูงใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
ราชการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลั ก (H0 ) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1 ) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .566**, .647**, .639** ตามลาดับ
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3) การพยากรณ์ สมรรถนะหลั กและสมรรถนะประจ าต าแหน่ ง ของปลั ด อาเภอ ต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร
ตารางที่ 5 สรุปการพยากรณ์สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจาตาแหน่งของปลัดอาเภอต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ
Model
ค่าคงที่
สมรรถนะหลักของปลัดอาเภอ
1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. ด้านการบริการที่ดี
3. ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. ด้านจริยธรรม
5. ด้านความร่วมแรงร่วมใจ
สมรรถนะประจาตาแหน่งของปลัดอาเภอ
1. ด้านสภาวะผู้นา
2. ด้านการดาเนินการเชิงรุก
3. ด้านศิลปะการสื่อสารจูงใจ

ค่าสัมประสิทธิ์
t
B Std.Error Beta
.666
.137
4.844

.000

.196
-.009
.171
.080
.102

.042
.038
.039
.040
.044

.215
-.012
.189
.101
.123

4.680
-.240
4.352
2.026
2.328

.000
.811
.000
.044
.020

.005
.122
.157

.041
.045
.036

.006 .124
.141 2.714
.217 4.407

.901
.007
.000

Sig.

หมายเหตุ: R2 = 0.618, adjusted R2 = 0.610
จากตารางที่ 5 การพยากรณ์สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาตาแหน่งของปลัดอาเภอ
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า
1) สมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ = .000 ดังนั้นสมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์
สามารถนาไปใช้พยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการได้ทรี่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
2) สมรรถนะหลั กด้านการบริ การที่ดี = .811 ดั ง นั้ นสมรรถนะหลักด้านการบริการที่ดีไม่
สามารถนาไปใช้พยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการได้ทรี่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
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3) สมรรถนะหลักด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ = .000 ดังนั้นสมรรถนะหลัก
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ สามารถนาไปใช้พยากรณ์ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการได้ทรี่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
4) สมรรถนะหลั กด้ านจริ ยธรรม = .044 ดั ง นั้ นสมรรถนะหลั กด้ านจริย ธรรม สามารถ
นาไปใช้พยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการได้ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
5) สมรรถนะหลักด้านความร่วมแรงร่วมใจ = .020 ดังนั้นสมรรถนะหลักด้านความร่วมแรง
ร่วมใจ สามารถนาไปใช้พยากรณ์ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการได้ที่ระดับนั ยสาคัญทางสถิ ติ ที่
ระดับ 0.05
6) สมรรถนะประจาตาแหน่งด้านสภาวะผู้นา = .901 ดังนั้นสมรรถนะประจาตาแหน่งด้าน
สภาวะผู้นา ไม่สามารถนาไปใช้พยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการได้ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
7) สมรรถนะประจาตาแหน่ งด้านการดาเนิ นการเชิง รุก = .007 ดั ง นั้ นสมรรถนะประจา
ตาแหน่งด้านการดาเนินการเชิงรุก สามารถนาไปใช้พยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการได้ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
8) สมรรถนะประจ าตาแหน่ งด้านศิลปะการสื่ อสารจู งใจ = .000 ดั ง นั้ นสมรรถนะประจา
ตาแหน่งด้านศิลปะการสื่อสารจูงใจ สามารถนาไปใช้พยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการได้ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

อภิปรายผลการวิจยั
1) การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของสมรรถนะหลั กของปลัด อาเภอ สมรรถนะประจ า
ต าแหน่ ง ของปลั ดอาเภอ และประสิ ท ธิภาพในการปฏิ บัติร าชการของปลั ดอาเภอ จั ง หวั ด ชุมพร
อภิปรายผลได้ดังนี้
(1) ระดับความคิดเห็นของสมรรถนะหลักของปลัดอาเภอ มากที่สุด คือ ด้านการบริการ
ที่ดี มีค่าเฉลี่ย 4.15 รองลงมา คือ ด้านจริยธรรม มีค่าเฉลี่ย 4.13 ด้านความร่วมแรงร่วมใจ มีค่าเฉลีย่
4.04 ด้ า นการมุ่ ง ผลสั มฤทธิ์ มี ค่ า เฉลี่ ย 3.91 และ ด้ า นการสั่ ง สมความเชี่ ย วชาญในงานอาชี พ มี
ค่าเฉลี่ย 3.88 อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
(2) ระดับความคิดเห็นของสมรรถนะประจาตาแหน่งของปลั ดอาเภอ มากที่สุด คือ ด้าน
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ มีค่าเฉลี่ย 4.3 รองลงมา คือ ด้านการดาเนินการเชิงรุก มีค่าเฉลี่ย 07.และ 99
ด้านสภาวะผู้นา มีค่าเฉลี่ย 3.อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ 97
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(3) ระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของปลัดอาเภอ จังหวัด
ชุมพร ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.95 ในรายด้าน ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ
ประชาชนได้รับความพึง พอใจในการรับบริการงานทะเบีย นราษฎร มี ค่ าเฉลี่ ย 4.14 รองลงมา คือ
ความพึงพอใจการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณีที่สาคัญในเขตอาเภอ เช่น งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หัว มี ค่ า เฉลี่ย 3.99 การสนั บ สนุ นการเลื อกตั้ง ระดับชาติ ระดับท้องถิ่ น กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ให้เป็นไปด้วยความสุจริต มีค่าเฉลี่ย 3.98 การตอบรับการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสา
มีค่าเฉลี่ย 3.97 ประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในอาเภอ มีค่าเฉลี่ย 3.97 การ
จั ด การเรื่ องร้องเรี ยนของศูนย์ ดารงธรรมมอาเภอ เช่ น การไกล่ เกลี่ ย ข้ อพิ พ าท มี ค่ า เฉลี่ ย 3.96
ประสิ ทธิ ภาพในการป้องกั นความขั ดแย้ งและการรักษาความสงบในพื้ นที่ มี ค่ า เฉลี่ย 3.90 การจัด
ระเบียบสังคมบริเวณเขตชุมชน เช่น การตรวจสอบสถานบริการพื้นที่ มีค่าเฉลี่ย 3.90 การรับมือภัย
พิบัติในพื้นที่ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที มีค่าเฉลี่ย 3.85 และการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะที่
อยู่ในความรับผิดชอบของอาเภอ มีค่า เฉลี่ย 3.82 อยู่ในระดับมาก ตามลาดับสองคล้องกับงานวิ จั ย
ของ เบญญาภา เอกวั ต และพิ ษ ณุ เฉลิ ม วั ฒน์ (2556) ศึ กษาเรื่อง การศึ กษาปัจจั ยที่มี อิทธิพลต่อ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดประจวบคีรขี ันธ์ การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ บริหารส่วน
ตาบล และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสนับสนุนสมรรถนะกับสมรรถนะการปฏิบัตงิ าน ของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานองค์การบริหารส่ ว น
ตาบล ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน 306 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่
ใช้ในการ วิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดย สมรรถนะด้านความร่วมแรงร่วมใจ อยู่ในอับแรก รองลงมาคือ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ
ด้านจริยธรรม และ 2) ปัจจัยสนับสนุนสมรรถนะกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานองค์ การ
บริหารส่วนตาบล โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
2) ผลการทดสอบสมติฐานเกี่ ย วกั บความสั มพั นธ์ร ะหว่างอิ ทธิพ ลของสมรรถนะหลักกับ
สมรรถนะประจาตาแหน่งต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร อภิปราย
ผลได้ดังนี้
(1) ผลการวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างสมรรถนะหลักของปลัดอาเภอ ต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร พบว่า ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านความร่วมแรงร่วม
ใจมี อิทธิ พลสู งต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติราชการ ส่ ว นด้ านการบริการที่ดี ด้ า นการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ และด้านจริยธรรม มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในระดั บ
ปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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(2) ผลการวิ เคราะห์ อิทธิ พ ลระหว่า งสมรรถนะประจ าตาแหน่ งของปลั ด อาเภอ ต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร พบว่า ด้านการดาเนินการเชิงรุก และ
ด้านศิลปะการสื่อสารจูงใจ มีอิทธิพลสูงต่อประสิทธิถาพในการปฏิบัติราชการ ส่วนด้านสภาวะผู้นา มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดั บ
0.05
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันเพ็ญ นิลนารถ (2553) ศึกษา สมรรถนะหลักกับประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน ของข้าราชการกรมสวั สดิการและคุ้มครองแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดั บ
สมรรถนะหลักกับ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและสหสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักกับประสิทธิผล
ในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการกรมสวั สดิการและคุ้ม ครองแรงงาน โดยใช้ เครื่ องมื อวิ จั ย คื อ
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จานวนทั้งสิ้น 170 คน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าความถี่ร้อยละ
ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ส่ ว นการทดสอบสมมติ ฐานใช้ การวิ เคราะห์ สัม ประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่า งส่ ว น
ใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 31-40 ปีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส ปฏิบัติงานตาแหน่ง
ประเภททั่วไป และมีอายุราชการ 5-10 ปี สาหรับผลการศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน พบวาํ
อยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.67) ทั้งในมิติคุณลักษณะในการปฏิบัติงานและมิติด้านผลงานโดยมิ ติ
คุณลักษณะในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ามิติด้านผลงาน (X = 2.83 และ 2.38) ตามลาดับ ส่วน
สมรรถนะหลัก พบว่าอยู่ในระดับมาก (X = 4.37) โดยมิติการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก
ที่สุด รองลงมา มิติจิตสานึกด้านการให้บริการ มิติคุณธรรมและจริยธรรม มิติการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มิติการทางานเป็นทีม มิติความรู้ด้านแรงงานและมิติภาวะผู้นา มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ส่วนมิติ
ความรู้ ด้ า นเทคโนโลยี สารสนเทศ มี ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ ปานกลาง ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า
สมรรถนะหลกัและสมรรถนะรายมิติของข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีสหสัมพันธ์
เชิงบวกกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 และพบข้อเสนอแนะให้กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานควรสื่ อสารให้ ข้าราชการทุกคนทราบ และเข้าใจถึงระดับสมรรถนะ
หลักของตนเอง เพื่อสร้างความพร้อมในการพัฒนาขีดความสามารถ และศักยภาพของตนเองให้ก้า ว
ไปสู่ การปฏิบัติง านที่มีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลตามแนวทางการบริหารภาครัฐยุคใหม่ซึ่งยึด
ผลลั พ ธ์ ค วามคุ้ ม ค่า ความรั บผิ ดชอบและตอบสนองต่ อความ ต้ องการของสั ง คมและประชาชน
ผู้รับบริการ
3) การพยากรณ์สมรรถนะประจาตาแหน่งของปลัดอาเภอ มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
ราชการ กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร อภิปรายผลได้ดังนี้
สมรรถนะหลั กด้ า นการมุ่ง ผลสั ม ฤทธิ์ ด้ า นการสั่ ง สมความเชี่ ย วชาญในงานอาชี พ ด้ า น
จริยธรรม และด้านความร่วมแรงร่วมใจ สมรรถนะประจาตาแหน่งด้านการดาเนินการเชิ งรุก และ
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ด้านศิลปะการสื่อสารจูงใจ สามารถนาไปใช้พยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการได้ 61% ที่
ระดั บ นัย สาคัญ 0.05 สอดคล้ องกั บงานวิ จัย ของจอมภั ค จั นทะคัต (2560) ได้ ศึกษาเรื่อง ปั จจัย
สมรรถนะที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อประสิ ท ธิ ภาพการท างานของอาจารย์ สถาบั น อุ ด มศึ กษา ในจั ง หวั ด
นครราชสีมา การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึ กษาปัจจัย สมรรถนะหลั ก (Core Competency)
และ ปั จ จั ย สมรรถนะประจ าหน้ า ที่ (Functional Competency) ที่ มี อิท ธิพ ลต่อประสิทธิ ภาพการ
ทางาน (Work Efficiency) ของอาจารย์ ประจาาในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ประชากร
ในงานวิจัยคือ อาจารย์ประจาในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา จานวน 1,666 คน ใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัว อย่าง จานวน
400 คน จาก 6 สถาบั น ได้ แก่ มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยีสุรนารี มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฎนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอี สาน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลติกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีพ นมวั นท์
และวิ ท ยาลั ย นครราชสี ม า สถิ ติ ที่ ใ ช้ ท ดสอบสมมติ ฐาน ได้ แก่ Multiple Regression Analysis
ผลการวิจัย พบว่า (1) อาจารย์ประจาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาโท มีตาแหน่งวิชาการเป็นอาจารย์ อายุงานในการสอนต่ากว่า 5 ปี รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 15,000-25,999 บาท สังกัดสถาบัน การศึกษาของรัฐ มีจานวนชั่วโมงที่สอน 6-10 ชั่วโมงต่ อ
สัปดาห์ และสังกัดกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ และ (2) ปัจจัยสมรรถนะหลักและปัจจั ย
สมรรถนะประจาหน้าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางานของอาจารย์ประจา ในสถาบันอุดมศึกษา
ในจังหวัดนครราชสีมาในเชิงบวก ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

ข้อ เสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะจากความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล
จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของประชากรใน 8 อาเภอ ของจังหวัดชุมพร จานวน 400 คน
ผู้ วิ จั ย สามารถสรุ ป ข้ อเสนอแนะเพื่ อ เป็ นแนวทางในการพั ฒ นาสมรรถนะของปลั ด อาเภอต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ ได้ดังนี้คอื
(1) สมรรถนะหลักที่จะมีส่วนให้การปฏิบัติราชการของปลัดอาเภอมีประสิทธิภาพที่ สุด
เห็นว่า เป็นการบริการที่ดี เพราะการบริการที่ดีจะทาให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านหรือผู้ม ารั บ
บริการ หรือติดต่องานราชการ ไปในทิศทางช่วยเหลือกัน และควรจะกาหนดกฎเกณฑ์เพื่อหาช่องทาง
ประชาสัมพันธ์การรับบริการของประชาชน
(2) ปลัดอาเภอยังไม่แม่นยาในระเบียบกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง จึงทาให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการยังไม่เป็นทีน่ ่าพอใจต่อชาวบ้าน เห็นควรให้จังหวัดจัดผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายมาอบรม
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(3) พฤติ กรรมการปฏิ บัติร าชการของปลั ดอาเภอบางรายยั ง ขาดความกล้ าตัดสินใจ
เนื่องจากยังขาดความแม่นยาในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงทาให้ขาดประสิทธิภาพในการทางาน
ควรจะพัฒนาในด้านนี้
(4) ควรจะให้ชาวบ้านได้เข้ามาประเมินการทางานของปลัดอาเภอประจาตาบล
(5) นอกจากประสิทธิภาพในการทางานแล้ว ควรจะมองความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่เป็นหลัก
(6) การท างานของปลั ด อาเภอยั ง ขาดการเชื่ อมโยงกั บ หน่ ว ยเหนื อ จึ ง ท าให้ การ
ปฏิบัติงานมีความซ้าซ้อน และขาดเอกภาพในการทางาน ควรจะมีช่องทางที่ติดต่อระหว่างหน่วยงาน
ให้ชัดเจน
(7) ปลัดอาเภอบางคนยังขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงควรที่จะมีการฝึกอบรม
เชิ ง ปฏิ บั ติ การด้านเทคโนโลยี โดยผนวกผลการอบรมเข้ าไปในกระบวนการประเมิ นผลเพื่ อเลื่อน
เงินเดือนหรือเลื่อนระดับ
(8) ศิลปะการสื่อสาร ของปลัดอาเภอซึ่งเป็นสมรรถนะประจาตาแหน่งยังไม่สามารถทา
ให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานได้ โดยเฉพาะการสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศยังทาได้ไม่ดี ทาให้
เกิ ด ปั ญ หาเมื่ อมี ชาวต่า งชาติเข้ า มาติด ต่อราชการ ดั ง นั้ นแล้ ว ควรจะมีสื่อการเรีย นการสอนผ่าน
โซเชียลมีเดียที่สามารถให้ปลัดอาเภอเข้าไปใช้เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาได้
(9) ปลัดอาเภอควรจะทางานเชิงรุก เช่น การออกหน่วยรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ หรือ
ให้ปลัดอาเภอประจาแต่ละตาบลลงพื้นทีเ่ พื่อรับฟังเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เป็นประจาอยู่เสมอ
(10) จังหวัดซึ่งมีที่ทาการปกครองจังหวัด เป็นพี่เลี้ยงของอาเภอ ควรจะมีการจัดกิจกรรม
เพื่อประสานความรู้ ความเข้าในทักษะการปฏิบัติงานของปลัดอาเภอ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการทางาน
เป็นทีม ของทั้งจังหวัดและอาเภอ
(11) อาเภอควรจะมีแผนการพั ฒนาสมรรถนะหลั กและสมรรถนะประจาตาแหน่ ง ของ
ปลัดอาเภอ นอกเหนือจากที่ ส่วนกลางได้จัดให้มี โดยให้นายอาเภอเป็นศูนย์กลางของแผนงานหรื อ
โครงการนั้น ๆ
(12) ในการประเมินผลการปฏิ บัติ งาน ซึ่ ง สมรรถนะหลั กเป็ นหั วช้ อหนึ่ ง ที่ใช้ ใ นการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของปลัดอาเภอ ควรจะกาหนดให้ ผู้มารับบริการ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การติ ด ต่ องานราชการ เป็ นผู้ ป ระเมิ นด้ ว ยส่ ว นหนึ่ ง โดยให้ น้าหนั กเท่ า กั บ การประเมิ นข อง
ผู้บังคับบัญชา
(13) เนื่องจากอาเภอต้องทางานภายใต้การร่วมงานกันกับหลายส่วนราชการ จึงเห็นว่า
อาเภอควรจะจัดกลุ่มการทางาน โดยเน้นรูปแบบการทางานเป็นทีม ภายใต้ หลายส่วนราชการ ในการ
ออกบริการประชาชน
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(14) ปลั ด อาเภอส่ ว นใหญ่ ยัง ขาดความเป็นผู้ นา เนื่ องจากวั ยวุ ฒิ ยัง น้อย ท าให้งานที่
จะต้องติดต่อกับผู้ที่เป็นปัจเจกชนสูงขาดการประสานกันในทิศทางที่ดี จึงควรจะพิจารณาเลื่อนระดับ
โดยคานึงถึงระบบอาวุโสด้วยรูปแบบหนึ่ง
(15) ควรจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ใ นการปฏิบัติราชการให้ทันสมั ย ควบคู่ไปกับ
การอบรมปลั ดอาเภอให้ใช้ เทคโนโลยี นั้ นได้อย่า งมีป ระสิ ทธิ ภาพ เช่ น การตรวจสอบที่สาธารณะ
ประโยชน์ หรือเขตป่า โดยใช้แผนที่ดาวเทียม เพื่อป้องกันการกระทาผิดกฎหมาย
(16) การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ยังขาดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความ
มั่นคงในพื้นที่อย่างแท้จริง นั้นอาจเพราะปลัดอาเภอขาดประสิทธิภาพในการทางานเป็ นทีม รวมถึง
ศิลปะการสื่อสาร
(17) ปลัดอาเภอ ควรจะมีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน เพื่อป้องกันการทุจริต
(18) กาหนดแผนการพั ฒนาสมรรถนะหลั กและสมรรถนะประจ าต าแหน่ ง ข อง
ปลัดอาเภอ ให้สอดคล้องกับภารกิจในอานาจหน้าที่
(19) นายอาเภอผู้บังคับบัญชาขั้นต้นควรจะเป็นต้นแบบให้ ปลัดอาเภอ ในทุกกลุ่มงาน
ในด้านการเพิ่มพูนสมรรถนะ
(20) แผนพั ฒนาอาเภอควรจะบรรจุกิจ กรรมหรือโครงการที่เกี่ ย วข้ องกั บการพัฒนา
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาตาแหน่งของปลัดอาเภอ
2) ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
เพื่ อให้ การศึ กษาวิ จัย ครั้ง นี้ สามารถนาไปประยุ กต์ใ ช้ ให้เกิ ด ประโยชน์ อย่ างกว้ างขวาง ผู้ วิ จั ย ขอ
เสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้
(1) ควรมีการทางานวิจัยในเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อศึกษาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจา
ตาแหน่งของปลัดอาเภอ จังหวัดชุมพร โดยอาจมีการพัฒนาเครื่องมือในการสารวจที่ใช้เก็บข้อมูลด้วย
เครื่องมือเชิงคุณภาพ เช่น การสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึก
(2) ควรศึกษากระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาตาแหน่ ง
ของปลัดอาเภอ จังหวัดชุมพร ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
(3) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของปลัดอาเภอจังหวัดชุมพร กับจังหวัดอืน่ ๆ
เพื่อเป็นประโยชน์ในการนามาพัฒนาสมรรถนะของปลัด อาเภอ จังหวัดชุมพร และเป็นประโยชน์ ใ น
การพัฒนาสมรรถนะของปลัดอาเภอในภาพรวม
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่
เขตเทศบาลนครสุร าษฎร์ธานี อาเภอเมือง จังหวัดสุร าษฎร์ธานี
กัมปนาท บุญสา*

บทคัดย่อ
การจั ด การขยะมูลฝอยอย่ า งเป็ นระบบเป็นกระบวนการที่ จ ะช่ ว ยลดภาระค่า ใช้ จ่ ายใน
การจัดการขยะมูลฝอยและยืดระยะเวลาการใช้งานของสถานที่กาจัด ขยะ ซึ่งปัจจัยที่มีความสาคั ญ
อย่ า งหนึ่ ง คื อ การมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนในชุ ม ชน ในการศึ กษามี การกาหนดวั ต ถุ ป ระสงค์
3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัด การขยะมู ลฝอยชุม ชนใน
พื้ นที่ เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 2) เพื่ อศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่างปัจจัย ด้านส่ว นบุคคล ด้ าน
ความรู้ ด้ า นทัศ นคติกับการมี ส่ว นร่ว มของประชาชนในการจั ดการขยะมูลฝอยชุ มชนในพื้ นที่เขต
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และ 3) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนในการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนทั้ง 70 ชุมชนในเขต
พื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวนทั้งสิ้น 400 คน คัดเลือกเข้า
ร่ ว มการวิ จัย โดยสุ่ ม แบบตามสะดวก สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิ ง พรรณนาได้แก่ ค่ า เฉลี่ย
(Mean) ร้ อยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) และ ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation: S.D.) การวิ เคราะห์ทางสถิ ติ เชิ ง อนุ มาน โดยใช้ สถิ ติ Independent Sample t-test,
One-way ANOVA: F-test, ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วย Scheffe’s Method และ
ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation) ในการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร
ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
เช่น เพศ ระดับการศึกษาและอาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยไม่แตกต่ า งกั น

*นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ส่ ว นตั ว แปรด้านกลุ่ มอายุ รายได้เฉลี่ย ต่อเดือน ระยะเวลาที่อยู่ ในชุม ชน และสถานภาพในชุมชน
แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
0.05 (p < 0.05) ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดย
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง และระดับทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยส่ วนใหญ่ อยู่ ใ น
ระดั บ สู ง ปั ญ หาในการดาเนิ นงานและข้ อเสนอแนะที่พ บส่ ว นใหญ่ คือ ภาชนะรองรั บมูลฝอยไม่
เพียงพอ มีการจัดเก็บไม่ตรงเวลาและการขนบรรทุกมูลฝอยไม่ปลอดภัย ปิดไม่มิดชิดและส่งกลิ่นเหม็น
รบกวน โดยเสนอแนะให้มีการเพิ่มภาชนะรองรับมูลฝอยให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน มี
การจัดเก็บให้ตรงเวลาและมีการตรวจสอบซ่อมแซมและบารุงรักษารถขนบรรทุกมูลฝอยและทาความ
สะอาดรถขนบรรทุกมูลฝอย
ผลจากการศึกษาในครั้ง นี้ จะเป็ นประโยชน์ ในการนาไปปรับใช้ และเป็นข้ อมูลในการวาง
แผนการด าเนิ นการด้ า นการจั ด การขยะมู ลฝอยของชุ ม ชนโดยผ่ า นกระบวนการมีส่ว นร่ ว มของ
ประชาชนในชุมชนภายใต้แนวคิด “ชุมชนคิด ชุมชนทา เทศบาลฯ สนับสนุน” ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ค าสาคัญ: การมีส่วนร่วม, การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
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บทน า
ปัญหาสาคัญปัญหาหนึ่งของชุมชนเมือง โดยเฉพาะเมืองขนาดใหญ่ที่มีประชากรจานวนมาก
คงหนีไม่พ้นเรื่องของขยะ ซึ่งนับวันจะมีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเกิดปัญหาขยะล้นเมือง ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อสังคมและสภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 27.93
ล้านตัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การบริโภค
ที่เพิ่มมากขึ้น การขยายตัวของชุมชนเมืองและการปรับเปลี่ย นวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมสู่ สัง คม
เมืองในหลายพื้นที่ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย จึงส่งผลให้ ปริมาณขยะมูลฝอย
ในพื้นที่ท่องเที่ยวหรือพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ปริมาณขยะมูล
ฝอยที่ ถูกนาไปกาจัดอย่ างถู กต้องในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ดาเนิ นการกาจัดอย่ างถู กต้องและ
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกนากลับมาใช้ประโยชน์มีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็น
ต้นมา แม้ว่าปริมาณขยะมูลฝอยจะเพิ่มขึ้น แต่การจัดการขยะมูลฝอยในปี 2561 มีแนวโน้มดีขึ้น ขยะ
มูลฝอยชุมชนได้ถูกคัดแยก ณ ต้นทางและนากลับไปใช้ประโยชน์ 9.76 ล้านตัน (ร้อยละ 35) เพิ่มขึ้น
จากปี ที่ ผ่านมา ร้ อยละ 15 โดยการคั ดแยกเพื่ อขายให้กับร้ านรับซื้ อของเก่ า หรือซาเล้ ง การร่วม
กิจกรรมธนาคารขยะกิจกรรมขยะแลกไข่ และกิจกรรมตลาดนัดขยะมูลฝอยชุมชนของแต่ละองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ขยะมูลฝอยชุมชนอีกจานวน 10.85 ล้านตัน (ร้อยละ 39) ถูกกาจัดอย่าง
ถูกต้อง ส่วนที่เหลือเป็นขยะที่ถูกกาจัดอย่างไม่ถูกต้องประมาณ 7.32 ล้านตัน (ร้อยละ 26) เช่น การ
กาจัดแบบเทกองหรือเผากลางแจ้ งในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย การกองทิ้งเอาไว้หรือลั กลอบทิ้ ง ใน
พื้นที่สาธารณประโยชน์ หรือลักลอบทิ้งลงสู่แหล่งน้าต่าง ๆ แนวโน้มการจัดการขยะที่ดีขึ้นเป็นผลมา
จากนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสาคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลาดับแรก โดย
ส่ ง เสริ ม ให้เกิ ดกลไกการคัดแยกขยะเพื่ อนากลั บมาใช้ ประโยชน์ ให้มากที่สุดเร่ งกาจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะในพื้นที่วิกฤตจัดการขยะโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน (กรมควบคุม
มลพิษ, 2561)
จากการสารวจข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทยทั้งหมด 77 จังหวัดนัน้
พบว่า ในปี 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นทั่วประเทศทั้งหมด 27.93 ล้านตัน เป็นขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 4.85 ล้านตัน (ร้อยละ 17 ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด) มีการ
คัดแยกนากลับมาใช้ประโยชน์ 0.92 ล้านตัน (ร้อยละ 19 ของขยะมูลฝอยที่เกิดในกรุงเทพมหานคร)
ที่เหลือ 3.93 ล้านตัน นาไปกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการโดยการฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ
ณ อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม และโดยการเผากาจัด
ด้วยเตาเผา ณ ศูนย์รวบรวมขยะมูลฝอยหนองแขม สาหรับใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ มีปริมาณขยะ
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มูลฝอยเกิดขึ้นทั้งหมด ประมาณ 23.10 ล้านตัน (ร้อยละ 83 ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้ นทั้งหมด) มา
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยไปกาจัดยังสถานที่กาจั ด
ขยะมูลฝอยจานวน 4,920 แห่ง ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 2,857 แห่ง ยังไม่มีการเก็บ
รวบรวมขนส่งขยะมูลฝอยไปกาจัดโดยประชาชนต้องกาจัดขยะในพื้นที่ของตน สถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอยชุ ม ชนและสถานี ขนถ่ายขยะมู ลฝอยชุ มชนทั่วประเทศ ในปี 2561 มี จ านวน 3,206 แห่ ง เปิ ด
ดาเนินการ 2,789 แห่ง และปิดดาเนินการ 417 แห่ง เนื่องจากมีขยะมูลฝอยเต็มพื้นที่และดาเนินการ
ปิดตามนโยบายของจังหวัดเพื่อผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มในพื้นที่ เมื่อพิจารณาการหยุดดาเนินการ
ของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย พบว่า สถานที่กาจัดขยะมู ลฝอยของภาครัฐ ปิดดาเนินการมากที่สุดเป็น
จ านวน 376 แห่ ง ส่ ว นใหญ่ เป็นสถานที่กาจั ดขยะมูลฝอยในระดับหมู่บ้าน หรื อชุ มชนและสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ การนาขยะมูลฝอยไป
ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ายัง เป็นการช่ว ยสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าจากขยะ 35 แห่ง กาลังการผลิตไฟฟ้าเท่ากั บ
313.354 เมกะวัตต์ ซี่งอยู่ในสถานภาพการรับซื้อไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
แล้ว (กรมควบคุมมลพิษ, 2561)
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดว่าเป็นชุมชนที่เป็นเมืองขนาดใหญ่ มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ
68.97 ตารางกิ โลเมตร ประชากรในเขตเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธานี มี จ านวน 131,935 คน (สถิ ติ
ทะเบี ย นราษฎร ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2561 สานั กทะเบี ย นท้ องถิ่ นเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี)
โครงสร้างทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่กระจายสาขาการผลิตและปรับตัวเข้าสู่การผลิตภาคอุตสาหกรรม
และการบริการมากขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจของชุ ม ชน
การมีผลผลิตทางเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในชีวิตประจาวั น กิจกรรมการดารงชีวิตประจาวันของมนุ ษ ย์
ส่วนใหญ่เกี่ยวข้ องกับการอุป โภค บริโภค ทาให้มีของเหลือใช้ถูกทิ้งไปในรูป ของขยะมู ลฝอย ซึ่งใน
ปั จ จุ บั นปริ ม าณขยะมูลฝอยชุ ม ชนที่ เกิ ด ขึ้ นจริ ง ประมาณ 190 ตั น/วั น (คาดการณ์ จ ากจ านวน
ประชากรจริงตามทะเบีย นราษฎร์ และประชากรแฝงประมาณ 35,000 คน ข้ อมู ลจากสานั กงาน
แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี) คิดเป็นอัตราการผลิตขยะมูลฝอยของประชาชนโดยเฉลี่ย 1.14 กิโลกรัม/
คน/วัน (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม,2561) ซึ่งแหล่งกาเนิดขยะมูลฝอยทีส่ าคัญ ได้แก่ ชุมชน ที่พัก
อาศัย สถานที่ราชการ ตลาด โรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ และตาม
สถานที่ต่าง ๆ ที่ประชาชนใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน ทาให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ต้องแบก
รับภาระในการดาเนินการจัดเก็บ และกาจัดขยะมูลฝอยมาเป็นระยะเวลายาวนาน อีกทั้งปัญหาใหญ่ที่
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีประสบมาโดยตลอด นั่นก็คือ การขาดสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย เนื่องจาก
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นเทศบาลที่มีความเป็นชุมชนเมืองทั้งสิ้น การหาพื้นที่ในการกาจัดขยะมูล
ฝอยภายในเขตเทศบาลจึ งกระทาได้ยาก จากเดิมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เคยมีพื้ นที่ในการกาจั ด
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ขยะมูลฝอยเป็นของตนเอง แต่สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลฯ ข้างเคียง การนา
ขยะจ านวนมากของเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธ านีเข้ าไปกาจัดทุ กวั น ท าให้เกิ ดการต่อต้านจากชุมชน
ข้างเคียงที่อยู่ใกล้สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ทาให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไม่สามารถเข้าไปใช้พื้ นที่
ดังกล่าวเป็นสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยได้ นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จึง
ต้องใช้วิธีการจ้างเหมาองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นข้างเคียงและพื้ นที่ เอกชนในการรับกาจัดขยะมู ล
ฝอย ทาให้เสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยค่อนข้างสูง
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จึงเล็งเห็นแล้วว่าจะต้องมีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ
และเป็นกระบวนการเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยยืดอายุการใช้งานของสถานที่กาจัด ขยะ
ดั ง นั้ น เพื่ อเป็ นการรองรับกั บปริม าณขยะมูลฝอยที่ มีแนวโน้ มเพิ่ มสู ง ขึ้น และเป็ นการแก้ปัญหาที่
ต้นเหตุ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จึงจาเป็นต้องมีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การ
จัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ซึ่งวิธีการที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนามาใช้
คือ การลดปริมาณขยะที่ต้นทาง ภายใต้แนวคิด “ชุมชนคิด ชุมชนทา เทศบาลฯ สนับสนุน” เป็นการ
ส่ ง เสริ ม และสนั บสนุ นให้ชุม ชนที่มีความพร้อมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุ มชนดาเนินการตาม
บริบทของแต่ละชุมชน โดยที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุนในด้านองค์ความรู้
วั สดุ อุ ป กรณ์ ต่ าง ๆ และเป็ นพี่ เลี้ ย งในการดาเนินการ ซึ่ ง ทางเทศบาลจะไม่มีการบังคับ ให้ชุ มชน
ดาเนินการ แต่จะเป็นผู้สนับสนุนให้ชุมชนที่มีความพร้อมและต้องการที่จะดาเนินกิจกรรมเท่านั้น ซึ่ง
การดาเนินการภายใต้แนวคิดดังกล่าว ส่งผลให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สามารถลดปริมาณขยะมูล
ฝอยลงได้จากเดิมประมาณเกือบ 200 ตัน/วัน เหลือเฉลี่ยวันละประมาณ 140 ตัน ซึ่งเป็นหนทางที่ช่วย
เสริ ม ประสิ ท ธิภาพการจัด การขยะมูลฝอย และเป็ นการลดภาระค่ าใช้ จ่า ยในการดาเนิ นการของ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ทางผู้บริหารเทศบาลตั้งเป้าไว้ว่าจะให้
ลดปริมาณขยะมูลฝอยให้เหลือประมาณวันละ 120 ตันได้ แม้ว่าจะมีนโยบายที่ชัดเจน มีการสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชนลงไปอย่างเต็มที่แล้ว ก็ตาม ประกอบกับข้อมูลที่ไ ด้
จากการติดตามและการวิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมด้านการจัดการ
ขยะในชุมชนที่ผ่านมา มีเพียง 10 ชุมชนที่มีการดาเนินกิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุ ม ชน
ซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่ชุม ชนต่าง ๆ เท่าที่ควร ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยที่ยัง ไม่
สามารถทาให้บรรลุตามเป้าหมายทีว่ างเอาไว้
จากเหตุผลและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้ อม
ในต าแหน่ ง หัวหน้ าฝ่ ายส่ ง เสริม สิ่ งแวดล้ อม ส่ ว นส่ ง เสริ ม สาธารณสุ ขและสิ่ ง แวดล้ อม สานั กการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เห็นว่าการจัดการขยะมูลฝอยแบบชุมชนมีสว่ น
ร่ ว มของเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี โดยเริ่ มต้นจากครัวเรือนซึ่ งเป็นต้นทางและมีส่วนสาคัญในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนได้เป็นอย่างดีนั้น มีความน่าสนใจและสามารถนาไปพัฒนาเพื่อเป็น
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แนวทางในการดาเนิ นการด้านการบริ หารจั ดการขยะมู ลฝอยของชุมชนในเขตเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี
และให้ แก่ องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นอื่ นที่มี ความสนใจให้มี ประสิ ทธิภาพมากยิ่ง ขึ้ น ประกอบกับ
เป้ า หมายของแผนแม่ บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559 -2564 ที่ เน้ นให้
กระบวนการจัดการขยะที่ดีเริ่มต้นตั้งแต่ชุมชน เป้าหมายแผนปฏิบัติประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทาง
ประชารัฐระยะ 1 ปี พ.ศ.2559-2560 ที่เน้นให้ทุกชุมชนทั่วประเทศมีการจัดตัง้ จุดรวมขยะอันตรายใน
ชุ ม ชนซึ่ ง เป็ นนโยบายระดับประเทศ จนลงมาถึ ง เป้าหมายระดั บจัง หวั ดในการกาหนด เป้าหมาย
แผนปฏิบัติจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดที่เน้นให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยต่าง ๆ นั้นมี
การเริ่มต้นจากชุมชนเป็นหลั กโดยมี องค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่ นเป็นส่ว นสนับ สนุ น ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เป็ น
พื้นฐานที่สาคัญสาหรับการตัดสินใจในการนาไปใช้วางแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานีให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจยั
1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่เขต
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
2) เพื่ อศึ กษาความสั มพั นธ์ระหว่ างปัจ จัย ด้านความรู้ ด้ า นทั ศนคติกับการมี ส่ว นร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
3) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่
เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วิธ ีก ารศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยทีค่ าด
ว่าจะมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อาเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกาหนดตัวแปรในการศึกษาซึ่งประกอบไปด้วย
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ ระยะเวลาที่อยู่ใน
ชุ ม ชน สถานภาพในชุ มชน ความรู้ความเข้าใจเกี่ย วกั บขยะมูลฝอยชุ มชนและทัศนคติเกี่ ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน
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ตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 4 ด้าน ได้แก่
ด้านการวางแผน ด้านการดาเนินงาน ด้านการได้รับผลประโยชน์และด้านการประเมินผล
สามารถกาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาดังภาพที่ 1

ข้อ มูลปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อาชีพ
ระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน
สถานภาพในชุมชน

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขยะมูลฝอยชุมชน

การมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ด้านการวางแผน
ด้านการดาเนินงาน
ด้านการได้รับผลประโยชน์
ด้านการประเมินผล

ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ
1) ประชากรในชุม ชนเขตเทศบาลนครสุร าษฎร์ธ านี จ านวน 131,935 คน จากจ านวน
หลั ง คาเรือนทั้ง สิ้น 73,736 หลั ง คาเรือน (สถิ ติ ทะเบีย นราษฎร ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2561 สานั ก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี)
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อาเภอเมือง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 398 คน แต่การศึกษาในครั้งนี้จะเก็บตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง
และทาการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก การรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม จากนั้นนาข้อมูลที่
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ได้มาทาการประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS for Windows
Version 23) โดยใช้ ห ลักสถิ ติในการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งปริมาณและนาเสนอผลการศึกษา ผ่านการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้อมูลสถานภาพส่ว น
บุคคล ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะมูลฝอยชุมชน ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุ ม ชน
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย โดยนามาวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย (Mean)
ร้อยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:
S.D) และนาเสนอผลการศึกษาโดยใช้วิธีพรรณนาประกอบตารางข้อมูลทางสถิติ และใช้สถิติเชิงอนุมาน
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน โดย
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มของสถานภาพส่วนบุคคลเฉพาะเพศ
ใช้ ส ถิ ติ Independent Sample t-test และส าหรั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี 2 กลุ่ ม ขึ้ น ไป ใช้ ส ถิ ติ
One-Way ANOVA F-test เมื่อพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มจึงทดสอบเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ด้วย
วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe's Method) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และใช้ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพี ย ร์ สัน (Pearson’s Correlation) ในการทดสอบหาความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ า งความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับขยะมูลฝอยชุมชนและทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน เสนอผลการศึกษาโดยใช้ วิธีพรรณนาประกอบตารางข้ อมูลทางสถิติ โดย
กาหนดระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากชุมชนทั้ง 70 ชุ ม ชนในพื้ นที่เขตเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือนตุลาคม 2562

ผลการศึกษา
1) ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5 อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป
จานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 การศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรี จานวน 117 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000–10,000 บาท จานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 อาชีพ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 20
ปี จานวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 สถานภาพในชุมชนเป็นประชาชนทั่วไป จานวน 199 คน คิด
เป็นร้อยละ 49.8
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2) สรุป ผลการวิเคราะห์ป ัจจัยต่าง ๆ กับ การมีสว่ นร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ปจั จัยต่าง ๆ กับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ตัวแปร

มีนยั สาคัญทางสถิต ิ
ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิต ิ
ต่อ การมีสว่ นร่วมในการ
ต่อ การมีสว่ นร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

1. ลักษณะส่วนบุคคล
1) เพศ
2) อายุ

0.07
0.02

3) ระดับการศึกษา
4) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

0.56
0.00

5) อาชีพ

0.27

6) ระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน

0.00

7) สถานภาพในชุมชน

0.00

2. ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกับ
ขยะมูลฝอยชุมชน
3. ทั ศ นคติ เกี่ ย วกั บ การจั ดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน

0.35
0.00

ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ ระดับการศึกษาและอาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้าน กลุ่มอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน
และสถานภาพในชุมชนแตกต่างกันมี ส่ว นร่วมในการจัด การขยะมูลฝอยโดยรวมแตกต่างกั นอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (p < 0.05)
ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในภาพรวมอยู่
ในระดับสูง ร้อยละ 78.8 ระดับปานกลางร้อยละ 20.8 ระดับต่า ร้อยละ 0.5
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ระดับทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 97.3
ระดับปานกลาง ร้อยละ 2.8
ปัญหาในการดาเนินงานและข้อเสนอแนะที่พบส่วนใหญ่คือ ภาชนะรองรับมูลฝอยไม่เพียงพอ
มีการจัดเก็บไม่ตรงเวลาและการขนบรรทุกมูลฝอยไม่ปลอดภัย ปิดไม่มดิ ชิดและส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
ข้อเสนอแนะให้มีการเพิ่มภาชนะรองรับมูลฝอยให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน มี
การจัดเก็บให้ต รงเวลาและมีการตรวจสอบซ่อมแซมและบารุงรักษารถขนบรรทุกมูลฝอยและทาความ
สะอาดรถขนบรรทุกมูลฝอย
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ค วามเข้าใจกับการมี ส่ว นร่วมต่ อการจั ด การ
ขยะมูลฝอยชุมชนด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation) พบว่า ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องจากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขยะมูลฝอยชุมชน เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในอีกหลาย ๆ ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่ วนร่วมในการจัดการขยะ
ซึ่งในแง่ของความรู้ความเข้าใจถึง แม้ว่าจะมีความรู้ความเข้าใจดีมากน้ อยเพียงใด หากยังขาดความ
ตระหนักในการที่จะลงมือปฏิบัติหรือเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังของประชาชนแล้ว ก็อาจส่งผลให้
การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนกับการ
มี ส่ว นร่ ว มต่ อการจั ด การขยะมู ลฝอยชุ ม ชน ด้ ว ยสั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พั นธ์ เพี ย ร์ สัน ( Pearson’s
Correlation) พบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
อย่ า งมี นัย สาคั ญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 ซึ่ ง หมายความว่า หากกลุ่ ม ตัวอย่ างมีทัศ นคติเกี่ ย วกับการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ดีจะมีพฤติกรรมการส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนดีตามไปด้วย

สรุปผลการศึกษา อภิปรายและข้อเสนอแนะ
1) ระดับการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
จากผลการศึกษา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ในพื้นที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอยู่
ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของประพาพร แก่นจันทร์ (2558, น. 295) ได้ศึกษาถึงปัจจัย
ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี พบว่า
ระดั บการมี ส่วนร่ว มในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลจั งหวั ดปทุมธานี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และงานวิจัยของวลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์ (2558, น. 41) ได้ศึกษาความ
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คิดเห็นและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัด การขยะมู ลฝอยของนั กศึกษา สถาบันเทคโนโลยี พ ระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พบว่านักศึกษายังมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอย
อยู่ในระดับปานกลาง
2) ปัจ จัยทีไ่ ม่มนี ยั สาคัญทางสถิตติ อ่ การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน
(1) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิง มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะ
มูลฝอยของชุมชนไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนนั้นไม่วา่
เพศใดก็ ตามสามารถเข้ ามามีส่วนร่ว มในการจั ดการได้ สอดคล้ องกั บงานวิ จัย ของกั นต์สินี บุญสม
(2558, น. 44) ได้ ศึ กษาการมี ส่วนร่ ว มของประชาชนต่ อการจัด การขยะมู ลฝอย กรณี ศึ กษาเขต
เทศบาลเมืองอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกัน
(2) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาต่างกัน การมีส่วนร่วม
ต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการขยะมูลฝอยชุม ชน
เป็ นเรื่ องของการรักษาความสะอาดที่ทาให้สภาพแวดล้อมบ้านเรือนในชุ มชนดีขึ้นและทุกคนต้อง
ปฏิ บั ติ อยู่ แล้ ว ไม่ ว่ าจะมีระดับการศึกษามากหรือน้ อยเพี ย งใด สอดคล้ องกั บ การศึ ก ษาของจิรายุ
ฮานาฟี (2553) ที่ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของสานักงานเขต
ธนบุรีกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาชุมชนข้างสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่
มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกัน
(3) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมต่ อ การ
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชนไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพื้นที่เป็นเขตชุมชนเมือง การดาเนิน
ชีวิตและสภาพทางสังคมที่ก่อให้เกิดประเภทของขยะมู ลฝอยที่คล้ายกัน ซึ่งขัดแย้งกับผลการศึ กษา
ของบุญจง ขาวสิทธิวงษ์ (2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอย
ชุมชนในเขตยานนาวา ผลการศึกษาพบว่า อาชีพแตกต่างกันการมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอย
แตกต่างกัน
(4) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะมู ลฝอยชุมชน พบว่า เมื่อทาการวิเคราะห์ความสั มพั นธ์
ระหว่ า งระดับ ความรู้ ค วามเข้ า ใจกั บ ระดับ การมี ส่ว นร่ ว มต่ อการจัด การขยะมู ลฝอยชุ ม ชนด้วย
สั ม ประสิ ทธิ์ สหสัม พันธ์เพี ย ร์สัน (Pearson’s Correlation) พบว่ า ความรู้ความเข้ าใจเกี่ ย วกับการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมี ส่ว นร่วมในการจัด การขยะมู ลฝอยชุ ม ชน
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องจากความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับขยะมู ลฝอย
ชุมชน เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในหลาย ๆ ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ซึ่งในแง่ของ
ความรู้ความเข้าใจถึงแม้ว่าจะมีความรูค้ วามเข้าใจดีมากน้อยเพียงใด หากยังขาดความตระหนักในการ
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ที่จะลงมือปฏิบัติหรือเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังของประชาชนแล้ว ก็อาจส่งผลให้การมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนไม่ได้ผลดีเท่าทีค่ วร
3) ปัจ จัยทีม่ นี ยั สาคัญทางสถิตติ อ่ การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุม ชน
(1) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ พบว่า ทุกกลุ่มอายุ มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชนที่แตกต่างกัน โดยจากผลการวิเคราะห์ในกลุ่มอายุน้อยมีส่วนร่วมในการจัดการสูงกว่า อาจ
เนื่องมาจากการเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากขยะมูลฝอยหากชุมชน
ขาดการจัดการที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของกันต์สินี บุญสม (2558, น. 45) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ที่
พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมู ลฝอยแตกต่างกั น
(2) ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้า นรายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อน พบว่ า จากผลการวิ เคราะห์ ในกลุ่ม
ตั ว อย่ า งที่มี รายได้ต่ างกั น การมี ส่ว นร่ว มในการจัดการขยะมูลฝอยชุม ชนในภาพรวมแตกต่างกัน
โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยปานกลาง อาจเนื่องมาจากการรับรูเ้ กี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย มี
การคัดแยกเพื่อนาไปขายเป็นการเพิ่มรายได้ในอีกทางหนึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของกันต์สินี บุญสม
(2558, น. 49) ได้ ศึ กษาการมี ส่วนร่ ว มของประชาชนต่ อการจัด การขยะมู ลฝอย กรณี ศึ กษาเขต
เทศบาลเมืองอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ที่พบว่า ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีระดับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน
(3) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
มาเป็นระยะยาวนานจะมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนมากกว่ากลุ่มที่อาศัยอยู่ในชุมชน
สั้นกว่า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีระยะเวลามากกว่า ก็จะมีความรักความ
ผูกพันต่อสถานที่ที่ตนเองอยู่มากกว่า สอดคล้องกับผลการศึกษาของพิศิพร ทัศนา (2558) ได้ศึกษา
เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก พบว่า
ระยะเวลาที่อยู่อาศัยแตกต่างกันการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้ นที่
เทศบาลนครพิษณุโลกแตกต่างกัน
(4) สถานภาพในชุมชน พบว่า ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มที่มีสถานภาพในชุมชนเป็นตัวแทน
อยู่ในกลุ่มต่าง ๆ ของชุมชน เช่น คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มแกนนาสตรี ชมรม
ผู้ สูง อายุ ฯลฯ จะมี ส่ว นร่ว มในการจัดการขยะมูลฝอยในชุ มชนมากกว่ากลุ่ มประชาชนทั่ว ไป อาจ
เนื่องมาจากในกลุ่มที่เป็นตัวแทนของชุมชนมีโอกาสในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในการ
จัดการมากกว่าหรือมีความตระหนักถึงการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีที่จะทาให้ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่มี
สภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นชุมชนที่น่าอยู่
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(5) ทั ศ นคติ เกี่ ย วกั บ การจั ด การขยะมู ลฝอยชุ ม ชน พบว่ า เมื่ อท าการวิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนกับระดับการมีส่วนร่ ว มต่ อ
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation) พบว่า
ทัศนคติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในการจั ดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งหมายความว่า หากกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ที่ดีจะมีพฤติกรรมการส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนดีตามไปด้วย
4) ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัย ผู้วิจัยได้เสนอข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัยมาใช้เป็นแนวทางและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
(1) ข้อเสนอแนะระดับครัวเรือน
(1.1) สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนกาจัดขยะมูลฝอยเองภายในครัวเรือน โดย
การส่งเสริมให้ทาปุ๋ยหมักโคนต้นไม้ หรือน้าหมักชีวภาพในครัวเรือน และส่งเสริมให้ตลาดสดทาน้ า
หมักชีวภาพไว้ใช้ประโยชน์ภายในตลาด เช่น การล้างทาความสะอาดตลาดสด ใส่คูระบายน้าบริเวณ
รอบตลาดสดเพื่อดับกลิ่นเหม็น ซึ่งวิธีการนี้ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยในส่วนที่ย่อยสลายได้ จาพวก
เศษผัก เศษอาหาร และเศษผลไม้ในครัวเรือน/สถานประกอบการได้
(1.2) ส่งเสริมให้มีการใช้ผลิต ภัณฑ์ที่ เป็ นมิตรกับสิ่ง แวดล้ อม เช่น ไม่ใช้โฟมบรรจุ
อาหาร ใช้ปิ่นโตในการไปซื้ออาหารสาเร็จรูป ใช้ตะกร้าไปตลาด และการปฏิเสธถุงพลาสติก เป็นต้น
(1.3) มุ่งเน้นให้ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ตน้ ทาง โดยใช้หลักการ 3Rs ลด
การใช้ การใช้ซ้าและการแปรรูป เพื่อนากลับมาใช้ใหม่
(1.4) ให้ความรู้และสร้างจิตสานึกแก่ประชาชน ให้เห็นความสาคัญของพิษภัยของ
ขยะอันตรายทีล่ งสู่ระบบกาจัดขยะมูลฝอย และส่งเสริมให้ทุกครัวเรือ นมีการคัดแยกขยะอันตรายก่อนทิง้
(1.5) สนั บ สนุ นให้มี การปลู กฝัง ทัศนคติ และสร้ างค่านิ ย มของประชาชน ในการ
ร่ ว มมื อรั กษาความสะอาด โดยให้มี การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ ย วกั บขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิ กูลในระดับ
ประชาชนทั่ ว ไป และในหลั กสู ต รการเรี ย นการสอนของโรงเรี ย นในสั ง กั ดเทศบาล และใ ห้ มีการ
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์อย่างต่อเนื่องโดยสื่อทุกประเภท
(1.6) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมแก้ไขปัญหา
ในการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยอย่างทัว่ ถึง
(2) ข้อเสนอแนะระดับชุมชน
(2.1) ควรมีการสร้างกลุ่มพลังที่สาคัญในชุม ชน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็ก/กลุ่ ม
เยาวชนและกลุ่ ม แม่ บ้ า น ซึ่ ง ถื อเป็ นแรงหนุ นในการด าเนิ นกิ จ กรรมต่ าง ๆ ภายในชุ ม ชน ที่ เป็ น
มาตรการในการลดปริมาณขยะ เช่น การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัว เรื อน การมี
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กิจกรรมเสริมภายในชุมชน ที่มีส่วนให้ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนลดลง เช่น ในงานทาบุญต่าง ๆ ควรมี
มติที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการใช้ซ้า และการนากลับมาใช้ใหม่ มีการนาขยะมาประดิษฐ์สิ่งของเพื่อ
เพิ่มมูลค่า การจัดตลาดนัดขยะรีไซเคิล เป็นต้น
(2.2) ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี การรวมกลุ่ ม ดาเนิ นการคั ดแยกขยะมู ลฝอย เพื่ อ
นากลับเข้าสู่กระบวนการแปรรูปและนากลับมาใช้ใหม่ อาทิ ศูนย์รับชื้อขยะชุมชน ธนาคารขยะชุมชน
(2.3) ส่ ง เสริ ม การสร้างกติกาการจัด การขยะมูลฝอยในชุ ม ชน เพื่ อให้ สมาชิกใน
ชุ ม ชนถื อปฏิ บั ติร่ว มกั น อาทิ การทิ้ ง ขยะเป็ นเวลา ไม่ เผาขยะในชุ มชน หรื อให้มี การคัดแยกขยะ
อินทรีย์ ขยะอันตรายออกจากขยะมูลฝอยทั่วไปก่อนนาไปทิง้
(2.4) ปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องให้แก่เด็กและเยาวชน โดยให้การศึกษาและรณรงค์
ให้เกิดความร่วมมือ/ร่วมปฏิบัติ รวมทั้งให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น
(2.5) ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจร โดยให้ค วามสาคัญ และขั บเคลื่ อนการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง ขยายเครื อข่ ายไปยั งชุมชน
ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
(2.6) ส่งเสริมและสนับสนุนผู้นาชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการขยะ
มู ลฝอย เพื่ อที่ จ ะได้นาไปถ่ ายทอดให้กั บสมาชิ กในชุม ชน ได้ มี ส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชน
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐได้อย่างไม่มีปัญหา
(2.7) ชุ ม ชนควรมี การแต่งตั้ง คณะทางานในการจัดการขยะมูลฝอยชุ มชน มี การ
ติดตาม ประเมินผลการการดาเนินงาน และรายงานผลการดาเนินงานให้สมาชิกในชุมชนทราบอย่าง
สม่าเสมอ
(3) ข้อเสนอแนะระดับเทศบาล
(3.1) ต้องมีการสื่อสารกันระหว่างเทศบาลกับประชาชนอย่างสม่าเสมอ เช่น การลง
พื้ นที่ พู ด คุ ย ซ้ า ๆ การจั ด เวทีป ระชาคมเพื่ อร่ว มแสดงความคิดเห็ น ประกาศเสี ย งตามสาย มี การ
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการทางานของเทศบาลฯ ในด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอย
(3.2) เทศบาลฯ ควรมีกฎเกณฑ์ในการควบคุม ดูแล เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น ในลักษณะที่ขอความร่วมมือโดยสมัครใจไม่ใช่การบังคับใช้ เพื่อไม่ให้เกิดการ
ลักลอบกระทาความผิด หรือเกิดการต่อต้านจากประชาชน
(3.3) เทศบาลฯ ควรนาแนวคิ ดชุ มชนปลอดขยะ (Zero Waste) และการประยุ กต์ ใ ช้
หลัก 3Rs มาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการรณรงค์ให้มีกิจกรรมลดการใช้ การใช้ซ้า และ
การแปรรูปเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ มาใช้กับชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลฯ อย่างต่อเนื่อง
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(3.4) เทศบาลฯ ควรมีรถเก็บขนขยะแบบแยกประเภท ได้แก่ รถเก็บขนขยะทั่วไป
และรถเก็บขนขยะอินทรีย์ เพื่อให้ประชาชนคัดแยกขยะอินทรี ย์ออกจากขยะทั่วไป ลดปัญหาความ
สกปรกข้างถัง แมลงวัน สัตว์นาโรคต่าง ๆ และน้าชะขยะจากการบีบอัดของรถขยะตามจุดต่าง ๆ ที่รถ
ขยะวิ่งผ่านในช่วงที่ปฏิบัติงาน
(3.5) เทศบาลฯ ควรมีการวางแผนการปฏิ บัติง านในการจั ดเก็ บขยะมูลฝอยให้มี
ประสิทธิภาพ ทั้งในด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการดาเนินงาน
(3.6) เทศบาลฯ ควรจัดหาพื้นที่กาจัดขยะมูลฝอยเป็นของตนเอง และดาเนินการ
กาจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล หรือหาแนวทางการกาจัดขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์
โดยให้จังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักในการดาเนินการ เพื่อรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
(3.7) เทศบาลฯ ควรสนั บ สนุ นให้มี กิจ กรรม เพื่ อปลู กฝั ง ทั ศ นคติ ปลุ กจิ ต สานึก
สร้างค่านิยม ให้แก่ เยาวชน และประชาชนทั่วไปในการมีส่วนช่วยดูแล รักษา ตรวจสอบ เฝ้าระวังการ
ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง
(3.8) เทศบาลฯ ควรสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพั ฒนาเทคโนโลยีที่ เหมาะสมใน
การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
ข้อ เสนอแนะเชิง นโยบาย โดยการนาไปสู่เรื่องของการจัดการทาแผนด้านสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยให้เรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยชุม ชน เป็นมิติหนึ่งที่เป็นมิติสาคัญ
หรือเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะนาไปสู่การจัดทาโรงงานกาจัดขยะในอนาคตต่อไป
ข้ อ เสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อ ไป ทาการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในชุมชนต้นแบบที่มีการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่ดี เพื่อนามาประกอบการพิจารณาเป็นแนวทางในการพั ฒนา
ชุมชนอื่น ๆ ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีต่อไป
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ประเมินผลโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
ตาบลบ้านนา อาเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
กิตติพนธ์ วุฒิวงศ์*

บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ประสงค์ เพื่ อประเมิ นผลโครงการที่ดาเนิ นการในพื้ นที่และศึกษา
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินโครงการ โดยนารูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ประเมิน
เครื่องมือ เพื่อปรับปรุงการดาเนินการโครงการในครั้งต่อไป โดยการเพิ่มข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ของ
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและพูดคุยกับผู้เกี่ ยวข้ องในการฝึ กอบรม และทาข้อมูลที่ได้ไปประมวลหาจุดอ่อน
จุดแข็ง แล้วนาผลที่ได้เพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิ์ภาพ และประสิทธิผล ในการทาโครงการอื่น ๆ ด้วย
ผลการการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีความพอใจต่อโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก
โดยพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านบริบทอยู่ในระดับดีมาก สาเหตุมาจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ สี
แดงในอดีต ที่ประชาชนมีความขัดแย้งกับทางราชการ เป็นประชาชนที่มีค วามสามัคคีกันและสนใจ
การเมือง ติดตามข่าวสารบ้านเมือง เป็นพื้นที่เรื่องภัยจากภัยพิบัติ อยู่ประจาและเป็นพื้นที่หา่ งไกลจาก
ตัวจังหวัดจึงมีการช่วยเหลือตัวเองอย่างดีภายในหมูบ่ ้าน ด้ายปัจจัยนาเข้าทีส่ ่งผลต่อการดาเนินงานอยู่
ในระดับดีมากสาเหตุสถานณ์ที่จัดฝึกอบรมอยู่ ไม่ไกลที่พัก และงบประมาณ อุปกรณ์ มีความเพียงพอ
ด้านกระบวนการวิทยากรให้ผู้เข้าอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมีการต่อยอดความรู้จากครู ฝึก
และเลือกความรู้ที่เหมาะกับพื้นที่ให้กับผู้เข้าอบรม สอดคล้องกับการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด ที่กลุ่ม
ตั ว อย่ า งเสนอแนะว่ า ควรเพิ่ ม ระยะเวลาในการฝึ กอบรม ด้ า นผลผลิ ต โดยรวมอยู่ ใ นระดับดีมาก
สอดคล้องกับความรู้ที่ต่อตรงกับความต้องการของผู้ เข้ารับการอบรม
ค าสาคัญ: ภัยพิบัติ, ชุมชนเตรียมความพร้อม, วิจัยประเมินผลโครงการ

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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บทน า
การควบคุมธรรมชาติเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ธรรมชาติถูกทาลายจนขาด
ความสมดุล เช่นในปัจจุบันนี้ ในขณะเดียวกันการป้องกันเพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงผลกระทบอื่นอาจเกิ ด
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความสูญเสี ยต่อชีวิตและความเสี ยหายต่อทรั พย์ สินน้ อยที่ สุ ด
เท่าที่จะสามารถทาได้
กรมป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย ในฐานะเป็ นหน่ ว ยงานหลั กในการบริห ารจัดการ
สาธารณภัยของประเทศ ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเตรียมความพร้อมสาหรับการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยเริ่มที่การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ชุมชนในระดับท้องถิ่น ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นอย่างต่ อเนื่ อง เพื่อให้เข้าใจและสามารถจัดการ
ความเสี่ยงในชุมชนของตนเองได้โดยใช้ความสามารถและทรัพยากรของคนในชุมชนเอง ภาครัฐและ
องค์ กรภายนอกควรเป็ นเพี ย งผู้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อประสานงานและช่ ว ยเหลื อแนะนาในสิ่ ง ที่ เกิน
ความสามารถของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยในฐานะหัวหน้าสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงจึงมีความสนใจว่าโครงการยังสามารถป้องกันภัยพิบัติได้หรือไม่ และ
ควรจะดาเนินโครงการต่อไป หรือต้องปรับปรุงโครงการที่จะดาเนินการต่อไปอย่างไร

หลักการและเหตุผล
จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย มีสภาพภูมิประเทศทั้งที่ราบและเนิ น
เขาและชายฝั่ งโดยทางทิ ศตะวั นตกเป็ นเชิ งเขาและที่ ราบสู งติ ดต่ อกั บเทื อกเขานครศรี ธรรมราชและ
เทื อกเขาบรรทั ด ทางทิ ศตะวั นออกติ ดกั บทะเลสาบสงขลาลั กษณะภู มิ อากาศ จั งหวั ดพั ทลุ งมี มรสุม
ประจาปีพัดผ่าน 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนื อและลมมรสุ มตะวั นตกเฉี ยงใต้ จังหวัดพัทลุงมี
2 ฤดูกาลคือ ฤดูแล้ง และฤดูฝน ซึ่งฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่กรกฎาคม จนถึงเดือนมกราคมของปีถัดไป ปริมาณ
ฝนตกมากที่ สุดในช่ วงเดื อนตุ ลาคม ถึ งเดื อนธั นวาคม จากสถิ ติ สถานการณ์ สาธารณภั ยของสานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ยจังหวัดพัทลุ งปี พ.ศ.2559-2561 พบว่าความรุนแรงของภั ยเพิ่ มมากขึ้ น
โดยในปี พ.ศ.2560 มีผู้เสียชีวิตจากอุทกภั ยจานวน 13 คน โดยทางราชการนาเงินตามระเบียบเงิ นทดรอง
ราชการมาช่วยเหลือประชาชนเป็นเงิ น ทั้งสิ้น 50,799,237 บาท
จากลักษณะพื้นที่ภูมิประเทศของจังหวัดพัทลุงพบว่า น้าจะไหลจากทิศตะวันตกของจังหวัด
ซึ่ ง เป็ นเทื อกเขาที่ ร าบสู ง ไปทางทิ ศจะวั นออก ผ่ า นตั ว จั ง หวั ด ไปทางทิศ ตะวั นออกเพื่ อไหลลงสู่
ทะเลสาบสงขลา อาเภอศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นอาเภอตั้งใหม่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดพัทลุง ซึ่งเกิดปั ญหา
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น้าป่าไหลหลาก น้าท่วมเป็นอาเภอแรกๆของจังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นการป้องกันความสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน จังหวัดพัทลุงจึงจัดสรรงบประมาณ ในสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดพัทลุงจัดโครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ผู้วิจัย จึงสนใจว่าโครงการดังกล่าว จะ
ป้ องกั นภั ย พิ บั ติได้ ขนาดไหน และจะต้องปรั บปรุง แก้ ไขส่ว นใดของโครงการบ้าง เพื่ อสามารถนา
โครงการไปใช้ตอ่ ไป

วัตถุประสงค์ในการวิจยั
1) เพื่อประเมินผลโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือจากภั ยพิบัติ โดยใช้รูปแบบการ
ประเมินแบบซิป (CIPP Model)
2) เพื่ อศึ กษาปั ญ หาและอุ ป สรรคในการด าเนิ นโครงการ เป็ นแนวทางปรั บ ปรุ ง การ
ดาเนินการโครงการในระยะต่อไป

วิธ ีก ารศึกษา
การศึ กษาครั้ง นี้ เป็นการวิจั ย ประเมิ นผล (Evaluation Research) โดยมี วั ต ถุ ประสงค์เพื่อ
ประเมินผลโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP
Model) และเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค ในการดาเนินโครงการเป็นแนวทางปรับปรุงการดาเนิ น การ
โครงการในครั้งต่อไป
1) ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของประชากรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านของหมู่ที่ 3
บ้านนา หมู่ที่ 5 บ้านต้นไทร หมู่ที่ 6 บ้านตีนนา ตาบลบ้านนา อาเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง รวม
ประชากรทั้งสิ้น 712 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่ผู้ใหญ่บ้านคัดเลือกว่า
เป็นผู้ที่ความสามารถ และเป็นแกนนาชุมชนของ หมู่ที 3 บ้านนา หมู่ที่ 5 บ้านต้นไทร และหมู่ที่ 6
บ้านตีนนา จานวนกลุ่มตัวอย่างหมู่บ้านละ17 คน รวมทั้งสิ้น 51 คน
2) ขั้น ตอนการดาเนินการวิจยั
การศึ กษาวิจั ยเรื่อง ประเมินผลโครงการชุ มชนเตรีย มความพร้ อมรับมือภั ย พิ บัติ ผู้ วิ จั ย ใช้ ขั้นตอน
การศึกษาดังนี้
(1) ศึกษาเบื้องต้นจากเอกสารรายงานการประชุมงานวิจั ยและงานวิชาการที่เกี่ย วข้ อง
กับโครงการประเมินผลโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
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(2) ศึ กษาความหมาย หลั กการ วั ต ถุ ประสงค์ ทฤษฎี และงานวิ จัย ที่เ กี่ ย วข้ อง เพื่ อนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ในการสร้างแบบสอบถามโดยใช้รูปแบบจาลองซิป (CIPP Model)
(3) รายงานผลการวิจัย
3) การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ แบบสอบถามรูปแบบ จาลองซิป (CIPP Model)
(1) นาข้ อมู ลที่ ไ ด้ จ ากการศึก ษามาสรุ ปและตั้ง เป็นข้ อค าถามความคิดเห็ นเกี่ ย วกับ
โครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือจากภัยพิบัตโิ ดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
(2) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการประเมินโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือจากภัยพิบัติ
โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 18 ข้อ ประกอบด้วย
1. การประเมินบริบท (Context Evaluation) ของโครงการ ประเมินด้วยแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิด จานวน 6 ข้อ โดยลักษณะของคาตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
ของลิเคิร์ท 5 ระดับ
2. การประเมินปัจ จัย เบื้องต้ น (Input Evaluation) ของโครงการ ประเมินด้วย
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิด จานวน 4 ข้อ โดยลักษณะของคาตอบเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 5 ระดับ
3. การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการ ประเมิน
ด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิด จานวน 5 ข้อ โดยลักษณะของคาตอบเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 5 ระดับ
4. การประเมิ นผลผลิ ต (Product Evaluation) ของโครงการ ประเมิ นด้ ว ย
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิด จานวน 4 ข้อ โดยลักษณะของคาตอบเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 5 ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
(3) นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการประเมินผล
จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ คือ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเนื้อหา (Content
Validity) ความเหมาะสมด้านภาษา และความชัดเจนของคาถาม
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
(1) ชี้แจงรายละเอียดการทาแบบสอบถามภายหลั งเสร็จ สิ้นการอบรมโครงการชุ ม ชน
เตรียมความพร้อมรับมือจากภัยพิบัติ
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(2) ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามในแต่ละ
ข้อคาถาม
5) การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลผล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือจากภัยพิบัติ ใช้สถิติวิเคราะห์
ข้อมูล ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิ เคราะห์ข้อมูลใช้ สถิติพ รรณนา (Descriptive statistics) ประกอบด้วย การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
แปลผลและแบ่งระดับค่าเฉลี่ยของ Best (1981) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือจากภัย
พิบัติ ใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ศิริวรรณ
เสรีรัตน์ และคณะ (2541) แบ่งระดับการประเมิน ดังนี้
5 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านอยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านอยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านอยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านอยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด
1) ปัญหาและข้อเสนอแนะ
2) โครงการควรดาเนินการต่อหรือไม่ระบุเหตุผล
3) บทเรียนที่ได้เรียนรู้จากโครงการ
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ผลและอภิปรายผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทั้ง 4 ด้าน
คือด้านบริบท ด้านปัจจัยนาเข้าที่ส่งผลต่อการดาเนินงาน ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ได้ผล
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอายุ เพศ สถานภาพ ศาสนา อาชีพ ระดับ
การศึกษา และรายได้
ข้อ มูลทัว่ ไป
อายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพ
คู่
หม้าย
หย่า/แยก
โสด
ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา

จ านวน

ร้อ ยละ

12
14
19
6

23.5
27.5
37.3
11.8

21
30

41.2
58.8

31
9
5
6

60.8
17.6
9.8
11.8

50
1
1
3
25

98.0
2.0
2.0
5.9
49.0
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ข้อ มูลทัว่ ไป
ปวช/ปวส
รายได้
1,000-3,000 บาท
3,000-5,000 บาท

จ านวน
22

ร้อ ยละ
43.1

19
31

37.3
62.7

จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 40-50 ปี คิดเป็นร้อยละ37.3 เพศหญิงเป็น
ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 30 สถานภาพคู่คิดเป็นร้อยละ 60.8 ศาสนาพุทธ ร้อยละ98 ระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ49.0 รายได้ 3,000-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.7
ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ การประเมินผลโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการประเมินผลโครงการชุมชนเตรียมความพร้ อม
รับมือภัยพิบัติของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการ
1. ด้านบริบท
2. ด้านปัจจัยนาเข้าที่ส่งผลต่อการดาเนินงาน
3. ด้านกระบวนการ
4. ด้านผลผลิต
รวม

̅x
3.77
3.76
3.69
3.61
3.71

SD
0.43
0.40
0.41
0.38
0.42

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินผลโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัตโิ ดยรวมอยู่
ในระดับมาก (x̅= 3.71, S.D = 0.42) เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่าค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดคือด้านบริบท
(x̅ = 3.77, S.D = 0.43) รองลงมาด้านด้านปัจจัยนาเข้าที่ส่งผลต่อการดาเนินงาน (x̅ = 3.76, S.D =
0.40) รองลงมาคือด้านกระบวนการ (x̅ = 3.69, S.D = 0.41) ค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดคือด้านผลผลิต (x̅
= 3.61, S.D = 0.38)
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและประเมินผลโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับ มื อ
ภัยพิบัติกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามด้านบริบท
ด้า นบริบท
1. โครงการสอดคล้องโดยตรงกับนโยบายรัฐบาล
2. วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอด คล้องชัด เจน
เหมาะสม
3. การดาเนินงานของโครงการมีกิจ กรรมสอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์
4. เป็นโครงการที่ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
5. พื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ
6. ถ้าทางราชการให้ท่านอพยพไปที่จุดพั กพิ งแล้ ว ท่ า น
จะเห็นด้วยเพียงใด
รวม

̅x
4.10
3.57

SD
0.54
0.67

ระดับ
มาก
มาก

3.98

0.51

มาก

3.51
3.92
3.55

0.61
0.65
0.67

มาก
มาก
มาก

3.77

0.43

มาก

จากตารางที่ 3 พบว่าความคิดเห็นด้านบริบทผลการประเมินผลโครงการชุมชนเตรียมความ
พร้อมรับมือภัยพิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.77, S.D = 0.43) เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า
ค่ า เฉลี่ ย ที่ ม ากที่ สุด คื อโครงการสอดคล้ องโดยตรงกั บนโยบายรั ฐบาล ( x̅ = 4.10, S.D = 0.54)
รองลงมาตามลาดับคือการดาเนินงานของโครงการมีกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (x̅ = 3.98 ,
S.D = 0.51) พื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ (x̅ = 3.92, S.D = 0.65)ถ้าทางราชการให้
ท่ า นอพยพไปที่ จุ ด พั กพิ ง แล้ ว ท่า นจะเห็ นด้ ว ยเพี ย งใด ( x̅ = 3.55, S.D = 0.67) เป็ นโครงการที่
ประชาชนมีส่วนร่ว มแสดงความคิดเห็น (x̅ = 3.51, S.D = 0.61) และวั ต ถุประสงค์ของโครงการมี
ความสอดคล้องชัดเจนเหมาะสม (x̅ = 3.50, S.D = 0.67)
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและประเมินผลโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือ
ภัยพิบัติกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามด้านปัจจัยนาเข้าทีส่ ่งผลต่อการดาเนินงาน
ด้า นปัจจัยนาเข้าทีส่ ง่ ผลต่อการดาเนินงาน
1. โครงการมีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือใน
การจัดอบรม
2. สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
3. โครงการมีความพร้อมอาหารกลางวัน/อาหารว่าง
4. การเดินทางมาอบรมสะดวกมากน้อยเพียงใด
รวม

̅x
3.78

SD
0.61

ระดับ
มาก

3.98
3.45
3.78
3.76

0.42
0.58
0.61
0.40

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 พบว่าความคิดเห็นด้านปัจจัยนาเข้าที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการประเมินผล
โครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.76, S.D = 0.40) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยที่มากทีส่ ุดคือสถานทีจ่ ัดกิจกรรมมีความเหมาะสม (x̅ = 3.98, S.D
= 0.42) รองลงมาตามลาดับคือโครงการมีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการจัดอบรม (x̅
= 3.78, S.D = 0.61) การเดินทางมาอบรมสะดวกมากน้ อยเพี ยงใด (x̅ = 3.78, S.D = 0.61) และ
ค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดคือโครงการมีความพร้อมอาหารกลางวัน/อาหารว่าง (x̅ = 3.45, S.D = 0.58)
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและประเมินผลโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือ
ภัยพิบัติกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามด้านกระบวนการ
ด้า นกระบวนการ
1. วิทยากรมีความชานาญในเรื่องที่อบรม
2. มี การแลกเปลี่ย นความรู้เกี่ ยวกับประสบการณ์ด้าน
ภัยพิบัติ
3. การจัดลาดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมเหมาะสม
4. การอบรมมีความหลากหลายและเกิดประโยชน์
รวม

̅x
3.86
3.65

SD
0.53
0.68

ระดับ
มาก
มาก

3.65
3.02
3.69

0.68
0.71
0.41

มาก
ปานกลาง
มาก
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จากตารางที่ 5 พบว่าความคิดเห็นด้านกระบวนการการประเมิ นผลโครงการชุ มชนเตรี ย ม
ความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.69, S.D = 0.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าค่าเฉลี่ยที่มากทีส่ ุดคือวิทยากรมีความชานาญในเรื่องที่อบรม (x̅ = 3.86, S.D = 0.53) รองลงมา
ตามลาดับคือมีการแลกเปลี่ย นความรู้ เกี่ย วกับประสบการณ์ด้านภั ยพิบัติ (x̅ = 3.65, S.D = 0.68)
การจัดลาดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมเหมาะสม (x̅ = 3.65, S.D = 0.68) และค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดคือ
การอบรมมีความหลากหลายและเกิดประโยชน์ (x̅ = 3.02, S.D = 0.41)
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและประเมินผลโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือ
ภัยพิบัติกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามด้านผลผลิต
ด้า นผลผลิต
1. ท่านให้ความสนใจและเห็นความสาคัญกับโครงการ
2. สามารถนาความรู้ จ ากโครงการไปประยุ กต์ ใ ช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
3. ท่านมีเจตคติที่ดีต่อการร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการ
หมู่บ้านเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ
4. ประชาชนที่ผ่านการอบรมร่ว มทาแผนป้องกั นและ
บรรเทาสาธารณภัย
รวม

̅x
3.78
3.57

SD
0.50
0.64

ระดับ
มาก
มาก

3.67

0.62

มาก

3.43

0.57

ปานกลาง

3.61

0.38

มาก

จากตารางที่ 6 พบว่าความคิดเห็นด้านผลผลิต การประเมิ นผลโครงการชุ มชนเตรียมความ
พร้อมรับมือภัยพิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.61, S.D = 0.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดคือท่านให้ความสนใจและเห็ นความสาคัญ กับโครงการ (x̅ = 3.78, S.D = 0.50)
รองลงมาตามลาดับ คือท่านมีเจตคติที่ดตี ่อการร่วมกันจัดตัง้ คณะกรรมการหมู่บา้ นเพื่อป้องกันและลด
ความสูญเสียจากภัยพิบัติ (x̅ = 3.67, S.D = 0.62) สามารถนาความรู้จากโครงการไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ (x̅ = 3.57, S.D = 0.64) และค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดคือประชาชนที่ผ่านการอบรมร่วม
ทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (x̅ = 3.43, S.D = 0.57)
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สรุปผลและประโยชน์ทไี่ ด้จากการศึกษา
จากการประเมินโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภั ยพิบัติ ตาบาลบ้านนา อาเภอศรี
นครินทร์ จังหวัดพัทลุง ซึ่งได้ดาเนินการประเมินหลักสูตร 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนาเข้า
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
1) ด้า นบริบท
ผลการประเมินโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ในด้านบริบท โดยภาพรวม
พบว่ามีความคิดเห็นด้านบริบทผลการประเมินผลโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดย
รวมอยู่ ในระดับมาก (x̅= 3.77, S.D = 0.43) เมื่ อพิ จ ารณาเป็นรายข้อ พบว่ าอยู่ในระดับมากทั้ง 6
ด้าน พบว่าค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดคือโครงการสอดคล้ องโดยตรงกับนโยบายรั ฐบาล (x̅ = 4.10, S.D =
0.54) รองลงมาตามลาดับคือการดาเนินงานของโครงการมีกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (x̅ =
3.98, S.D = 0.51) พื้ นที่ ที่ ท่ านอาศัยอยู่ เสี่ ยงต่อการเกิ ดภั ย พิบัติ (x̅ = 3.92, S.D = 0.65) ถ้ า ทาง
ราชการให้ ท่ านอพยพไปที่ จุ ดพั กพิ ง แล้ ว ท่า นจะเห็ นด้ ว ยเพี ย งใด ( x̅ = 3.55, S.D = 0.67) เป็ น
โครงการที่ประชาชนมีส่ว นร่วมแสดงความคิด เห็ น (x̅ = 3.51, S.D = 0.61) และวัตถุประสงค์ ของ
โครงการมีความสอดคล้องชัดเจนเหมาะสม (x̅ = 3.50, S.D = 0.67)
2) ด้า นปัจจัยนาเข้าทีส่ ง่ ผลต่อการดาเนินงาน
ผลการประเมินโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ในด้านปัจจัยนาเข้าที่ส่งผล
ต่ อการดาเนิ นงาน พบว่ า ความคิดเห็นด้านปัจ จัย นาเข้ าที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการประเมินผล
โครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.76, S.D = 0.40) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยที่มากทีส่ ุดคือสถานทีจ่ ัดกิจกรรมมีความเหมาะสม (x̅ = 3.98, S.D
= 0.42) รองลงมาตามลาดับคือโครงการมีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการจัดอบรม (x̅
= 3.78, S.D = 0.61) การเดินทางมาอบรมสะดวกมากน้ อยเพี ยงใด (x̅ = 3.78, S.D = 0.61) และ
ค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดคือโครงการมีความพร้อมอาหารกลางวัน/อาหารว่าง (x̅ = 3.45, S.D = 0.58)
3) ด้า นกระบวนการ
ผลการประเมินโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ในด้านกระบวนการ พบว่า
ความคิดเห็นด้านกระบวนการการประเมินผลโครงการชุม ชนเตรี ยมความพร้ อมรับมื อภัยพิบั ติ โดย
รวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.69, S.D = 0.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดคือ
วิ ท ยากรมี ค วามชานาญในเรื่ องที่ อบรม (x̅ = 3.86, S.D = 0.53) รองลงมาตามลาดั บคื อมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ด้านภัยพิบัติ (x̅ = 3.65, S.D = 0.68) การจัดลาดับขั้นตอน
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ในการจัดกิจกรรมเหมาะสม (x̅ = 3.65, S.D = 0.68) และค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดคือการอบรมมีค วาม
หลากหลายและเกิดประโยชน์ (x̅ = 3.02, S.D = 0.41)
4) ด้า นผลผลิต
ผลการประเมินโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ในด้านผลผลิต พบว่าความ
คิดเห็นด้านผลผลิตการประเมินผลโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (x̅ = 3.61, S.D = 0.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดคือท่านให้ความสนใจ
และเห็นความสาคัญกับโครงการ (x̅ = 3.78, S.D = 0.50) รองลงมาตามลาดับคือท่านมีเจตคติทดี่ ตี อ่
การร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บา้ นเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ (x̅ = 3.67, S.D
= 0.62) สามารถนาความรู้จากโครงการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ (x̅ = 3.57, S.D = 0.64)
และค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดคือประชาชนที่ผ่านการอบรมร่วมทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (x̅
= 3.43, S.D = 0.57)

ข้อ เสนอแนะ
1) ช่วงเวลาของการจัดฝึกอบรมให้ความรู้มีระยะเวลาน้อยเกินไปฃ
2) ควรจัดฝึกอบรมทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงภั ยมากกว่าตาบลอื่ น
3) การจัดไปศึกษาดูงานจากชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
จัดการภัยแล้ง ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต จากหน่วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้อง
4) ควรจั ด หางบประมาณชดเชยให้ผู้เข้ า อบรมที่เสี ย รายได้ เนื่ องจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็น
เกษตรกรมีรายได้เพียงด้านเดียว
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การมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปู
กิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์
อาเภอเวียงสระ จังหวัดสุร าษฎร์ธ านี
พระมหากิตติศักดิ์ ภักดีราช*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสตามแผนยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์อาเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
การวิ จั ย ทั้งเชิ ง ปริมาณและเชิ งคุณภาพ (Mixed Methodology) โดยการ สอบถาม สั ม ภาษณ์เจ้า
อาวาสโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่ ง โครงสร้า ง (Semi-Structured Interviews) จากแหล่ง จานวน 13
รูป เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
เพื่อสอบถามการมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้าน
การปกครองของคณะสงฆ์อาเภอเวี ย งสระ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ด้ า นการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทาง
พระพุทธศาสนา ด้านการบริหารจัดการทั่วไป ด้านการพัฒนาศาสนบุคคล ด้านการบริหารจัดการศา
สนสมบัติ ด้านงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา ได้ค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง
.31 - .72 และค่ า ความเชื่ อมั่ นทั้งฉบับเท่ ากั บ .92 สถิ ติ ที่ ใ ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย
ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการวิจัยพบว่า
1) เจ้ า อาวาสในเขตปกครองของคณะสงฆ์อาเภอเวี ย งสระ จั ง หวั ด สุร าษฎร์ ธ านี มี อายุ
ระหว่าง 30 ถึง 40 ปี และมีอายุระหว่าง 41 ถึง 50 ปี มีจานวนเท่ากันคือช่วงอายุละ 4 รูป คิดเป็น
ช่วงอายุละร้อยละ 30.77 ส่วนใหญ่มีพรรษาระหว่าง 10 ถึง 15 พรรษา มีจานวน 5 รูป คิดเป็นร้อย
ละ 38.46 มีระยะเวลาการดารงตาแหน่งเป็นเจ้าอาวาสระหว่าง 1 ถึง 5 ปี มีจานวน 8 รูป คิดเป็นร้อย
ละ 61.54 มีวุฒิการศึกษาสายสามัญระดับปริญญาตรี มีจานวน 6 รูป คิดเป็นร้อยละ 46.15 มีวุฒิ
นักธรรมเอก มีจานวน 10 รูป คิดเป็นร้อยละ 76.92 และส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม มีจานวน 7
รูป คิดเป็นร้อยละ 53.85
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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2) การมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้าน
การปกครองของคณะสงฆ์ อาเภอเวี ย งสระ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก โดย
เรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ด้านการบริหารจัดการศาสนสมบั ติ ด้าน
บริหารการบริหารจัดการทั่วไป ด้านงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา และอยู่ในระดั บ
ปานกลางเรี ย งตามลาดั บจากมากไปหาน้ อย คื อ ด้ า นการส่ ง เสริ ม พระพุ ทธศาสนา กั บ ด้ า นการ
พัฒนาศาสนบุคคล
3) ข้อเสนอแนะลักษณะสาคัญ ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการนาหลักธรรมมาใช้ของ
การมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสในการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ด้านการปกครองของคณะสงฆ์อาเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้ า อาวาสจะให้ความร่ว มมือเนื่ องจากต้องปฏิ บัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
คาสั่งตามมติมหาเถรสมาคม หรือคาสั่งเจ้าคณะผู้ป กครองซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อให้งานคณะ
สงฆ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและความเจริญของพระพุทธศาสนา โดยการมีส่วนร่วมตามคาสั่งเจ้ า
คณะผู้ปกครองเชิงขอความร่วมมือที่เจ้าอาวาสทุกรูปก็จะดาเนินการด้วยความสมัครใจ ทั้งการร่วมกัน
คิด ร่วมกันตัดสินใจ ลงมือการปฏิบัติใ นทิศทางเดียวกัน การปกครองคณะสงฆ์เป็นการให้พระธรรม
วิ นัย เป็ นใหญ่ ยึดความถู กต้องเป็นสาคัญ และการปกครองคณะสงฆ์ไ ด้วางกรอบการปกครองโดย
กาหนดอานาจและหน้าทีไ่ ว้ชัดเจน แต่ทั้งนี้บริบทพื้นที่ของคณะสงฆ์อาเภอเวียงสระบางวัดเป็นวัดทีย่ งั
ไม่เจริญ เจ้าอาวาสบางรูปอายุมาก ไม่สามารถบริหารได้ทั่วถึง ขาดการร่วมมือจากหน่วยงานราชการ
ทุนทรัพย์ไม่มี ปัจจัยเหล่านี้เป็นจุดอ่อนในเรื่ องของบุคลากร ที่เกี่ยวพันกับสถานที่ เพราะไปให้เวลา
ส่วนใหญ่ในการดูแลและพัฒนาศาสนสถาน และประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกใกล้ ชิดเฉพาะบุ ค คล
โดยเฉพาะเจ้าอาวาส หากไปวัดจะต้องเห็นเจ้าอาวาส ทาให้การบริหารงานด้านการปกครองในระดับ
อาเภออาจจะไม่ พ ร้อมเท่ าที่ควร ควรมี การปรั บตัว ยึ ด โยงบริ บ ททางสั ง คม เพื่ อให้ รู้ เท่ า ทันการ
เปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์ และยึดหลักอปริหานิยธรรม ในการบริหารด้านการปกครอง นาไปสู่การมี
ส่วนร่วมของเจ้าอาวาสด้านการปกครองตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เพื่อ
ความเจริญของพระพุทธศาสนาสืบไป
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บทน า
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในปัจจุบัน แตกต่างกับสมัยพุทธกาล เนื่องจากสมัยพุทธกาลนั้ น
คณะสงฆ์เป็นผู้บริหารการพระศาสนาโดยตรง มีพระธรรมวินัยเป็นกฎเกณฑ์ ในการดูแลให้เกิดความ
เรียบร้อย ถูกต้อง ดีงาม การบริหารคณะสงฆ์ ในปัจจุบัน มีมหาเถรสมาคม เป็นองค์กรสูงสุดในการ
ปกครองคณะสงฆ์ โดยใช้ อานาจตามพระราชบัญ ญัติ คณะสงฆ์ ควบคู่ กับ พระธรรม วิ นัย และมี
หน่ ว ยงานรัฐ คื อ สานั กงานพระพุทธศาสนา เข้ า มาเกี่ย วข้องในการกากั บดูแลด้านกฎหมาย และ
ส่งเสริม ดูแล กิจการ พระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ดีงาม เจ้าอาวาส จะต้องมีความรู้
ความเข้าใจ ต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปพระพุทธศาสนา
ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่าง มาก เช่น ด้านการปกครอง ภิกษุ สามเณร มี
ความประพฤติย่อหย่อนในหลักพระธรรมวินัย เป็นต้น
แผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เป็นทิศทางในการปฏิบัติตามพันธกิ จ
และภารกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์การ (Corporate
Goal) มหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นองค์กรปกครองสูงสุด ของคณะสงฆ์ไทย ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคม เพื่อช่วยกันจัดทาแผนยุ ทธศาสตร์ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดย
ได้จัดทาขึ้นตามกรอบงานคณะสงฆ์ 6 ด้าน + 1 เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์การ อันเป็นผลผลิตทาง
ความคิดร่ วมกั นของคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิ กชน ผ่ า นคณะกรรมการฯ กลั่ นกรอง จั ดระดมความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมจากทั้ง 4 ภาค โดยมีวิสัยทัศน์ร่ วมกันว่า “พุทธศาสตร์มั่นคง ดารงศีลธรรม นา
สังคมสู่สันติสุขอย่างยั่งยื น” เป็นจุดหมายปลายทางที่คณะสงฆ์ต้องการไปให้ถึงในที่สุด (พระพรหม
วชิรญาณ, 2560, น. 5) ในด้านการปกครอง มีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้ 1) สร้างความมั่นคงด้าน
พระพุ ท ธศาสนา ด้ ว ยการปลู กฝั ง ศรัทธาในพระพุทธศาสนาผ่านกิ จ กรรมต่าง ๆ เช่ น การส่ ง เสริม
วัฒนธรรมองค์กรผ่านสื่อ การเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกี ยรติ การบรรพชาอุปสมบทถวายเป็ น
พระราชกุศล การปฏิบัติธรรม เป็นต้น 2) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน โดยอาศัยความ
ร่วมมือภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผล การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
การพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย การพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย
3) พัฒนาสู่องค์กรแห่ง การเรี ยนรู้ เชิง พุทธ ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของศาสนบุคคล เช่นพระ
สังฆาธิการ พระอุปัชฌาย์ พระจริยานิเทศก์ พระวินยาธิการ ตลอดถึงไวยาวัจกร และเสริมสร้างองค์
ความรู้ ด้ า นพระพุ ท ธศาสนาให้ เ ข้ ม แข็ ง 4 ) มี ท รั พ ยากรเพี ย งพอในการขั บ เคลื่ อ นกิ จ การ
พระพุ ทธศาสนา ด้ ว ยการบริหารจั ดการศาสนสมบัติอย่ างมีประสิ ทธิภาพ จั ด หาแหล่งงบประมาณ
สนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา (แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา, 2560, น. 24)
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การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาถูกยกขึ้นมาเป็นเรื่องเร่งด่วนเพื่อสร้างศรัทธาประชาชนทีม่ ี
ต่ อพระพุ ท ธศาสนาให้ กลั บ คืนมาโดยเร็ ว จึ ง ได้ มี การจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ การปฏิ รู ป กิ จ การ
พระพุทธศาสนา เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนางานคณะสงฆ์อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและก้า ว
ทั นต่ อการเปลี่ ยนแปลงทางสัง คม โดยให้สอดคล้ องกั บแผนยุ ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สอดคล้องกับ
ภาระงาน 6 ด้านของคณะสงฆ์ มีการจัดระดมความคิดเห็นจากคณะสงฆ์ได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560-2564 และการนานโยบายสู่การปฏิบัติ โดยถ่ายทอดสู่ระดับ
หน ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอาเภอ ระดับตาบล และระดับวัด
ภายใต้ความหลากหลายของสังคมการมีส่วนร่วมในการบริหารการปกครองของคณะสงฆ์ เจ้า
อาวาสในอาเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงมีภารกิจสาคัญในการที่จะบริหารกิจการวัดในความ
รั บ ผิ ด ชอบ ด้ า นการปกครอง เจ้ า อาวาสมี ห น้ า ที่ อันมี ค วามสาคั ญ เป็ นอย่ า งยิ่ ง ในการจรรโลง
พระพุทธศาสนา และช่วยสงเคราะห์ประชาชนตามหลั กธรรมคาสั่ง สอนของพระพุทธเจ้า โดยไม่ ขัด
หรือแย้งต่อกฎหมาย และกฎมหาเถรสมาคม พระพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองและพัฒนาไปได้นั้นเจ้าอาวาส
ในอาเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงมีหน้าที่สาคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการวัด เจ้าอาวาสมี
หน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานบังคับบัญชาควบคุมพระภิ กษุที่ อยู่ใต้บังคับบัญชา การบริหารงานตาม
หน้ า ที่ ของเจ้าอาวาสในอาเภอเวี ย งสระจัง หวัดสุ ราษฎร์ธานี มี ปัญหาหลายประการ เนื่ องจากขาด
เครื่องมือที่จะสนองงานให้ได้ผลนั้นเป็นไปได้ยากทั้งในการบริหารจัดการวัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานียงั
ขาดการร่วมมือ ขาดงบประมาณ และขาดความรู้ความสามารถในทางบริหารจั ดการอยู่ไม่น้อยจึงทา
ให้ เจ้ า อาวาสมีง านล้นมื อไม่สาเร็ จตามเวลาจึง ทาให้การบริหารจั ดการวั ดล่ าช้ าเนื่ องจากไม่มีการ
ปรับปรุงโครงสร้างของคณะสงฆ์ การบริหารจัดการวัดมิได้เป็นไปในลักษณะองค์รวมของสงฆ์ แต่จะ
เป็นเรื่องของเจ้า อาวาสแต่ เพียงผู้ เดีย ว ซึ่งทาให้ไม่มีขุมกาลังและความรู้ความสามารถทางานได้ ทุ ก
ด้าน และเกิดความบกพร่องในการดาเนินงานได้งา่ ย สมาชิกในวัดและประชาชนขาดความเป็นเจ้าของ
วัด การทุ่มเทเพื่อการพัฒนาวัดก็ไม่เต็มที่ การมีส่วนร่วมในการบริหารนั้นนับได้ว่าเป็นปัจจัยสาคัญใน
การปกครองอย่างยิ่ง อาจส่งผลให้เกิดการประพฤติที่เสื่อมเสียผิดพระธรรมวินัยและกฎหมายของภิกษุ
สามเณรภายใต้การปกครองตามมา
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาการมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาส
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิ จการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ ธ านี
ว่ า มากน้ อยเพี ย งไรและความคิ ด เห็ นของเจ้ า อาวาสตามแผนยุ ท ธศาสตร์ การปฏิ รู ป กิ จการ
พระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากน้อยแค่ไหน ผลการวิจัยในครัง้
นี้ ผู้วิจัยคาดหวังผลจากการวิจัยในครั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาวัด โดยนาเจ้าอาวาสเข้า
มามีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันส่งผลต่อการพัฒนาการปกครองให้มีคุณภาพและบรรลุ
จุดมุ่งหมายตามแนวพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2535 และตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ
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พระพุทธศาสนาด้านการปกครอง มากยิ่งขึ้นเพื่อนาผลการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่ อคณะสงฆ์
อาเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอ่ ไป

คาถามการวิจัย
1) การมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้าน
การปกครองของคณะสงฆ์อาเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ในระดับใด
2) ลักษณะสาคัญของการมีส่ว นร่วมของเจ้าอาวาสด้านการปกครองตามแผนยุทธศาสตร์
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนามีลักษณะอย่างไร
3) แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนามีจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส
ต่อการปกครองคณะสงฆ์อาเภอเวียงสระอย่างไร
4) ข้ อเสนอแนะแนวทางการใช้ ห ลั กธรรมต่ อการมี ส่ว นร่ ว มของเจ้ า อาวาสตามแผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสต่อการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปู
กิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์อาเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2) เพื่ อศึ กษาลั กษณะสาคัญของการมี ส่ว นร่วมของเจ้าอาวาสด้ านการปกครองตามแผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
3) เพื่อวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครอง
4) เพื่ อศึ กษาแนวทางการนาหลั กธรรมมาใช้ ต่ อการมี ส่ว นร่ ว มของเจ้ า อาวาสในการ
บริ ห ารงานตามแผนยุ ทธศาสตร์การปฏิ รูปกิ จ การพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์
อาเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมมติฐานการวิจัย
1) การมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสต่ อการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกิ จ การ
พระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ในระดับน้อย
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2) ลักษณะสาคัญในการปกครองแบบคณะสงฆ์มีความสอดคล้องกับการมีส่วนร่วมของเจ้ า
อาวาสด้านการปกครองตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา
3) แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูป กิจ การพระพุท ธศาสนามีค วามสอดคล้องและเหมาะสมต่ อ
คณะสงฆ์อาเภอเวียงสระด้านการปกครอง
4) การนาหลั กธรรมมาใช้ มี ค วามสอดคล้ องกั บ การมี ส่ว นร่ ว มของเจ้ า อาวาสในการ
บริ ห ารงานตามแผนยุ ทธศาสตร์การปฏิ รูปกิ จ การพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์
อาเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การทบทวนวรรณกรรม
1) ความหมายของการมีสว่ นร่วม
การมี ส่ว นร่ วมจึ งหมายถึ ง การที่ กลุ่ มบุคคลมี ส่ว นร่วมในทุกขั้ นตอน ตั้ ง แต่ เริ่มต้น ทั้ งทาง
ร่างกาย จิตใจและอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคน ร่วมคิด ร่วมมือ ร่วมปฏิบัติ ร่วมแรง
ร่วมใจ และร่วมรับผิดชอบ (รัฐฉัตร หลงขาว, 2561, น. 8) เพื่อให้เกิดการดาเนินการพัฒนา และการ
เปลี่ยนแปลง (Koontz & other, 1986 อ้างถึงใน วชิรวัชร งามละม่อม, 2562) เป็นเทคนิคอย่างหนึง่
ที่ผู้บริหารต้องการ เพราะเมื่อบุคคลได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้ว จะไม่ค่อยเกิดการต่อต้าน รวมทั้งช่วยลด
ความขัดแย้งและความเครียดจากการทางาน ทาให้บุคคลได้ร่วมเข้ามามีส่วนร่วมแล้วจะไม่ค่อยเกิ ด
การต่ อต้ า น รวมทั้ ง ช่ ว ยลดความขั ดแย้ งและความเครีย ดจากการท างาน ท าให้บุ คคลได้ร่ว มกัน
พิ จ ารณาแก้ ไ ขปั ญหาที่เกิ ด ขึ้นจากการทางาน บุ ค คลจะรู้ สึกพึง พอใจในผลงานที่เกิ ดขึ้ น และเกิด
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง (คนึงนิจ อนุโรจน์, 2548) เกิดความมุ่งมั่นในการสร้างความสาเร็จให้กับ
องค์กร เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและผูกพันกับองค์กร เพื่อนาไปสู่เป้าหมายขององค์กร และสามารถ
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ (สมบัติ นามบุรี, 2562)
2) ความสาคัญของการมีสว่ นร่วม
ความสาคัญของการมีส่วนร่วม เป็นเหตุผลที่จาเป็นต่อการบริหารหรือการจัด การองค์ กร
(สุ วิ ม ล จั นโททั ย , 2558, น. 49) เพื่ อก่ อให้ เกิ ด ความเข้ าใจร่ว มกั นในการปฏิ บัติงานที่มุ่ งหวั งเป็น
กระบวนการตัดสินใจสามารถรองรับพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรให้เกิดการยอมรับได้ส่งผลต่อการ
ดาเนินการเชิงวิเคราะห์ดว้ ยเหตุผลวิวัฒนาการเพื่อความคิด ซึ่งนาไปสู่การตัดสินใจ (ณฐัชยา อุ่นทองดี,
2556, น. 27) ได้ช่วยลดช่องว่างของระบบการสื่อสารในองค์กรและขจัดปัญหาความขัดแย้งได้ และ
สามารถตรวจสอบได้ว่ างานที่ทาอยู่ในปัจจุ บันนั้ นสัม ฤทธิ์ ผลหรือไม่ ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ านี้จ ะต้องอาศัยการ
ทางานแบบมีส่วนร่วมเป็นหลัก (รังสิตา บุญโชติ, 2559, น. 20)
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3) ขั้น ตอนหรือระดับการมีสว่ นร่วม
การมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสด้านการปกครองมีได้หลายระดับตั้งแต่ระดับที่ต่าที่สุด คือไม่มี
ส่วนร่วมใด ๆ เลย มีเพียงการสื่อสารในทิศทางเดียวจากเจ้าคณะผู้ปกครอง ซึ่งเป็นเพียงการการแจ้ ง
ข้อมูลให้เจ้าอาวาสได้ทราบเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ และในระดับที่สูงขึ้นเจ้าอาวาสก็จะมี
ส่วนร่วมเพิ่มขึ้นเป็นลาดับ จนถึงระดับสูงสุด คือเจ้าอาวาสมีส่วนร่วมในการควบคุม การตัดสินใจ การ
วางแผนและการดาเนินงานของโครงการหรือกิจกรรม (Arnstein, 1969 อ้างถึงใน ฉัตรไชย รัตนไชย,
2553, น. 142) ขั้นตอนการมีส่วนร่วมการมี ส่ว นร่วมของเจ้าอาวาสตามแผนยุทธศาสตร์ ก ารปฏิ รู ป
กิ จ การพระพุ ท ธศาสนาด้ า นการปกครองของคณะสงฆ์ อาเภอเวี ย งสระ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
ประกอบด้วย 1) การรับความความคิดเห็น 2) การร่วมกันวางแผนการดาเนินงาน 3) การร่วมมือกัน
ปฏิบัติงาน 4) การประเมินผลงาน (พิเชฐ โสภณแพทย์, 2555, น. 11-12)
4) ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการมีสว่ นร่วม
ปั จ จั ย การมี ส่วนร่ว มการมีส่ว นร่ว มของเจ้าอาวาสตามแผนยุ ทธศาสตร์ การปฏิ รู ปกิจการ
พระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์อาเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3
ประการ (ภิรดี ลี้ภากรณ์, 2554, น. 46-47) คือ
(1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ พรรษา การศึกษา ประสบการณ์การเป็นเจ้า อาวาส
ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการทางาน การเป็นที่ยอมรับของประชาชนในชุมชน
(2) ปั จ จั ย ทางสภาพแวดล้ อ มและสั ง คม ได้ แก่ ความสั ม พั น ธ์ ต่ อ ตั ว บุ ค คล การ
ติดต่อสื่อสาร
(3) ปัจจัยทางโอกาส ได้แก่ เจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์ นโยบายการปกครองคณะสงฆ์
การเปิดโอกาส
5) แนวทางการสร้างและสนับสนุนการมีสว่ นร่วม
วันชัย โกลละสุต (2562) ในการบริหารงานขององค์กรใด ๆ นั้น มีรูปแบบอยู่หลายสถานะ
สิ่งที่จะส่งผลต่อการเกิดบรรยากาศเพื่ อทุกคนและยังไปสู่ความสาเร็จของเป้าหมายที่ต้องการนั้น มี
ความจาเป็นในทิศทางของการสร้างและสนับสนุน คือ
(1) การพัฒนาความรู้สึกรับผิดชอบซึ่งเป็นการที่บุคคลในฐานะต่าง ๆ ต้องก่อความรู้สึก
และสร้างแรงกระตุ้นต่อบุคคลอื่น ๆ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์บนพื้นฐานแห่งความที่บคุ คลมีความ
มั่นใจว่าเหตุและผลทางความคิดจะได้รับการสนับสนุน
(2) การริเริ่มลักษณะแห่งพฤติกรรมบุคคลเป็ นข้ อคิดแห่ งการสร้างรูป ลั กษณ์ ของการ
แสดงออกของบุคคลลดและขจัดปมความคิดแย้งหรือความขลาดกลัวจากพฤติกรรมบุคคลให้ลดน้อย
สร้างความกล้าต่อการแสดงออก
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(3) การเปิดโอกาสเพื่อการแลกเปลี่ยนย่อมเป็นผลดีต่อกลุ่มและบุคคลได้ในระดับกระทา
เพราะโอกาสเพื่ อการแลกเปลี่ย นความคิดเห็นใด ๆ หรื อประสบการณ์มักถู กปิดกั้นด้ว ยคาสั่งหรือ
ความคิ ดเบื้ องบน การเปิ ด โอกาสให้ทุ กคนได้ แลกเปลี่ ย นย่ อมส่ งผลต่อเหตุและผลในการพัฒนา
ความคิดต่าง ๆ ได้
(4) การสนั บ สนุ นแนวความคิ ดที่สามารถเป็นแบบอย่ างได้ ซึ่ ง การสนั บ สนุ นแนวคิ ด
เหล่านั้นสามารถดาเนินการในทิศทางของงบประมาณหรืออื่นใดเป็นสิ่ งที่ก่อให้เกิดผลแห่งการสร้ า ง
สถานะบุคคลให้ไว้วางใจองค์กรให้ความร่วมมือต่อองค์กรได้มาก
(5) สถานการณ์ เพื่อการบริหารหรือจั ดการผู้บ ริหารต้องค านึ งถึ ง สถานการณ์ในการ
จั ด การงานด้ว ยเสมอเพื่ อผลสูง สุ ดการเลื อ กแบบการบริ หารใด ๆ ย่ อมส่ ง ผลต่ อการมี ส่วนร่วมได้
ปัจจุบันการบริหารส่วนใหญ่มุ่งแบบการมีส่วนร่วมเพราะเป็นการเปิดโอกาสแห่งบรรยากาศการริเริ่ม
สร้างสรรค์
(6) การมองหาความคิดเฉพาะในส่วนที่ดีเป็นมุมมองของการบริหารทีต่ ้องการผลสัมฤทธิ์
ว่าเมื่อบุคคลใดเสนอแนวคิดเพื่ องานแล้ วควรได้เห็นความเหมาะสมและทิศทางการเสนอของบุ ค คล
อื่น ๆ ด้วยดี มิใช่มุ่งแนวทางเพื่อความขัดแย้งหรือสร้างฐานการไม่ยอมรับให้เกิดขึ้น
(7) ให้เกิดการสร้างกระบวนการความคิดให้เกิดในทุกกลุ่มงาน การสร้างแรงจูงใจย่อม
เป็นผลต่อบุคคลที่ก้าวมาสู่การต้องการมีส่วนร่ว มเสมอหากผลตอบแทนเหล่านี้มีคุณค่าและประโยชน์
ต่อตนทั้งนี้ย่อมขึ้นกับปฏิกิริยาของบุคคลโดยรวมขององค์กรด้วยว่าจะทาให้ได้เพียงใด
5) แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 15 ตรี กาหนดอานาจหน้าที่ ของ
มหาเถรสมาคมไว้ชัดเจนกว่าที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ดังนี้ “มาตรา 15 ตรี
มหาเถรสมาคมมีอานาจหน้ าที่ดัง ต่อไปนี้ (1) ปกครองคณะสงฆ์ ให้เป็นไปโดยเรี ย บร้อยดีงาม (2)
ปกครองและกาหนดการบรรพชาสามเณร (3) ควบคุ ม และส่ ง เสริ ม การศาสนศึกษา การศึ กษา
สงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ (4) รักษาหลัก
พระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฎหมายอื่นเพื่อการนี้ ให้มหาเถรสมาคมมีอานาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออกข้อบัง คับ วางระเบียบ
ออกคาสั่ง มีมติหรือออกประกาศ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัยใช้บังคับได้ และ
จะมอบให้พระภิกษุ รูปใดหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 19 เป็นผู้ใช้อานาจ
หน้าที่ตามวรรคหนึ่งก็ได้” อานาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2535 เกี่ ย วข้ องกั บ การควบคุม และส่ ง เสริ ม กิ จ การคณะสงฆ์ ที่เคยถู กจั ดเป็ นอานาจหน้าที่
ของสังฆมนตรีแห่งองค์การ 4 ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2484 อาจกล่าวได้ว่ามหาเถรสมาคม
ในปัจจุบันมีอานาจหน้าทีเ่ กี่ยวกับงานคณะสงฆ์ 6 ประเภท คือ 1) การปกครอง 2) การศาสนศึกษา 3)
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การศึกษาสงเคราะห์ 4) การเผยแผ่ 5) การสาธารณูปการ และ6) การ สาธารณสงเคราะห์ ถ้าตัดข้อ
3 และข้อ 6 ออกไปที่เหลืออีก 4 ข้อก็คืองานในความรับผิดชอบของสังฆมนตรีแห่งองค์การทั้งสี่ต าม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 นั่นเองการบริหารงานของมหาเถรสมาคม เป็นไปในลักษณะ
ที่ ว่ า กรรมการทั้ง หมดร่ว มกั นรับผิ ดชอบงานทั้ง 6 ประเภท โดยไม่มีการแบ่งเป็น “กระทรวง” ให้
ชัด เจน แล้ว มอบหมายให้กรรมการรูปใดรูปหนึ่ งทาหน้ าที่เป็น “รั ฐมนตรี” เพื่ อกากั บดูแลเป็นการ
เฉพาะอย่างไรก็ตาม ที่กล่าวมานั้นเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ในส่วน
ที่เกี่ยวกับการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช และอานาจหน้าทีข่ องมหาเถรสมาคม
หมวด 3 การปกครองคณะสงฆ์ มาตรา 21 การปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ให้จัดแบ่งเขต
ปกครอง ดังนี้ (1) ภาค (2) จังหวัด (3) อาเภอ (4) ตาบล จานวนและเขตปกครองดังกล่าวให้เป็นไป
ตามที่กาหนดในกฎมหาเถรสมาคม มาตรา37 เจ้าอาวาสมีหน้าที่ ดังนี้ (1) บารุงรักษาวัด จัดกิจการ
และศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี(2) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือ
พานักอาศัยอยู่ในวัดนั้นปฏิบัติตามพระธรรมวิ นัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคา สั่ง
ของมหาเถรสมาคม(3) เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์
(4) ให้ ค วามสะดวกตามสมควรในการบาเพ็ ญ กุ ศล มาตรา 38 เจ้ า อาวาสมีอานาจ ดั ง นี้ (1) ห้ าม
บรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งมิ ได้รับอนุ ญ าตของเจ้าอาวาสเข้ าไปอยู่อาศัย ในวั ด ( 2) สั่ ง ให้ บรรพชิตและ
คฤหัสถ์ซึ่งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัด (3) สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มที ี่อยู่หรือ
พานักอาศัยในวัด ทางานภายในวัด หรือให้ทาทัณฑ์บนหรือให้ขอขมาโทษในเมื่ อบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
ในวัดนั้นประพฤติผิดคาสั่งเจ้าอาวาสซึ่งได้สั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ
ระเบียบหรือคาสั่งของมหาเถรสมาคม
จากเนื้อความดังกล่าวสรุปได้ว่า การปกครองคณะสงฆ์นั้นมี กฎหมายเป็ นเครื่ องมื อในการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามระบบระเบียบแบบแผน มีการกาหนดโครงสร้างการบริหารงาน และหน้าที่
ภาระรับผิดชอบตามกฎหมายโดยงานจะเป็นลาดับขั้นจากส่วนกลางตามลาดับขั้นถึงระดับเจ้าอาวาส
ซึ่งมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการคณะสงฆ์อยู่โดยตลอดตามความเหมาะสมของบริบททางสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป
6) แผนยุทธศาสตร์การปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครอง
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจะสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จาเป็นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน
มีการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางเอาไว้ โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีทั้งแผนระยะสั้ น
5 ปี และแผนระยะยาว 20 ปี
แผนปฏิ บั ติ การระยะสั้ น 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) พ.ศ.2560 เป็ นการสร้ า งมาตรฐาน
กระบวนการทางาน มาตรการ แผน นโยบาย พ.ศ. 2561 เป็นการปรับปรุงกระบวนการทางานเข้าสู่
มาตรฐานและยกระดั บคุณภาพ ศาสนบุคคลตามเป้าหมาย พ.ศ.2562 มี การทางานภายใต้ระบบ
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มาตรฐานและศาสนบุ ค คลได้ รับ การพั ฒนาตามแผนที่ กาหนด พ.ศ. 25 63 การบริ ห ารกิ จ การ
พระพุทธศาสนามีรูปแบบชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ พ.ศ. 2564 พระพุทธศาสนามีความสถาพร
ด้วยระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย ศาสนบุคคลมีความรู้ความสามารถ ประชาชนมีศรัทธา มีผู้เข้ามา
ศึกษาพระธรรมและนาคาสอนไปปฏิบัติ พุทธศาสนามัน่ คง ยั่งยืน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี แบ่งการดาเนินการเป็น 4 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) เป็นปีแห่งการเริ่มการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดยเริ่ม
จากการปรับปรุงกระบวนการการทางานให้โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ได้รับการยอมรับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2565-2569) เป็ นการสร้างความเข้ มแข็ งขององค์กรพระพุทธศาสนาด้วย
การบูรณาการกระบวนการทางานทุกด้านของคณะสงฆ์
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2570-2574) เป็นการเสริมความมั่นคงขององค์กรพระพุทธศาสนาด้วยการ
เรียนรู้และพัฒนายกระดับสังคมให้มีคุณภาพ
ระยะที่ 4 (พ.ศ.2575-2579) มีเป้าหมาย คือ พระพุทธศาสนามีความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยมี
ประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนาชีวิต เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จ (พระราชวรเมธี และคณะ,
2560, 19-28)
7) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการปกครอง
พระพุทธศาสนาพูดถึงคุณธรรมของนักปกครองเอาไว้ อีกด้ว ย เพราะนักปกครองนอกจากมี
หลักธรรมในการปกครองแล้ว นักปกครองจาเป็นต้องมีคุณธรรมในการปกครอง เพราะคุณธรรมจะ
ช่ ว ยให้ นักปกครองท าการปกครองได้อย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภาพ ประชาชนจะรั ก ประเทศชาติสงบ
ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างผาสุกและมีความหวังในชีวิตยิ่งไปกว่านั้น นานาอารยประเทศทั้งหลายก็
จะยอมรับความมั่นคงของประเทศที่ผู้ปกครองใช้ห ลักธรรมในการปกครอง และชื่นชมกับผลสาเร็ จ
ของการปกครอง (ประยงค์ แสนบุราณ, 2562, น. 139) อปริหานิยธรรมนี้เป็นหลักธรรมสาหรับใช้ใน
การปกครอง เพื่ อป้ องกั นมิ ให้ การบริหารหมู่ คณะเสื่ อมถอย แต่ กลั บ เสริมให้เจริญ เพี ยงส่ วนเดียว
สามารถนาไปใช้ได้ทงั้ หมูช่ นและผู้บริหารบ้านเมืองและพระภิกษุสงฆ์ ดังนี้คือ อปริหานิยธรรมสาหรับ
หมู่ชนและการบริหารบ้านเมือง เป็นหลักในการปกครอง โดยปฏิบัติตามหลักการร่วมรับผิดชอบทีจ่ ะ
ช่วยป้องกันความเสื่อม นาไปสู่ความเจริญรุง่ เรือง
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ระเบียบวิธีวิจัย
1) แหล่งข้อมูลทีใ่ ช้ในการวิจ ยั ครั้ง นี้ คือ เจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์อาเภอเวียง
สระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวนวัด 13 วัด เลือกทั้งหมด จานวน 13 รูป
2) ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั
(1) ตั ว แ ป ร ต้ น ( Independent Variables) คื อ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลข อง ผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ 1) อายุ 2) พรรษา 3) ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง 4) วุฒิการศึกษาทางสามัญ
5) วุฒิการศึกษานักธรรม และ 6) วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม
(2) ตั ว แปรตาม (Dependent Variables) คื อ การมี ส่วนร่ว มของเจ้าอาวาสตามแผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์อาเภอเวียงสระ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 5 ประการ ซึ่งได้แก่ 1) การส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 2) การบริหารจัดการ
ทั่วไป 3) การพัฒนาศาสนบุคคล 4) การบริหารจัดการศาสนสมบัติ 5) งบประมาณสนับสนุนกิจการ
พระพุทธศาสนา
3) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการ
ปกครองของคณะสงฆ์อาเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมา โดยศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา แล้ว
นามาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check List) หรือตรวจสอบรายการโดยถามเกี่ยวกับ อายุ พรรษา ระยะเวลาการดารง
ตาแหน่ง วุฒิการศึกษาทางสามัญ วุฒิการศึกษานักธรรม และ วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสตามแผนยุทธศาสตร์ การ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์อาเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5
ประการ ซึ่งได้แก่ 1) การส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 2) การบริหารจัดการทั่วไป 3) การ
พั ฒ นาศาสนบุ ค คล 4) การบริ ห ารจั ด การศาสนสมบั ติ 5) งบประมาณสนั บ สนุ น กิ จ การ
พระพุทธศาสนา โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
(1) เป็ นมาตราส่ ว นประเมิ นค่า (Rating Scale) มี 5 ระดั บ ตามหลั กการของลิเคิร์ท
(Likert) โดยมี เกณฑ์ การให้ค ะแนน ดั ง นี้ (สุ ว รี ย์ ศิ ริ โภคารภิ รมย์ , 2546, น. 140) ตามเกณฑ์การ
ประเมิน ดังนี้
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1
หมายถึง
ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด
2
หมายถึง
ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อย
3
หมายถึง
ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง
4
หมายถึง
ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
5
หมายถึง
ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด
(2) เป็นแบบปลายเปิด (Open Ended From) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตอบเขียนตอบอย่าง
อิ สระด้ ว ยความคิดของตนเอง เพื่ อต้ องการทราบเจตคติ แรงจู ง ใจ แนวความคิด สาเหตุ ของการ
ตัดสินใจ (สมนึก ภัททิยธนี, 2551, น. 40) เพื่อหาข้อสรุปสนับสนุนยืนยันข้อคาถามแบบประมาณค่า
ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะ 1) ลั กษณะสาคัญ ของการมีส่ว นร่ว มของเจ้ าอาวาสด้านการ
ปกครองตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2) ปัญหาและอุปสรรคของการมีสว่ น
ร่วมของเจ้าอาวาสต่อการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการ
ปกครองของคณะสงฆ์อาเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 3) แนวทางการนาหลักธรรมมาใช้
ต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มของเจ้ า อาวาสในการบริ ห ารงานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ รู ป กิ จ การ
พระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์อาเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4) การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในวิจยั
มีวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
(1) ศึ กษาเอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ องกั บส่ ว นร่ว ม เพื่ อเป็ นกรอบ
แนวคิด และแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
(2) สร้างแบบสอบถามโดยมีพื้นฐานจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หลั ง จากนั้ นนาแบบสอบถามส่ ง อาจารย์ ที่ ปรึ กษาวิ ทยานิ พ นธ์ เพื่ อพิ จ ารณาตรวจสอบและ นา
แบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข
(3) นาแบบสัมภาษณ์ ที่แก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ทปี่ รึกษา
(4) ให้ ผู้เชี่ ย วชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อหา ( Content
Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC) และปรับปรุงคาถาม
ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
(5) นาแบบสอบถามที่มีความเที่ยงตรงไปทดลองใช้ (Try Out) กับ เจ้าอาวาส อาเภอ
พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 12 รูป แล้วนามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (  - Coeffcient) ของครอนบาค
(6) นาแบบสอบถามที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทีใ่ ช้
ในการศึกษาค้นคว้า
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5) วิธ ดี าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
(1) ผู้วิจัยทาหนังสือจากมหาวิท ยาลั ยทักษิณ ถึง ผู้ เกี่ยวข้ องขอความอนุ เคราะห์ใ นการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
(2) ติ ด ต่ อวั ด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ อา เภอเวี ย งสระ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี และ
ผู้เกี่ยวข้องพร้อมกาหนดวันเวลาที่ใช้เก็บข้อมูล
(3) ดาเนินเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
(4) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้ อมูล และหากข้ อมูลไม่ เพียงพอจะดาเนิ นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป
6) วิธ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้
แบบสั ม ภาษณ์ การมี ส่ว นร่ ว มของเจ้ า อาวาสตามแผนยุ ท ธศาสตร์ การปฏิ รู ป กิ จการ
พระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์อาเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรม Computer ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่ (Frequency)
และค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเจ้า อาวาสตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจ การ
พระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์อาเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้ค่าเฉลี่ ย
(Mean: x ) และส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) การแปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ยยึดเกณฑ์ ดังนี้ (รัตนะ บัวสนธ์. 2540, น. 188)
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50 - 5.00 หมายถึง เหมาะสมระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 - 4.49 หมายถึง เหมาะสมระดับมาก
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 - 3.49 หมายถึง เหมาะสมระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 - 2.49 หมายถึง เหมาะสมระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 - 1.49 หมายถึง เหมาะสมระดับน้อยที่สุด
เมื่อได้ผลการประเมินแล้วนาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ การตัดสินผ่านเกณฑ์เมื่ อค่าเฉลี่ ย ของ
ผลการประเมินมากกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยของเกณฑ์ การตัดสิน
ตอนที่ 3 ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด ผู้วิจัยทาการรวบรวมจากแบบสอบถามแล้วจัด
กลุ่มตามประเด็นที่กาหนดไว้ จากนั้นจึงทาการวิเคราะห์โดยการพรรณนา
7) สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ซึ่งประกอบด้วยค่าสถิติ ดังต่อไปนี้
(1) ค่าร้อยละ
(2) ค่าเฉลี่ย (Mean)
(3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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ผลการศึกษา
การศึกษาการมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ด้านการปกครองของคณะสงฆ์อาเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไปของประชากรทีศ่ ึกษา
จากผลการวิ จัย พบว่ า เจ้ า อาวาสในเขตปกครองของคณะสงฆ์ อาเภอเวี ย งสระ จั ง หวัดสุ
ราษฎร์ธานี มีอายุระหว่าง 30 ถึง 40 ปี และมีอายุระหว่าง 41 ถึง 50 ปี มีจานวนเท่ากันคือช่วงอายุ
ละ 4 รูป คิดเป็นช่วงอายุละร้อยละ 30.77 ส่วนใหญ่มีพรรษาระหว่าง 10 ถึง 15 พรรษา มีจานวน 5
รูป คิดเป็นร้อยละ 38.46 มีระยะเวลาการดารงตาแหน่งเป็นเจ้าอาวาสระหว่าง 1 ถึง 5 ปี มีจานวน 8
รูป คิดเป็นร้อยละ 61.54 มีวุฒิการศึกษาสายสามัญระดับปริญญาตรี มีจานวน 6 รูป คิดเป็นร้อยละ
46.15 มีวุฒินักธรรมเอก มีจานวน 10 รูป คิดเป็นร้อยละ 76.92 และส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม มี
จานวน 7 รูป คิดเป็นร้อยละ 53.85 ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่า เจ้าอาวาสส่วนใหญ่อยู่ในวัยกลางคนรับ
ตาแหน่งยังไม่นานพร้อมทีจ่ ะทางานมีความรูค้ วามสามารถทั้งทางโลกและทางธรรม (นักธรรม)
2) การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของเจ้าอาวาสตามแผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์อาเภอเวียงสระ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
โดยภาพรวมผลการความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ความคิดเห็นรายข้ออยู่ในระดับมาก
คือ การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา รองลงมา การมีส่วนร่วมในการ
เทศนาสั่ ง สอนประชาชนให้ตั้ งอยู่ ใ นหลั กคาสอนของพระพุท ธศาสนา และการมี ส่ว นร่ว มในการ
ตัดสินใจในการทากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางคือ การมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม รองลงมา มีส่วนร่วมในการจัดบรรพชาอุป สมบทเฉลิมพระเกี ย รติ ฯ
ทุกปี และความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยคือ การมีส่ วนร่วมในการชี้แนะแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา รองลงมา การมี ส่ว นร่วมในการจัดบรรพชาอุ ปสมบทภาคฤดูร้ อนทุ กปี และ
การส่วนร่วมในการทาแผนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและจากแบบสอบถามปลายเปิด โดยสรุปเจ้า
อาวาสให้ ความคิด เห็นว่ า การส่ ง เสริ มกิ จ กรรมทางพระพุท ธศาสนานั้ น กิ จ กรรมที่เกี่ ย วข้ องทาง
พระพุทธศาสนาเจ้าอาวาสทุกรูปให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะเป็นประเพณี เป็นกิจสงฆ์ที่จะต้อง
ทา ถึงแม้กิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องที่ต้องใช้สถานที่วัดทางวัดก็เต็มใจที่จะให้บริการประชาชน
ตามบทบาทและอานาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสส่วนการดาเนินกิจ กรรมต่าง ๆ อาจจะไม่พร้อมหรือไม่
ค่อยเต็มที่เนื่องจากบริบทของวัดที่มีข้อจากัด ด้านต่าง ๆ เช่น ข่าวสารอาจจะช้า งบประมาณไม่ค่อย
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เพี ย งพอ ความสัม พันธ์ในชุ มชน การมี ส่วนร่วมของประชาชนในพื้ นที่ แต่ ทั้ง นี้ การดาเนิ นกิจกรรม
ต่าง ๆ ก็ดาเนินงานไปได้
3) การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับ การบริหารจัดการทั่วไปของเจ้า อาวาสตามแผนยุทธศาสตร์ การ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์อาเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยภาพรวมผลการความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นรายข้ออยู่ในระดับมากทีส่ ดุ คือ
การมี ส่วนร่ว มในการควบคุม ดู แลพระภิ กษุ ในปกครองให้สงบเรีย บร้อย ความคิดเห็นรายข้ออยู่ใน
ระดับมากคือ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจการของวัด เช่น บัญชีรายรับ -รายจ่ายให้เป็นไป
ด้วยดี รองลงมา คือ การออกกฎ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ แก่พุทธศาสนิกชน เช่น การห้ามเล่นการ
พนัน ห้ามดื่มสุราภายบริเวณในวัด และความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางคือ การมีส่วนร่วมการระงับ
อธิกรณ์ การวินิจฉัยปัญหาเพื่อยุติเหตุความขัดแย้ง หรือลงนิคหกรรมและ การมีส่วนร่วมในการออก
กฎ ระเบียบในการอยู่ร่วมกั นเป็นหมู่คณะ และจากแบบสอบถามปลายเปิด โดยสรุปเจ้าอาวาสให้
ความคิดเห็นว่า การบริห ารจัดการทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง เนื่องด้วยคณะสงฆ์มีลาดับการ
ปกครองที่ชัดเจน มีการเคารพอาวุโส และให้อานาจแก่เจ้าอาวาสในการบริหารจัดการวัดให้เป็ นไป
เพื่อความเรียบร้อยตามกฎ ระเบียบ หากมีกฎ ระเบียบใหม่ให้ปฏิบัติตาม หรือขอความร่วมมือในด้าน
การปกครอง ก็จะปรึกษาหารือหาข้อสรุปตกลงร่วมกัน
4) การมีส่วนร่วมเกี่ ยวกับการพั ฒนาศาสนบุคคลของเจ้าอาวาสตามแผนยุทธศาสตร์ การ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์อาเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยภาพรวมผลการความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ความคิดเห็นรายข้ ออยู่ในระดับปาน
กลางคือ การมีส่วนร่วมในการจัดทาฐานข้อมูลศาสนาบุคคล และการมีส่วนร่วมในการจัดประชุมพระ
สังฆาธิการเท่ากัน รองลงมาการมีส่วนร่วมในการส่ง เสริมให้พระภิ กษุ สามเณรใช้ เทคโนโลยี เพื่ อ เป็ น
ประโยชน์ในการปกครอง รองลงมา การมีส่วนร่วมในการเข้าอบรมพัฒนาศักยภาพด้ านการปกครอง
รองลงมา การมีส่วนร่วมในการจัดฝึ กอบรม และระดับความคิดเห็นน้อย คือ การมีส่วนร่วมในการ
จัดทาฐานข้อมูลประกันสุขภาพ และจากแบบสอบถามปลายเปิด โดยสรุปเจ้าอาวาสให้ความคิดเห็น
ว่ า การพั ฒนาศาสนบุ ค คลเป็ นสิ่ ง ที จ าเป็ นเพราะการพั ฒนาบุ ค คลถื อว่ า เป็ นสิ่ ง ที่ ช่ว ยสื บ ท อด
พระพุทธศาสนาโดยมุ่งเน้นหลัก การศึกษานักธรรม บาลี และการเรียนทางโลกควบคู่กันไป แต่ปัญหา
หลักเกิดจาก ผู้บรรพชาอุปสมบทมีน้อย และบวชระยะสั้น พระภิกษุสามเณรลดน้อยลง ส่วนในด้าน
การสนั บในการพัฒนาศาสนบุคคลทั้งทางภาครัฐ และคณะสงฆ์ เปิดโอกาสให้ทุกรูปได้พั ฒนาอย่าง
เต็มที่
5) การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการบริหารจัดการศาสนสมบัตขิ องเจ้าอาวาสตามแผนยุทธศาสตร์
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์อาเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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โดยภาพรวมผลการความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ
คือ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศาสนสมบัติ รองลงมา คือการมีส่วน
ร่วมในการรับรู้และจัดทาบัญชีของวัดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไป
ตามกฎหมาย และพระธรรมวินัยเท่ากัน และการส่วนร่วมในการควบคุมดูแลการก่อสร้างถาวรวั ต ถุ
ภายในวั ด และจากแบบสอบถามปลายเปิด โดยสรุ ป เจ้ า อาวาสให้ค วามคิด เห็นว่ า การบริหาร
จัดการศาสนสมบัติ เป็นอานาจของเจ้าอาวาสแต่เจ้า อาวาสก็จะใช้ไวยาวั จกร หรือกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายในการดูแลหรือช่วยเหลือเจ้าอาวาสในการตรวจสอบดูแลและจัดทาบัญชีต่าง ๆ
6) การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาของเจ้าอาวาสตาม
แผนยุ ท ธศาสตร์การปฏิรู ปกิ จการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์อาเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยภาพรวมผลการความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นรายข้ออยู่ในระดับมากคือ การ
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการระดมทรัพยากรและเพื่อกิจ การพระพุทธศาสนารองลงมา การมีส่วน
ร่วมในการบริจาคทรัพย์สิน ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน สิ่งของที่จาเป็น แก่พระภิกษุ สามเณร
และประชาชนทั่ วไป และความคิดเห็นอยู่ ในระดับปานกลางคือ การมี ส่ว นร่ว มในการตรวจสอบ
ติ ด ตามประเมินผลการใช้จ่ ายงบประมาณ และจากแบบสอบถามปลายเปิด โดยสรุ ปเจ้าอาวาสให้
ความคิ ด เห็ นว่ า งบประมาณสนั บ สนุ นกิ จ การพระพุ ท ธศาสนาส่ ว นมากมาจากเงิ นศรั ท ธาของ
ประชาชนเช่นเงินบริจาค เงินทอดผ้าป่า เงินกฐิน โดยนาปัจจัยเหล่านั้น มาช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้อื่น
อีกทอดหนึ่ง ซึ่งเจ้าอาวาสทุกรูปปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะสงฆ์ที่วางไว้เพื่อเป็นการสงเคราะห์ซงึ่
กันและกันตามหลัก บวร
7) ลักษณะสาคัญของการมีส่ว นร่วมของเจ้าอาวาสด้านการปกครองตามแผนยุทธศาสตร์
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ผลการสอบถามสรุปว่า ในการปฏิบัติงานตามแผนหรือกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับงาน
คณะสงฆ์ เจ้าอาวาสจะให้ความร่วมมือเนื่องจากต้องปฏิบัติตามกฎหมาย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
คาสั่งตามมติมหาเถรสมาคม หรือคาสั่งเจ้าคณะผู้ปกครองซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อให้งานคณะ
สงฆ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและความเจริญของพระพุทธศาสนา โดยการมีส่วนร่วมตามคาสั่งเจ้ า
คณะผู้ปกครองเชิงขอความร่วมมือที่เจ้าอาวาสทุกรูปก็จะดาเนินการด้วยความสมัครใจ ทั้งการร่วมกัน
คิด ร่วมกันตัดสินใจ ลงมือการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน
8) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค การบริหารคณะสงฆ์ด้านการปกครองตามแผน
ยุ ท ธศาสตร์ การปฏิ รูปกิ จการพระพุทธศาสนาเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์ อาเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลการสอบถามพบว่า
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จุดแข็ง การปกครองคณะสงฆ์เป็นการให้พระธรรมวินัยเป็นใหญ่ยึดความถูกต้องเป็นสาคั ญ
และการปกครองคณะสงฆ์ได้วางกรอบการปกครองโดยกาหนดอานาจและหน้าที่ไว้ชัดเจนอี กทั้ ง เจ้ า
คณะผู้ปกครองระดับเจ้าคณะตาบล เจ้าคณะอาเภอ เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ วัยวุฒิ เป็นที่เคารพศรัทธาของ
พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป และพระภิกษุยังให้ความสาคัญของระดับอาวุโส และผู้ที่ดารง
ตาแหน่งเจ้าอาวาสต้องได้รับความเคารพเชื่อถือจากพระภิกษุที่อยู่ในวัด เจ้าอาวาสในเขตระดับอาเภอ
และประชาชนด้วยเช่นกัน
จุดอ่อน บริบทพื้นที่ของคณะสงฆ์อาเภอเวียงสระบางวัดเป็นวัดที่ยังไม่เจริญ ทั้งในบริบทของ
วัด เช่นกุฏิที่พักสงฆ์ไม่ เพี ยงพอ ศาลาการเปรียญผุพัง อุโบสถกาลังสร้าง เป็นต้น เจ้าอาวาสบางรูป
อายุ ม าก ไม่ สามารถบริหารได้ทั่วถึ ง ขาดการร่ว มมือจากหน่ว ยงานราชการ ทุ นทรั พย์ ไม่มี ปั จจัย
เหล่านี้เป็นจุดอ่อนในเรื่องของบุคลากร ที่เกี่ยวพันกับสถานที่ เพราะไปให้เวลาส่วนใหญ่ในการดูแลศา
สนสถาน และประชาชนในพื้นที่มีค วามรู้สึกใกล้ ชิดเฉพาะบุคคลโดยเฉพาะเจ้าอาวาส หากไปวัด
จะต้องเห็นเจ้าอาวาส ทาให้การบริหารงานด้านการปกครองในระดับอาเภออาจจะไม่พร้อมเท่าที่ควร
โอกาส ต้องมีการปรับตัว เพื่อให้เกิดความมั่นคงขึ้นซึ่งในปัจจุบนั ที่เข้ายุค โลกาภิวัตน์ให้ทนั ยุค
ทันสมัย
อุปสรรค ยึดโยงบริบททางสังคมมากเกิ นไป เจ้าอาวาสบางรูปอาจจะไม่ชินกับการเปลี่ ยนแปลง
และไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
9) หลั กธรรมและแนวทางการนาหลั กธรรมมาใช้ ต่ อการมี ส่ว นร่ ว มของเจ้ า อาวาสใน
บริหารงานด้านการปกครองตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
คือหลักอปริหานิยธรรม โดยปฏิบัติตามหลักการร่วมรับผิดชอบที่จะช่วยป้องกันความเสื่ อม
คือ ร่วมกันประชุม เป็นการพบปะปรึกษาหารือกิจการงานต่าง ๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันโดยสม่าเสมอ มีความพร้อมเพรียงกันในการทากิจกรรม
ทั้งปวง ถือปฏิบัติในบทบัญญัติใหญ่ที่วางไว้เป็นธรรมนูญ ให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์ยาวนาน ให้ความเคารพนับถือ และรับฟังความคิดเห็นฐานะที่เป็น
ผู้รู้และมีประสบการณ์มามาก ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในประเพณีที่ดงี ามให้การปกป้องคุ้มครอง
ยกย่องเชิดชูเกียรติคนดี

ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะเพื่ อการนาผลการวิจัยไปใช้
ควรชี้ แนะ แนะนา แนวทางในการด าเนิ นงานด้ า นการปกครองเชิ ง นโยบายอย่ างชั ด เจน
ประชาสัมพันธ์ ถึงกฎระเบียบ ให้ชัดเจน และวางกรอบการทางานอย่างเป็นรูปธรรม ควรเปิดโอกาสให้ เจ้ า
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อาวาสผู้ปฏิบัติตามนโยบายโดยตรงมีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ สร้างความตระหนัก พัฒนาบุคคลากร
ให้มีความรู้ ความสามารถ ประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่การปกครองได้ อย่างแท้จริง
2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
(1) ควรศึ กษาแนวทางการพั ฒนาการมีส่วนร่ วมของเจ้ าอาวาสตามแผนยุ ทธศาสตร์การ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
(2) ควรศึ กษาการมี ส่ ว นร่ วมของเจ้ า อาวาสตามแผนยุ ท ธศาสตร์ การปฏิ รู ป กิ จ การ
พระพุทธศาสนาให้ครบทั้ง 6 ด้าน
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การมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของประชาชน
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
โกสินทร์ ประกอบพร*

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยใช้การ
สุ่มตัวอย่างจากประชาชนในเขตอาเภอเมืองชุมพร จานวน 399 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่ ม ตั ว อย่ างส่ว นใหญ่เป็น เพศชาย อายุ 31-40 ปี การศึ กษาระดับปริญ ญาตรี อาชีพรับ
ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้ 15,001-25,000 บาท มีระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่เฉลี่ ย 19 ปี
และไม่มีตาแหน่งในเขตพื้นที่
ข้อมูลเกี่ยวกับการให้แรงสนับสนุนทางสังคม ด้านการตระหนักในปัญหายาเสพติดโดยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วย ด้านการรับรู้ปัญหา มีการรับรู้ในระดับสูง และด้านความรู้ความเข้าใจมีค วามรู้ ใ น
ระดับสูง
ระดับการมีส่วนร่วมโดยรวมมีส่วนร่วมในระดับมาก เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน มีส่วนร่วมใน
ระดับมากในด้านการปฏิบตั ิการ ด้านผลประโยชน์ และด้านการตัดสินใจ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน และมี
ส่วนร่วมในระดับปานกลางในด้านการประเมินผล
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนพบว่า อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในภาพรวมและในรายด้านแตกต่างกัน เพศต่างกันมีส่วนร่วมใน
ด้านการปฏิบัติการ ด้านการประเมินผล และการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมแตกต่างกัน รายได้ต่อเดือนที่
ต่างกัน มีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจแตกต่างกัน ระยะเวลาที่อาศัยที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในด้านการ
ปฏิ บั ติ การแตกต่ างกั น การมี ต าแหน่ ง ในชุ มชนต่ างกั น มี ส่ว นร่ ว มในด้ านการตัดสิ นใจ ด้ า นการ
ประเมิ นผล และ การมี ส่ว นร่ ว มโดยภาพรวมแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ยสาคั ญ ที่ สถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05

*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ความสัมพันธ์ระหว่างการให้แรงสนับสนุนทางสังคมกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติ ด
พบว่า การตระหนักในปัญหายาเสพติดมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมด้านผลประโยชน์ในระดับต่า
ในทิศทางเดียวกัน และ ความรู้ความเข้าใจมีความสัมพันธ์กับการมี ส่วนร่ วมในด้า นผลประโยชน์ ใ น
ระดับต่าในทิศทางตรงกันข้ามกัน ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
ค าสาคัญ: การมีส่วนร่วม, ป้องกัน, ยาเสพติด, ชุมพร
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บทน า
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของประเทศในปัจจุบันจัดได้ว่าอยู่ในขั้นวิ กฤตโดยสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของยาเสพติด ได้ทวี ค วามรุนแรงขึ้ นอย่ า งรวดเร็ว เพราะมี การผลิ ตยาเสพติดทั้ง
ภายในประเทศและมีการลักลอบนาเข้ามาจากต่างประเทศมากมายหลายชนิด ถึงแม้เจ้าหน้าที่จะได้
ปราบปรามจับกุมการค้ายาเสพติดอย่างเข้มงวดและจริงจัง แต่ก็ไม่ทา ให้การแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดลดลงเลย แต่กลับทา ให้ผู้ผลิตได้พัฒนายาเสพติดให้ออกฤทธิ์ได้แรงขึ้น และการตรวจพบสารเสพ
ติดในตัวผู้เสพได้ยากขึ้น ทา ให้เจ้าหน้าที่จับกุมได้ยากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในการดา เนินการปราบปราม
ยาเสพติดยังมีเจ้าหน้าที่ของรัฐจานวนไม่ น้อยเข้าไปมีผลประโยชน์และมีส่ว นเกี่ ยวข้องกับ การค้ า ยา
เสพติดเสียเองทาให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่สัมฤทธิ์ผล
จากปัญหาข้างต้นรัฐบาลได้ทาแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.
2558-2562 เพื่ อใช้ เป็นกรอบทิ ศทางในการดาเนิ นการป้องกั นและแก้ ไขปัญหายาเสพติดของทุก
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อง โดยแนวคิ ด หลั กของแผนยุ ทธศาสตร์คื อ ยึ ด ประชาชนเป็นศู นย์กลางเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพชี วิ ต
ของประชาชน แก้ปัญหาในเชิงพื้นที่โดยกาหนดเป้ าหมายและแนวทางการดาเนินงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคีที่เกี่ยวข้องในกระบวนการร่วมคิ ด
ร่วมตัดสินใจ ร่วมดาเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล แก้ปัญหาแบบองค์รวมด้ว ย
การแก้ ปั ญ หาอย่ างเป็นระบบ ครบวงจร สร้ า งความสมดุลของยุ ทธศาสตร์ทั้ งด้านการลดอุปสงค์
ยาเสพติดและการลดอุปทานยาเสพติด แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ หนึ่งใน
ยุทธศาสตร์การป้องกันที่ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การมีส่วน
ร่วมภาคประชาชน (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2558, น. ก)
จากการศึกษาของ ชรัส บุญณสะ (2561, น. 5-6) พบว่า ปัญหาของการบูรณาการการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในด้านการป้องกั นเกิดจาก การสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้า น/ชุม ชนไม่บรรลุ ผล
เนื่องจากผู้นาชุมชนขาดความมุ่งมั่น เอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญ หายาเสพติด และประชาชนขาด
ความเชื่อมั่นศรัทธาไม่เข้ามามี ส่ว นร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุม ชน ขาดความ
ร่ ว มมื อในการด าเนิ นงานในชุ ม ชนเมื องในเขตเทศบาล การป้ องกั นและแก้ ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึ กษายั งมี ข้อจากั ด เนื่ องจากผู้ บ ริห ารสถานศึกษาส่ ว นหนึ่ ง มี ทั ศ นคติ ป กป้องชื่อเสี ย งของ
โรงเรียนมากกว่าเปิดใจที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ไม่เอื้ออานวยต่อการทางาน
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประจวบ แหลมหลัก และคณะ (2557, น. 6)
ที่ พ บว่ า ประชาชนส่ ว นใหญ่ ยั ง เห็นว่ าสถานการณ์ย าเสพติ ดในหมู่ บ้ าน/ชุ ม ชนที่อาศัย อยู่ ยังคงมี
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สถานการณ์ รุนแรง สอดคล้ องกั บ การร้องเรีย นเกี่ ย วกั บปัญ หายาเสพติด จากประชาชนที่ เพิ่มขึ้น
เช่นเดียวกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่งชี้ว่า การแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน/ชุมชนยังไม่เกิดประสิทธิผล เครือข่าย
นักค้าทั้งรายกลางและรายย่อยยังคงมีพฤติการณ์ในพื้ นที่ได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเนื่องจากกาลัง
เจ้ า หน้ าที่ในการปฏิ บัติง านมีอยู่ อย่างจากั ด ดั ง นั้ นการสร้ างความเข้ มแข็ง ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนให้
สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เป็นนโยบายสาคัญที่จะต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วนและ
ต่อเนื่อง
จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดตอนบสุดของภาคใต้ จึงนับเป็นประตูสู่ภาคใต้ (เมื่อลงจากภาคกลาง)
ซึ่ ง ปั จ จุ บันสถานการณ์ยาเสพติดจัง หวัดชุ มพรมี ความรุนแรงมากยิ่ งขึ้ น โดยมี สภาพปั ญหาทั้งเป็น
เส้นทางในการลาเลียงยาเสพเข้าสู่พื้ นที่ภาคใต้ และประเทศเพื่อนบ้าน จากปัญหาที่กล่าวมาข้ างต้น
เห็ นได้ ว่า การมี ส่ว นร่วมภาคประชาชนในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้บุคคล ครอบครัว ชุ มชน
สถานศึกษา สถานประกอบการ และสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด และสร้างความเข้มแข็งและ
ความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานของกรมการปกครอง ซึ่งมีหน้าทีร่ ับ ผิดชอบ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2558-2562 ให้ประสบผลสาเร็จ
ผ่านยุทธศาสตร์การมีส่วนร่ วมภาคประชาชน โดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่ว มในการออกแบบการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีทเี่ กี่ยวข้อง จึงมีความสนใจที่จะศึกษา ปั จจัยที่
มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด ของประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
เพื่อนาข้อมูลที่ได้มากาหนดเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไ ขพั ฒนาศักยภาพการมีส่วนร่ วมของภาค
ประชาชนในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นทีใ่ นระยะยาว

วัตถุประสงค์การศึกษา
1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่ วมในการป้องกั นปัญหายาเสพติดและระดั บ
การมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
2) เพื่อเป็นข้อมู ลพื้ นฐานมากาหนดเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไ ขพั ฒนาศั กยภาพการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นทีใ่ นระยะยาว

ค าถามสาหรับการศึกษา
1) ประชาชนในเขตอาเภอเมืองชุมพร มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด มากน้อย
เพียงใด
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2) ปัจจัยในด้านลักษณะตัวบุคคลมีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด
แตกต่างกันหรือไม่และแตกต่างอย่างไร
3) ปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด

การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
1) แนวคิดหรือทฤษฎีเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมของประชาชน
Cohen & Uphoff (1976, อ้างถึงใน เจริญ เชาวน์ประยูร, 2548, น. 29) ได้ให้ความหมาย
ของการมี ส่ว นร่ ว มว่า หมายถึ ง การมี ส่ว นร่ว มในการตั ดสิ นใจประกอบด้ วย 3 ขั้ นตอน คื อ ริ เริ่ ม
ตัดสินใจ ดาเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการตัดสินใจแต่
เพียงอย่างเดียว ยังใช้การตัดสินใจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจ กรรม หรือปฏิบัติการ
การตัดสินใจยังเกี่ยวกับการมีส่ว นร่วมในผลประโยชน์ ซึ่งอาจเป็นผลประโยชน์ทางวัตถุ สังคม หรือ
ส่วนตัวที่พึงจะได้รับ และการตัดสินใจยังส่งผลต่อการประเมินผลในกิจกรรมนั้น ๆ ด้วย
ผู้ ศึ กษาได้ใช้ ทฤษฎี ของ Cohen & Uphoff (1976, อ้ า งถึ ง ใน เจริ ญ เชาวน์ -ประยู ร, 2548,
น. 29) มาเป็นแนวทางในการสนับสนุนเชื่อมโยงตัวแปรต่าง ๆ ในการสร้างกรอบและแนวคิดในการวิจยั
ในครั้งนี้ ซึ่งได้เสนอขั้นตอนของการมีส่วนร่วมไว้ 4 ขั้นตอน คือ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ดังภาพที่ 1
(1)

(2)

(3)

(4)

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ของชนิดของการมีส่วนร่วม
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จากภาพที่ 1 จะเห็ นได้ ว่ า Cohen & Uphoff ได้ ใ ห้ ค วามสาคัญ กั บ การมี ส่ว นร่ ว มของ
ประชาชนในขั้ นตั ด สิ นใจมาก ดั ง จะเห็ นได้ จ ากภาพ จุ ด เริ่ ม ต้ นอยู่ ที่ การตั ด สิ นใจ ซึ่ ง Cohen &
Uphoff แสดงเส้ นความสั ม พั นธ์ (เส้ นทึ บ ) ว่ า การตั ด สิ นใจจะมี ผลต่ อการปฏิ บั ติ การ และการ
ปฏิบัติการนั้นส่งผลต่อไปยังการรับผลประโยชน์ และการประเมินในขณะเดียวกัน การประเมินผลจะมี
ความสัมพันธ์ย้อนกลับไปยังการปฏิบัติการและการตัดสินใจซึ่งแสดงให้เห็นโดยเส้นประ ทั้งนี้ยังแสดง
ให้เห็น ว่าการปฏิบัติการนั้นยังส่งผลย้อนกลับไปยังการตัดสินใจอีกด้วยเช่นกัน
กั ลญรั ต น์ อิ นตายวง (2544, น. 17-18) กล่ า วว่ า การมี ส่ว นร่ ว มของสมาชิ กหรื อคนร่วม
กิจกรรมมี 5 ระดับ ได้แก่ 1) การร่วมคิดและวิเคราะห์ถึงปัญหา สาเหตุแห่งปัญหาและทางเลือกแห่ง
การแก้ปัญหาเป็นพื้นฐานทางความคิดในการประมวลความรูท้ ั้งหมดเพื่อนาไปสู่ขั้นตอนต่อไป 2) การ
ตัดสินใจอันเป็นหัวใจสาคัญของการมีส่วนร่วม ในการที่จะให้คนส่วนใหญ่ในชุมชนได้ใช้อานาจอันน้อย
นิดของตนเอง ตัดสินใจว่าควรทาอะไรไม่ควรทาอะไร 3) การวางแผน เมื่อตัดสินใจว่าจะดาเนินการ
เป็นที่แน่นอนแล้ว ขั้นตอนต่อไปอยู่ที่การวางแผนอย่างเป็นระบบว่าควรทาอะไรก่อนหลัง ทาแล้วจะ
เป็นอย่างไร 4) การปฏิบัติอะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้ นอยู่ที่ขั้นตอนนี้ ทั้ง 3 ระดับข้างต้นเป็นเพี ย ง
ความคิดเท่านั้นยังไม่มีการกระทา ระดับนี้เป็นการปฏิบัติจริงตามสิ่งที่คิด และ 5) สิ่งที่คิดและปฏิบัติ
ใช่ว่าจะได้ผลตามที่ตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้ ต้องมีปัญหาเกิดขึ้นในรายละเอียดอีกมาก ซึ่งต้องแก้ไขไป
ตลอดเวลา ระดับนี้จึงเป็นการไม่ปล่อยปะละเลย แต่ต้องติดตามประเมินผลเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น
ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ในการดาเนินการป้องกั น
และแก้ ไ ขปัญหายาเสพติด ประชาชนไม่อาจมีส่ว นร่ วมในทุกขั้ นตอนเพราะมีข้อจากั ดแตกต่างกัน
ดังนั้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหา และตัดสินใจเป็นส่วนสาคัญที่ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมจึงถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมที่แท้จริง เพราะประชาชนจะได้เรียนรู้วิธีคิดวิเคราะห์ถึงปัญหาใน
เรื่องนั้น ๆ อันจะเกิดประสบการณ์ที่สามารถนาไปใช้ในเรื่องอื่น ๆ และการตัดสินใจนั้นประชาชนเป็น
ฝ่ายกาหนดความต้องการในการแก้ปัญหาของชุมชนเอง จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกั บ
กระบวนการมี ส่ว นร่ ว มของชุ ม ชน จะพบว่ า โดยทั่ ว ไปกระบวนการมีส่ว นร่ ว มของประชาชนมี
หลากหลาย ในที่นี้ผู้ศึกษาได้แบ่งกระบวนการมีส่ว นร่วม ดังนี้ 1) กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา คือ
ร่วมคิด ค้นหาปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาและหาทางเลือกแห่งการแก้ปัญหาอันเป็นพื้นฐานทาง
ความคิด ในการประมวลความรู้ทั้งหมดเพื่อนาไปสู่ขั้นต อนต่ อไป 2) กระบวนการตัดสินใจและการ
วางแผน คือ หัวใจสาคัญของการมีส่วนร่วมที่คนในชุมชนได้ใช้อานาจของตนเอง ตัดสินใจทางเลือก
แห่งการแก้ปัญหาหรือทาอะไร ไม่ควรทาอะไรและมีการวางแผนร่วมกั นว่าจะทาอะไรก่อนหลัง ทา
แล้วจะเป็นอย่างไร 3) กระบวนการปฏิบัติ คือ การทาในสิ่งที่ ร่วมกันตัดสินใจไว้ รวมถึงการบริหาร
จั ด การที่ยื ดหยุ่ น และปรับให้เข้ ากั บการดาเนิ นงาน และ 4) กระบวนการประเมินผล คื อ ร่ ว มกัน
รับผิดชอบในสิ่งที่คิดและปฏิบัติ การประเมินผลไม่ใช่ ว่าจะได้ผลตามที่ตั้ง วัตถุประสงค์ เอาไว้ ต้ องมี
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ปัญหาเกิดขึ้นในรายละเอียดอีกมาก ซึ่งต้องแก้ ไขไปตลอดเวลา ระดับนี้จึงเป็นการไม่ปล่อยปละละเลย
แต่ต้องเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ดขี ึ้น รวมทั้งรับผลประโยชน์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
2) ปัจ จัยในการมีสว่ นร่วมของประชาชน
Cohen & Uphoff (1977, อ้างถึงใน สุภควดี ธนสีลังกูร, 2545) ได้เสนอถึงบริบทของการมี
ส่ ว นร่ ว มว่ า ในการพิจารณาการมีส่วนร่ว มจะต้องคานึ งถึ งปัจจั ยสภาพแวดล้อม ซึ่ ง มี ค วามซั บซ้อน
อย่างมากด้วย ได้แก่ ปัจจัยทางกายภาพและชีววิทยา ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคมปัจจัยทาง
การเมื อง ปั จ จั ย ทางด้านวั ฒนธรรม และปั จ จัย ทางประวัติศ าสตร์ นอกจากนี้ Cohen & Uphoff
(1977 อ้างถึงใน สุภควดี ธนสีลังกูร, 2545) ยังได้เสนอว่ามีบุคคล 4 ฝ่ายที่มีส่วนสาคัญในโครงการ
พั ฒนาสิ่ ง แวดล้ อมชนบท ประกอบด้ว ย ประชาชนในท้องถิ่ น ผู้ นาท้ องถิ่ น เจ้ า หน้ าที่ของรั ฐ และ
บุคคลภายนอก สาหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นยังมีปัจจัยหลายอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
มีส่วนร่วม ได้แก่ อายุและเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม อาชีพ รายได้และทรัพย์สิน และ
ระยะเวลาที่อยู่ในท้องถิ่น และ House (1981) ได้แบ่งรูปแบบของพฤติกรรมการให้แรงสนับสนุนทาง
สั ง คมออกเป็น 3 รู ป แบบ คื อ 1) การสนั บสนุ นทางอารมณ์ ( Emotional Support) หมายถึ ง การ
สนับสนุนด้านการยกย่ องการให้ความรัก ความผูกพัน ความเอาใจใส่ และความเห็นอกเห็ นใจ การ
ยอมรับนับถือ และเห็นคุณค่าระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 2) การสนับสนุนโดยการให้การประเมิ น
เปรียบเทียบ (Appraisal Support) หมายถึงการเห็นพ้อง การรับรอง หรือการยอมรับในสิ่งที่คนอื่ น
ได้แสดงออกมา (Affirmation) และการได้รับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เพื่อนาไปประเมินตนเอง
และการเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นในสังคม เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และ 3) การสนับสนุนด้านข้อมูล
ข่าวสาร (Information Support) หมายถึง การให้การตักเตือนคาแนะนา ข้อเสนอแนะ และการให้
ข้อมูลข่าวสาร เพื่อนาไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากภาวะเจ็บป่วยนั้นได้โดยตรงตามความ
จาเป็นในเรื่องวัตถุ สิ่งของหรือเงิน แรงงาน เวลา และการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม
จากแนวคิดและทฤษฎีข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปปัจจัยที่ผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน มาใช้
เป็นกรอบแนวคิดอิสระด้านปัจจัยส่วนบุคคลของ Cohen & Uphoff (1977 อ้างถึงใน สุภควดี ธนสี
ลั ง กู ร . 2545) ได้ แก่ เพศ อายุ ระดั บ การศึ กษา อาชี พ รายได้ ระยะเวลาที่ อยู่ ใ นท้ องถิ่ น และ
สถานภาพทางสังคม และกรอบแนวคิดของ House (1981) เกี่ยวกับรูปแบบของพฤติกรรมการให้แรง
สนั บ สนุ นทางสั งคมออกเป็น 3 รู ป แบบ คื อ 1) การสนั บ สนุ นทางอารมณ์ ( Emotional Support)
ได้ แก่ ความตระหนั กในปัญ หายาเสพติด 2) การสนั บ สนุ นโดยการให้การประเมินเปรี ยบเทียบ
(Appraisal Support) ได้แก่ การรับรู้ในปัญหายาเสพติด และ 3) การสนับสนุนด้านข้อมู ลข่า วสาร
(Information Support) ได้ แก่ ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บยาเสพติด และใช้ กรอบแนวคิดของ
Cohen & Uphoff (1976 อ้างถึงใน เจริญ เชาวน์ประยูร , 2548, น. 29) มาเป็นตัวแปรตามสาหรับ
ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 4 ขั้นตอน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วม
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ในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล มากาหนดเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
-

ตัวแปรตาม

-

-

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธ ีก ารศึกษา
1) ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ที่มีภูมิลาเนาอยู่ปรากฏตามกฎหมายทะเบียนราษฎรในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร จานวน 16 ตาบล จานวน 102,685 คน (กรมการปกครอง, 2561) โดย
ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชากรใช้สูตรทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) การคานวณที่
ระดั บ ความเชื่ อมั่ น ร้ อยละ 95 และมี ค วามคลาดเคลื่ อนร้ อยละ 5 (ธานิ นทร์ ศิ ลป์ จ ารุ , 2555)
สามารถค านวณหาจ านวนตั ว อย่ างได้ 399 ตั ว อย่ า ง ดั ง นั้ นการกระจายการสุ่ ม ตัว อย่ า งเพื่อให้
ครอบคลุมทุกกลุ่ม ผู้วิจัยจึงได้ทาการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) เพื่อแบ่งเป็นสัดส่วน
ตามจ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแต่ ละต าบล จากนั้ นใช้ วิ ธี การสุ่ ม ตามความสะดวก (Convenience
Sampling) โดยใช้แบบสอบถาม จากประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่ทกี่ าหนด
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2) การทดสอบเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ผู้ วิ จั ย นาแบบทดสอบไปทาการปรึกษาและปรั บแก้ ตามที่อาจารย์ที่ ปรึกษาเสนอแนะให้
ปรับปรุง ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ปรับปรุง แล้ วจากการตรวจสอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาไปทดสอบ
(Pre-test) กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัว อย่างที่จะศึ กษา จานวน 30 คน เพื่อหาค่าความ
เชื่ อมั่ น ได้ ค่ า สั มประสิ ทธิ์ อัลฟ่าของครอนบัค ทั้ ง ฉบั บที่ ∞ = 0.88 แสดงว่ าเครื่องมื อที่ได้รับการ
ทดสอบมีค่าความเชื่อมั่นในระดับสูง (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546, น. 134)
3) สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยได้เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
(1) ข้ อมู ลส่ ว นบุ ค คล การรั บ รู้ในปัญ หายาเสพติด และความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ยวกับ
ปั ญ หายาเสพติ ด ใช้ สถิ ติ พ รรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ ค่ าความถี่ ร้ อยละ เพื่ อใช้ แปล
ความหมาย
(2) ข้อมูลด้านความตระหนักในปัญหายาเสพติด และ การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันปัญหายาเสพติด วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เพื่อใช้แปลความหมาย
(3) การทดสอบตัวแปรปัจจัยทางด้านบุคคลกับตัวแปรตามสถิติที่ใช้ในการทดสอบ คือ
t-test ในกรณีที่ตัวแปรปัจจัยทางด้านบุคคลที่ศึกษาแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม และใช้สถิติทดสอบ F- test
ในกรณี ที่ ตั ว แปรปั จ จัย ทางด้า นบุค คลที่ ศึกษาแบ่ งได้ม ากกว่ า 2 กลุ่ ม และใช้ วิ ธี Scheffe’ เพื่ อ
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคูซ่ ึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญ
(4) การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ที่มีระดับการวัดเป็น Interval Scale ซึ่ง
ได้แก่ การให้แรงสนับสนุนทางสังคมที่ทาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด กับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด ใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์
สั น (Pearson’s Product Moment) กาหนดระดับ ความมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ในการศึ กษาครั้งนี้
เท่ากับ 0.05 และ 0.01

ผลการศึกษา
1) ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้ 15,001-25,000 บาท มี
ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นทีเ่ ฉลี่ย 19 ปี และไม่มีตาแหน่งในเขตพื้นที่
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2) ข้ อมู ลเกี่ ย วกั บ การให้แรงสนั บสนุ นทางสั งคม พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ างตระหนั กในปัญหา
โดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วย มีการรับรู้ปัญหาในภาพรวม ในระดับสูง และมีความรู้ความเข้าใจใน
ภาพรวมในระดับสูง
3) ระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยรวมมีส่วนร่วมในระดับมาก เมื่อ
จาแนกเป็นรายด้าน ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับมากในด้านการปฏิบัติการ ด้านผลประโยชน์ และ
ด้านการตัดสินใจ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน และมีส่วนร่วมในระดับปานกลางใน ด้านการประเมินผล
4) ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด ของประชาชนใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดชุมพร จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล แสดงในตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงค่ า สถิ ติ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ างของระดั บ การมีส่ว นร่ ว มของประชาชนใน
การป้องกันปัญหายาเสพติด จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

ปัจ จัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน
ระยะเวลาที่อาศัย
ตาแหน่งในชุมชน

ด้า นการ
ตัด สินใจ
0.083
0.000*
0.006*
0.000*
0.006*
0.151
0.023*

การมีสว่ นร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด
ด้า นการ
ด้า น
ด้า นการ
ปฏิบตั กิ าร ผลประโยชน์ ประเมินผล
0.012*
0.200
0.007*
0.000*
0.000*
0.000*
0.001*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.153
0.309
0.132
0.021*
0.019*
0.224
0.140
0.072
0.001*

รวม
0.025*
0.000*
0.000*
0.000*
0.107
0.212
0.018*

หมายเหตุ: * มีนัยสาคัญที่ระดับ .05
ผลการวิ เคราะห์เปรียบเทีย บความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่ว มของประชาชนในการ
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในภาพรวมและ
ในรายด้านแตกต่างกัน เพศต่างกันมีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติการ ด้านการประเมินผล และการมี
ส่วนร่วมโดยภาพรวมแตกต่างกัน รายได้ต่อเดือนที่ต่างกั น มีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจแตกต่างกัน
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ระยะเวลาที่อาศัยที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติ การแตกต่างกัน การมีตาแหน่งใน
ชุมชนต่างกัน มีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจ ด้านการประเมินผล และ การมีส่วนร่วมโดยภาพรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่สถิติที่ระดับ .05
6) ความสั มพั นธ์ร ะหว่า งการให้ แรงสนั บสนุนทางสั งคมกั บการมีส่ว นร่ว มในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติด ของประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการให้แรงสนับสนุนทางสังคมกับ ระดับการมีส่ วนร่วมในการ
ป้องกันปัญหายาเสพติด ของประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
การมีสว่ นร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด
ปัจ จัยการให้แรงสนับสนุนทาง
ด้า นการ ด้า นการ
ด้าน
ด้า นการ
สังคม
ตัดสินใจ ปฏิบตั กิ าร ผลประโยชน์ ประเมินผล
การตระหนักในปัญหายาเสพติด
.066
.072
.132**
.083
การรับรู้ในปัญหายาเสพติด
.034
.086
.007
.067
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด -.053
-.062
-.132**
-.052

รวม
.095
.053
-.080

หมายเหตุ: ** มีนัยสาคัญที่ระดับ .01
ความสัมพันธ์ระหว่างการให้แรงสนับสนุนทางสังคมกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายา
เสพติด พบว่า การตระหนักในปัญหายาเสพติดมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมด้านผลประโยชน์ ใ น
ระดั บ ต่ าในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และ ความรู้ ค วามเข้ า ใจมี ค วามสั ม พั นธ์ กับ การมี ส่ว นร่ ว มในด้าน
ผลประโยชน์ในระดับต่าในทิศทางตรงกันข้ามกัน ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
1) ผลการศึ กษาข้ อมูลเกี่ ย วกั บระดับการมี ส่วนร่ว มในการป้องกั นปัญหายาเสพติด ของ
ประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชุมพร ในภาพรวมมีส่วนร่วมในระดับมาก สาหรับผลการพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่ า มี ส่ ว นร่ว มในระดับมากในด้านการปฏิบัติการ ด้ า นผลประโยชน์ และด้านการ
ตัดสินใจ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน และน้อยที่สุด ด้านการประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษา สุขสันต์ แก้วลือ (2553) ซึ่งพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
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ยาเสพติดโดยรวมและเป็นรายด้า น อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านผลประโยชน์ และด้านการ
ตัดสินใจ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้านได้แก่ ด้านการประเมินผล และด้านการดาเนินงาน
และยั ง สอดคล้ องกั บผลการศึกษาในบางส่ วนของ สมศั กดิ์ ฤทธิ์ ภักดี (2551) ซึ่ ง พบว่ า บุ ค ลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตพื้นที่อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติด โดยรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีปัญหาระดับมาก 2
ด้าน คือ ด้านการค้นหาปัญหา/สาเหตุและวางแผนดาเนินกิจกรรม และด้านการลงทุนและปฏิบัตงิ าน
และมีปัญหาระดับปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการติดตามและประเมินผล
2) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันปัญหายาเสพติด จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล อภิปรายผลได้ ดังนี้
เพศต่ า งกั นมีส่ว นร่วมในด้านการปฏิ บัติการ ด้ า นการประเมินผล และการมีส่วนร่วมโดย
ภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชัยฤทธิ์
ศรีวารีรัตน์ (2556) ซึ่งพบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกัน
และแก้ไขยาเสพติด ได้แก่ เพศ ดังนั้นผลการศึกษาจึงตอบสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ว่า เพศที่ต่างกันมีส่วนร่วม
ในการป้องกันปัญหายาเสพติดแตกต่างกัน
อายุที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในภาพรวมและในรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิมลวัฒนา กลิ่นจันทร์ (2560) ซึ่งพบว่า ประชาชนที่มี
อายุ ต่ า งกั น มี ส่ว นร่ ว มต่อการแก้ ปัญหายาเสพติ ด ด้ า นการศึกษาสภาพปัญ หา ด้ า นการวางแผน
แตกต่ างกัน ดั ง นั้ นผลการศึกษาจึงตอบสมมติฐานที่ตั้ง ไว้ว่ า อายุ ที่ต่างกันมีส่ว นร่ว มในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดแตกต่างกัน
ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในภาพรวมและในรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัย สาคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชัยฤทธิ์ ศรีวารีรัตน์ (2556) ซึ่งพบว่า ตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกั นและแก้ไขยาเสพติดได้แก่ การศึกษา
ดั ง นั้ นผลการศึกษาจึ งตอบสมมติ ฐานที่ตั้ง ไว้ว่ า ระดั บการศึกษาที่ต่ างกั นมีส่วนร่ว มในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดแตกต่างกัน
อาชีพที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในภาพรวมและในรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิมลวัฒนา กลิ่นจันทร์ (2560) ซึ่งพบว่า ประชาชนที่มี
อาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการแก้ปัญหายาเสพติด ด้านการศึกษาสภาพปัญหา ด้านการวางแผน ด้าน
การดาเนินงาน และด้านการติดตามประเมินผล แตกต่างกัน ดังนั้นผลการศึกษาจึงตอบสมมติฐานทีต่ งั้
ไว้ว่า อาชีพที่ต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดแตกต่างกัน
รายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ บุญมี แก้วจันทร์ (2550) ซึ่งพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มี
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ผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของผู้นาชุมชนที่แตกต่างกัน ได้แก่
รายได้ ดังนั้นผลการศึกษาจึงตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า รายได้ที่ต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหา
ยาเสพติดแตกต่างกัน
ระยะเวลาที่อาศัยที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งใกล้เคียงกับ ผลการศึ กษาของ สมศักดิ์ ฤทธิ์ภักดี. (2551) ผลการเปรียบเที ย บ
พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ทางานต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดทั้งโดยรวม
และรายด้านทุกด้าน แตกต่างกั นอย่างมีนัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 ดั ง นั้ นผลการศึกษาจึงตอบ
สมมติ ฐานที่ตั้งไว้ว่ า ระยะเวลาที่อาศัย ในพื้ นที่ ที่ ต่ างกั นมีส่วนร่ว มในการป้องกั นปัญหายาเสพติด
แตกต่างกัน
การมีตาแหน่งในชุมชนต่างกัน มีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจ ด้านการประเมินผล และ การ
มีส่วนร่วมโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ สมศั กดิ์ ฤทธิ์ ภักดี (2551) ซึ่ ง พบว่ า บุ ค ลากรที่มีการดารงตาแหน่ ง ต่ า งกั น มี ส่ว นร่วมในการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดทั้งโดยรวม และรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05 ดังนั้นผลการศึกษาจึงตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า ตาแหน่งในองค์กรในอาเภอที่ต่างกันมีส่วนร่วมใน
การป้องกันปัญหายาเสพติดแตกต่างกัน
3) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการให้แรงสนับสนุนทางสังคมกับการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันปัญหายาเสพติด ของประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดังนี้
การตระหนักในปัญหายาเสพติดมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหา
ยาเสพติ ดในด้านผลประโยชน์ โดยมี ระดับความสั มพันธ์ ในระดับต่าในทิศทางเดีย วกั น ( r=0.133)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนในด้านอื่น ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ซึ่ ง สอดคล้ องกั บผลการศึกษาของ พกากรอง ขุ น ทิ พ ย์ ทอง (2551) ซึ่ ง พบว่ า แรงจู งใจในการร่วม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับการมีส่วนร่วมในการ
ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้นผลการศึกษาจึง
ตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า ปัจจัยด้านการตระหนักในปัญหายาเสพติดมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันปัญหายาเสพติด
การรับรู้ในปัญหายาเสพติดไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายา
เสพติดโดยภาพรวมและในรายด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วสุรุจ
สามารถ (2552) ซึ่งพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิ กประชาคมหมู่บ้านในการแก้ ไ ข
ปัญหายาเสพติด คือ สาเหตุปัญหาการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดของสมาชิกประชาคมหมูบ่ า้ น
ความต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติดของสมาชิกประชาคมหมู่บ้าน ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ประชาคมหมู่ บ้านในการแก้ ไขปัญ หายาเสพติดแตกต่างกั นอย่ างมีนัย สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01
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ดั ง นั้ นผลการศึ กษาจึ ง ไม่ ต รงตามสมมติ ฐานที่ตั้ ง ไว้ ว่ า ปั จ จั ย ด้ า นการรั บ รู้ใ นปั ญหายาเสพติดมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดมีความสัมพั นธ์ กับระดับการมี ส่ว นร่วมในการป้ องกั น
ปัญหายาเสพติดในด้านผลประโยชน์ โดยมีระดับความสัมพันธ์ในระดับต่าในทิศทางตรงกันข้ า มกั น
(r=-0.132) อย่ า งมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ .01 ส่ ว นในด้ า นอื่ น ๆ ไม่ มี ค วามสั มพั นธ์กันอย่างมี
นั ย สาคั ญ ทางสถิ ติ ซึ่ ง ใกล้ เคี ย งกั บ ผลการศึกษาบางส่ ว นของ บุ ญ มี แก้ ว จั นทร์ ( 2550) ซึ่ ง พบว่า
การได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติด ไม่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่ว มในการป้องกั น และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนั้นผลการศึกษาจึงตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับยาเสพติดมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด
ข้อ เสนอแนะสาหรับการนาไปใช้ประโยชน์
จากผลการวิจัยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแบ่งได้ดังนี้
ข้อ เสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ภาครัฐหรือหน่วยงานการปกครอง เช่น กระทรวงมหาดไทย กรมตารวจ ควรปรับแผน
กลยุทธ์ในการป้องกันยาเสพติดในเชิงป้องกั น ด้วยการนาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น โดย
ควรมีช่องทางการแจ้งเบาะแส ที่สะดวกและปลอดภัยต่อผู้แจ้ง
2) ควรยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพลและผู้ประพฤติ มิ
ชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
3) ภาครัฐควรกาหนดหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม ดูแลชุมชน/หมู่บ้านในการป้องกันปัญหา
ยาเสพติดอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
4) กระบวนการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในสถานศึกษา นอกจากให้ความรู้ว่าเป็นโทษ
อย่างไรแล้วควรให้ความรู้ว่า เมื่อพบเห็นผู้ติดยาเสพติด หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดควรปฏิบัติเช่ นไร
เพราะจากผลการศึกษาผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดสูง จะมีส่วนร่วมในการป้องกันน้อยลง ซึ่งอาจ
เกิดจากสาเหตุเป็นการป้องกันตนเองจากยาเสพติดโดยไม่กล้ามีส่วนร่วมเพราะอาจเกิดจากความเกรง
กลัวต่ออันตราย
ข้อ เสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ
1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ควรสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ควรประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชนตระหนักถึงปัญหาของยา
เสพติดในพื้นที่ให้ประชาชนทราบอย่า งต่อเนื่ อง เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่มี ส่ว นร่ วมให้ ม าก
ยิ่งขึ้น
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3) ควรสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในด้านการประเมินผล เช่น การสร้างอาสาสมัครใน
การติดตามผู้ผ่านการบาบัดรักษาในชุมชน การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินการใช้งบประมาณใน
การป้องกันปัญหายาเสพติด
4) การวางแผนป้องกันยาเสพติดนอกจากมีแผนแม่ บท ควรมีแผนเฉพาะพื้ นที่ เนื่ องจาก
ปัญหาแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน จึงควรเชิญประชาชนในพื้น ที่แต่ละพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
เข้าประชุมเพื่อวิเคราะห์ปญั หา/สาเหตุของปัญหายาเสพติดในชุมชน
ข้อ เสนอแนะการศึกษาครัง้ ต่อไป
1) ควรมี การศึกษาวิจั ย ถึ ง ความพึง พอใจในการแก้ ไ ขปัญ หายาเสพติดของหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตอาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
2) ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติ ด
ของประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
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การประเมินมาตรฐานการให้บริการของท่าอากาศยานระนอง
ของผู้ใช้บริการชาวไทย
คีตกัณ ศรฉัตร*

บทคัดย่อ
การศึ กษาวิ จัย เรื่อง “การประเมินมาตรฐานการให้บริการของท่าอากาศยานระนองของ
ผู้ใช้บริการชาวไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาวไทย
ในการใช้บริการของท่าอากาศยานระนอง 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อมาตรฐานการให้บริการของท่า
อากาศยานระนองของผู้ใช้บริการชาวไทยในการใช้บริการของท่าอากาศยานระนอง 3) เพื่อวิเคราะห์
มาตรฐานการให้บริการของท่าอากาศยานระนองที่ส่งผลต่อความพึง พอใจของผู้ใช้บริการชาวไทย
ทั้งนี้การประเมินความพึงพอใจและทัศนคติ ของผู้ใ ช้บริ การถื อว่ามีค วามสาคั ญสามารถเป็นตั ว ชี้ วั ด
มาตรฐานการให้บริการของท่าอากาศยาน เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการของท่าอากาศยานระนองให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น
ตั ว อย่ า งที่ใช้ ในการศึ กษาครั้ง นี้ คื อ ผู้ ใ ช้ บ ริ การชาวไทยที่มาใช้บริ การของท่ าอากาศยาน
ระนอง จานวน 400 คน โดยเลือกใช้วิธี การสุ่มตัว อย่างโดยไม่ใ ช้ความน่าจะเป็ น (Nonprobability
Sampling) และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) ผู้วิจัยจึงเลือกแจกแบบสอบถาม
ให้กับกลุ่มตัวอย่างเพศชายร้อยละ 50 และเพศหญิงร้อยละ 50 เนื่องจากต้องการทราบความเห็นของ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิ ง ในจ านวนที่ เท่ากั น โดยใช้ มาตรฐานการวัดความ
พึ ง พอใจของการใช้ สนามบินของสกายแทร็กซ์ (Skytrax) ประกอบด้ว ย หลั กเกณฑ์ 5 ด้ า น ได้แก่
1) ประสิ ท ธิภาพในกระบวนการดาเนิ นงาน (Process Efficiency) 2) ความสะดวกสบายภายใน
อาคารผู้โดยสาร (Terminal Comfort) 3) การรั กษาความสะอาดภายในตัวอาคาร (Cleanliness)
4) สิ่ ง อานวยความสะดวกผู้ โดยสาร (Passenger Facilities) 5) การให้ บ ริ การของพนั กงานและ
เจ้าหน้าที่ภายในสนามบิน (Staff Service) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นผู้วิจัยได้ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบั ณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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โดยใช้วิธีการวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์ IndependentSample T-test ด้ ว ยโปรแกรมสถิ ติ สาเร็ จ รูป เพื่ อการศึกษาทางสั ง คมศาสตร์ SPSS (Statistical
Package for Social Sciences)
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการท่าอากาศยานระนองมีความพึงพอใจโดยรวม
ต่อการให้บริการของท่าอากาศยานระนองอยู่ที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ซึ่งหมายถึง มีระดับมาตรฐานการ
บริการในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความพึ งพอใจต่ อ
การใช้ บริการที่ท่าอากาศยานระนองแตกต่างกั นอย่ างมีนัย สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ ง พบว่า
ค่ า เฉลี่ ย ความพึง พอใจของผู้ ตอบแบบสอบถามเพศชายมากกว่ าเพศหญิ ง และกลุ่ ม ตัวอย่างผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการใช้บริการที่ท่าอากาศ
ยานระนองแตกต่ า งกั นอย่ า งมี นัย สาคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 โดยพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ ต อบ
แบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการใช้บริการท่า
อากาศยานระนองมากที่สุด
ค าสาคัญ: การประเมินมาตรฐาน, มาตรฐานการให้บริการ, ท่าอากาศยานระนอง, ความพึงพอใจ
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บทน า
การขนส่งทางอากาศมีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของโลก ทาให้ประเทศต่าง ๆ เร่ง
กาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาขีดความสามารถการขนส่งทางอากาศ สาหรับประเทศไทยนั้น ภาครัฐได้
ให้ความสาคัญกับการสนับสนุนการพัฒนาด้านการขนส่งทางอากาศ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
อื่น ๆ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั ง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์โมเดล “ประเทศไทย 4.0” และอุตสาหกรรม 4.0
(พ.ศ.2560-2579) รัฐบาลได้ให้ความสาคัญในการวางรากฐานเพื่ อความเจริ ญเติบ โตอย่างต่ อ เนื่ อง
เกี่ ย วกั บ การคมนาคมขนส่ ง ซึ่ ง นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ได้แถลงต่อสภานิ ติบัญญั ติแห่ง ชาติ ได้
กาหนดให้มีการพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ เพื่อการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะ
มีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานในภูมิภาค เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทาง
อากาศได้อย่า งมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนสนั บสนุ นให้เกิ ดการพั ฒนานิ คมอุ ตสาหกรรมการบินของ
ประเทศ การซ่ อมบารุงท่าอากาศยาน และการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทาง
อากาศให้มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากลซึ่งเห็นได้ว่า การที่ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
ทางอากาศของไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นได้ส่งผลให้ท่าอากาศยานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่
สามารถให้บริการได้อย่ างเพียงพอและมี ประสิ ทธิ ภาพ ประกอบกั บที่ ผ่า นมาประเทศไทยยังไม่ มี
ยุ ท ธศาสตร์หรือแผนการพั ฒนาด้านการขนส่ ง ทางอากาศที่ใช้ เป็นแผนแม่ บทฯ กาหนดกรอบทิศ
ทางการพัฒนาด้านการขนส่งทางอากาศ ทาให้ทิศทางหรือบทบาทการดาเนินงานของประเทศในการ
พัฒนาด้านการขนส่งทางอากาศยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา นอกจากนี้ ยังขาด
การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในการพัฒนาการขนส่ง
ทางอากาศร่วมกัน เช่น การพัฒนาท่าอากาศยาน ธุรกิจสายการบิน การบริหารการจราจรทางอากาศ
การกากับดูแลกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบินเพื่อให้มีความพร้อม
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป
ในส่วนของกรมท่าอากาศยานตั้งเป้าให้ท่าอากาศยานในสังกัด เป็นอุตสาหกรรมและบริ การ
แห่งอนาคต ด้วยยุทธศาสตร์ 5 เชื่อมโยงคมนาคมในภูมิ ภาคเอเชีย แปซิฟิ ก ตั้งเป้าปี 2562 คาดว่า
ผู้โดยสารโต 4-7% อธิบดีกรมท่าอากาศยาน อัมพวัน วรรณโก ในปี 2562 คาดว่าผู้โดยสารจะโตที่ 47% จากปีนี้ท่าอากาศยานของ ทย.ทั้งหมดมีผู้โดยสารรวมที่ 19 ล้านคน ซึ่งเพิ่มจากปี 2560 ประมาณ
4% อย่างไรก็ตาม จากที่รัฐบาลได้ออกมาตรการยกเว้นวีซ่าให้นักท่ องเที่ย ว 21 ประเทศ (Visa on
Arrival) ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2561-31 ม.ค. 2562 คาดว่าจะช่วยกระตุ้นนักท่องเที่ยวได้แน่นอน ทั้งนี้
กรมท่าอากาศยานมีแผนการพั ฒนาตามยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี เชื่อมโยงกับยุท ธศาสตร์ การพั ฒนา
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ระบบคมนาคมขนส่งของไทย 20 ปี และยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 5 ปี สู่การเป็นยุทธศาสตร์
กรมท่าอากาศยาน 5 ปี ด้วยการพัฒนาสนามบินเพื่อส่ง เสริมโครงข่ายการบินให้ครอบคลุมทุ ก พื้ นที่
ปรับปรุงบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอานวยความสะดวกให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พัฒนาและ
ปรับปรุงการบริหารจัดการท่าอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้บริการฟรีอินเตอร์เน็ตไร้
สาย ที่ สนามบิ นทุกแห่ง ในสั งกั ด กรมท่าอากาศยาน ซึ่ ง ด าเนิ นการแล้ วเสร็จ ในเดือน เม.ย. 2562
รวมทั้งพัฒนาองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล และบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพโดย
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาท่าอากาศยานในสังกัดเพื่อเชื่อมต่อทุกรอยยิ้ม สู่อนาคตที่สดใส
ทั้งนี้ จังหวัดระนองเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพในทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจยิ่ง ระนองยังคง
เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ใ นด้านบ่อน้าแร่ร้ อน ภูเขาหญ้า หาดทรายและทะเลที่สะอาด สวยงาม เช่ น
หาดบางเบน มีอุทยานแห่งชาติน้าตกหงาว และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าใจอีกหลายแห่ง มีสัตว์ที่น่าสนใจ
ที่พบในบริเวณนี้ คือ ปูเจ้าฟ้า มีการค้าระหว่างประเทศ และมีเขตชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเมียน
มาร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ วิคตอเรียพอยท์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้
ก่ อสร้ า งสนามบิน เมื่ อวั นที่ 13 พ.ค. 2532 กรมการบินพาณิชย์ไ ด้ทาการสารวจ และเลื อกพื้นที่
ก่อสร้างสนามบินระนองที่บริเวณบ้านละออง ตาบลราชกรูด อาเภอเมือง จังหวัดระนอง ริมถนนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) หลักกิโลเมตรที่ 634-636 บนพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,386 ไร่
ห่ า งจากตัวเมื องระนอง ประมาณ 25 กิ โลเมตร โดยกรมการบินพาณิชย์ (กรมท่ า อากาศยานใน
ปัจจุบัน) ได้ว่าจ้าง บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริ่ง จากัด เป็นผู้ดาเนินงานก่ อสร้า ง ทั้งงานสนาม และงาน
อาคาร เริ่มดาเนินงานตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2536 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2538
ปัจจุบัน (พ.ศ.2562) ท่าอากาศยานระนองมีบริการจากสายการบินนกแอร์และสายการบิ น
แอร์เอเชีย เส้นทางดอนเมือง – ระนอง – ดอนเมือง ซึ่งสายการบินแอร์เอเชี ยเริ่ม เปิดให้บริการเมื่ อ
วั นที่ 16 กุ ม ภาพั นธ์ 2561 โดยเปิ ด ให้ บริการ วั นละ 1 เที่ ย วบิ น (7 เที่ ย วบิ นต่ อสั ปดาห์) โดยใช้
เครื่องบินแบบแอร์บัส A320 จานวน 186 ที่นั่ง สาหรับการเปิดเส้นทางบินของสายการบินไทยแอร์
เอเชียมายังท่าอากาศยานระนองในครั้ ง นี้เป็ นการสนับ สนุ นนโยบายของกรมท่า อากาศยานภายใต้
โครงการทัวริสต์แอร์พอร์ต (Tourist Airports) โดยท่าอากาศยานระนองเป็นท่าอากาศยานนาร่องท่า
อากาศยานแรก เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่าง
ต่ อเนื่ อ ง เนื่ องจากจั งหวั ดระนองเป็นจั งหวั ดที่มีศักยภาพสูง และมีแหล่ง ท่องเที่ย วทางธรรมชาติที่
น่าสนใจ คาดว่าการเพิ่มเที่ยวบินดังกล่าวจะช่วยจูงใจให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สาหรับท่าอากาศยานระนอง สามารถรองรับอากาศยานแบบโบอิ้ง 737 จานวน 3 ลา ได้ใน
เวลาเดียวกัน มีขนาดทางวิ่งยาว 2,000 เมตร กว้าง 45 เมตร อาคารที่พักผู้โดยสารสามารถรองรั บ
ผู้โดยสารเข้า-ออกในชั่วโมงเร่งด่วนได้ 300 คนต่อชั่วโมง โดยในปี 2559 มีผู้โดยสารจานวน 102,581
คน และในปี 2560 มีผู้โดยสารจานวน 121,484 คน เพิ่มขึ้น 18,903 คน คิดเป็น 18% โดยปัจจุบั น
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ท่าอากาศยานระนองมีสายการบินนกแอร์ เปิดให้บริการ 2 เที่ยวบินต่อวัน (14 เที่ยวบินต่อสัปดาห์)
และจะมีเที่ยวบินของสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มอีก 1 เที่ยวบินต่อวัน (7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์) รวม
เป็น 15 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ทั้งนี้กรมท่าอากาศยานพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการเปิดเส้นทาง
ของสายการบิน เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้ ผู้โดยสารตามนโยบายของนายไพรินทร์ ชูโชติ
ถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม สนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยเน้นย้าให้ท่าอากาศ
ยานที่อยู่ในความดูแลของกรมท่าอากาศยานทั้ง 28 แห่งบริการผู้โดยสารทุกท่านเสมือนท่าอากาศยาน
เป็นบ้านของเรา ตามสโลแกน “ยิ้มแย้มยินดีสุขขีที่บ้านเรา” โดยกรมท่าอากาศยานได้มีแนวทางการ
พัฒนาท่าอากาศยานระนองในระยะต่าง ๆ ดังนี้
1) โครงการก่อสร้างพื้นที่ปลอดภั ยปลายทางวิ่ง ระยะเวลาดาเนินการ ปี 2561 ในวงเงิ น
28,500,000 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานท่า อากาศยาน ด้านการรักษาความปลอดภั ย
ระยะเวลาดาเนินการปี 2562 วงเงินรวมทั้งสิ้น 116,270,000.- บาท ประกอบไปด้วย
(1) ระบบจั ด การรั กษาความปลอดภั ย พื้ นที่ การบิ นและเครื อข่ ายดาวเที ย ม วงเงิ น
41,000,000.- บาท
(2) เครื่ องตรวจอาวุ ธ และวั ต ถุ ร ะเบิ ด แบบ EDS พร้ อมสายพานลาเลี ย งสั ม ภาระ
ห้องควบคุมและอุปกรณ์ วงเงิน 75,270,000.- บาท
3) โครงการก่ อสร้า งรั้ว ปิดเขตการบินและเพิ่ มลวดหนามของรั้ว รอบบริเวณ ระยะเวลา
ดาเนินการ ปี 2563 ในวงเงิน 19,500,000 บาท
4) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง – แรงต่า หม้อแปลงไฟฟ้า UNISUB อาคาร AFL
ระยะเวลาดาเนินการ ปี 2563 วงเงิน 8,000,000 บาท
5) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง – แรงต่า หม้อแปลงไฟฟ้า UNISUB อาคารที่พัก
ผู้โดยสาร ระยะเวลาดาเนินการ ปี 2563 วงเงิน 14,850,000 บาท ปัจจุบันท่าอากาศยานระนองมี
สายการบินให้บริการจานวน 2 สาย เส้นทาง กรุงเทพฯ - ระนอง - กรุงเทพฯ รวม 6 เที่ยวบินต่อวัน
นอกจากนี้ กรมท่าอากาศยานได้จั ดทาแนวทางการเพิ่ มคุณ ค่าของท่าอากาศยานในสังกัด
กรมท่าอากาศยาน ตามแนวคิด Thailand Riviera ของรัฐบาล พัฒนาเส้นทางการเชื่อมต่อโครงข่ า ย
คมนาคม ตามนโยบาย One Transport ของนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ทั้งนี้เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน และส่งเสริมในเรื่องของ
การท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อสร้างอาชีพและกระจายรายได้แก่ชุมชน สาหรับโครงการพัฒนาท่าอากาศ
ยานระนอง มี การวางแผนกาหนดแนวทางการเชื่ อมต่อระบบคมนาคมทางน้ าจากท่ าอากาศยาน
ระนอง ไปยังท่าเทียบเรือเทศบาล ตาบลปากน้า เพื่อเดินทางไปเกาะพยาม เกาะช้าง เป็นต้น
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การพัฒนาท่าอากาศยานให้มีแนวคิดแตกต่างจากท่าอากาศยานอื่น ๆ นอกเหนือจากความ
โดดเด่ นด้า นสถาปัตยกรรมและความสวยงามของอาคารท่า อากาศยานแล้ ว ด้ า นความปลอดภัย
ภายในท่าอากาศยานก็มีความสาคัญมากเช่นกัน ในโลกปัจจุบัน การให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
ท่าอากาศยาน เช่น การเดินทางเข้าถึงท่าอากาศยานได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบขนส่งสาธารณะ หรือ
รถไฟฟ้า เพื่อเชื่อมต่อท่าอากาศยานกับเมือง ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาท่าอากาศยาน สิ่งต่าง ๆ
เหล่านี้ถือเป็นความท้าทายของประเทศที่จะต้องดาเนินการพัฒนาเพื่อเป็นท่าอากาศยานแห่งอนาคต
จากเดิมที่ท่าอากาศยานจะเป็นเพียงแค่ลานดินเรียบขนาดกว้างใหญ่ เพื่อให้เครื่องบินขึ้นลงได้เท่านั้น
โดยยั ง ไม่มี อุปกรณ์การบินและอาคารอานวยความสะดวกอื่ น ๆ ปั จ จุ บั นท่าอากาศยานได้รับการ
พัฒนาขึ้นอย่างมาก เพื่อให้ความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าได้อย่ างมีประสิทธิภาพ
กล่าวได้ว่าปัจจุบันท่าอากาศยานถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น ซึ่งแนวคิดสมัยใหม่มุ่งพัฒนาให้ทา่
อากาศยานเป็นที่รวมความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใ ช้บริ การ โดยมีทั้งแหล่งของกิน แหล่งที่พัก แหล่ง
บันเทิง และแหล่งสันทนาการ/กีฬาไปพร้อมกัน เพื่อทาให้ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ เกิดความประทับใจ
ซึ่งทุก ๆ ปีจะมีการจัดอันดับการให้บริการของท่าอากาศยานต่าง ๆ ทั่วโลกจากสถาบันที่มีชื่อ เสี ย ง
เช่น Skytrax, Lonely Planet เป็นต้น ซึ่งเป็นการประเมินและเปรียบเทียบศักยภาพและมาตรฐาน
ของสนามบินจากทั่วโลกและเป็ นที่ย อมรับของนานาชาติ โดยมีการประเมินจากหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ
เช่น ประสิทธิภาพในกระบวนการดาเนินงาน (Process Efficiency), ความสะดวกสบายภายในอาคาร
ผู้โดยสาร (Terminal Comfort), การรักษาความสะอาดภายในตัวอาคาร (Cleanliness), สิ่งอานวย
ความสะดวกผู้ โดยสาร (Passenger Facilities), การให้ บริการของพนั กงานและเจ้ าหน้ าที่ ภายใน
สนามบิน (Staff Service) เป็นต้น
เนื่ องจากสภาพเศรษฐกิ จ สั ง คมสิ่ ง แวดล้ อม และเทคโนโลยี เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ว
ตลอดเวลาส่งผลให้ความต้องการและพฤติ กรรมของผู้ใ ช้บริการแตกต่างกั นออกไป “การออกแบบ
บริการ (Service Design)” จึงเป็นกลยุทธ์สาคัญสาหรับท่าอากาศยาน ผ่านการบูรณาการศาสตร์ดา้ น
การบริการเข้ากับการพัฒนาองค์กรโดยคานึงถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ย วข้อง เช่น ผู้บริหารท่าอากาศยาน
พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ ผู้โดยสาร รวมไปถึงบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทางานเชื่อมโยงกับ
ท่าอากาศยาน เพื่อใช้วิธีคิดและวิธีปฏิบัตขิ องกระบวนการออกแบบมาช่วยพัฒนารูปแบบงานบริการ
ซึ่ ง สามารถสร้างประโยชน์ ได้สูงสุ ด ใช้ ง านได้สะดวกที่สุด และสร้างความประทับใจให้กับ
ผู้ใช้บริการได้มากที่สุด ส่งผลให้ท่าอากาศยานได้รับผลตอบแทนคืนสู่องค์กรได้ ซึ่งการออกแบบบริการ
มิได้เป็นเพียงการออกแบบสาหรับงานบริการเท่านั้น หากแต่ครอบคลุมไปถึงการพัฒนาปรับปรุงและ
สร้ า งสรรค์ นวั ต กรรมการบริ การเพื่ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ การบริการ มาตรฐานด้ า นความปลอดภั ย และ
ประสบการณ์อันดีแก่ผู้ใช้บริการอีกด้วย ทั้งนี้การบริการที่มีคุณภาพของท่าอากาศยานเป็นอีกสิ่งหนึ่ง
ที่สามารถสร้างความประทับใจได้ เนื่องจากการบริการที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างมีมาตรฐาน
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และความเป็นเลิศ ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและความประทับใจ ส่งผลต่อความน่าจะเป็นในการมา
ท่องเที่ยวซ้า (Re-visit) ต่อไป ซึ่งท่าอากาศยานมีบทบาทสาคัญในการเป็นด่านแรกในการต้อนรับและ
เป็นด่านสุดท้ายในการส่งมอบความประทับใจในคุณภาพการบริการแก่ผู้โดยสาร
“การบริการ” จึงจัด เป็นภารกิจหลักของท่าอากาศยานหรือเป็นผลิตผลของท่าอากาศยานที่
ท่าอากาศยานทั่วโลกจะแข่งขั นกันเพื่ อสร้างสรรค์ พัฒนา และปรับปรุงการบริการที่ท่าอากาศยาน
ของตน เพื่ อให้ ผู้ใ ช้ บ ริ การพึ ง พอใจสู ง สุ ด เพราะความพึ ง พอใจนี้ จ ะนามาซึ่ ง ความสาเร็ จในการ
ดาเนินงาน ชื่อเสียงและรายได้ของท่าอากาศยาน และการเพิ่มขึ้นของจานวนผู้ใ ช้บริการท่าอากาศ
ยานจะส่ ง ผลต่ อการช่ ว ยพั ฒนาเศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ดและประเทศในที่ สุด ดั ง นั้ นในด้ านของการ
ประเมิ นความพึ งพอใจและทัศนคติของผู้ ใช้ บริการท่าอากาศยานจึง มีความสาคัญเพื่ อเป็นตัวชี้วัด
มาตรฐานการให้บริการของท่าอากาศยาน เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการ
ให้ บ ริการของท่าอากาศยานระนองให้มีประสิทธิ ภาพและศักยภาพในการแข่ งขั นมากขึ้ นเป็นที่พึง
พอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1) เพื่ อศึ กษาความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ บริการชาวไทยในการใช้ บริการของท่าอากาศยาน
ระนอง
2) เพื่ อศึ กษาความคิ ด เห็ นต่ อมาตรฐานการให้ บ ริ การของท่ า อากาศยานระนองของ
ผู้ใช้บริการชาวไทยในการใช้บริการของท่าอากาศยานระนอง

วิธ ีก ารศึกษา
1) สมมติฐานในการวิจยั
(1) ปั จ จั ย ส่ ว นบุ คคลที่แตกต่า งกั นส่ ง ผลต่อความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บริการชาวไทยที่
แตกต่างกัน
(2) ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทีแ่ ตกต่างกัน
2) ขอบเขตของการวิจยั
สาหรับการศึกษาในครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยเลือกใช้วิธีการสารวจด้ วยแบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้น (Survey Research) และได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ คือ
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(1) ด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ใช้บริการชาวไทย ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่ใช้
บริการของท่าอากาศยานระนอง
(2) ขอบเขตด้านการใช้ตัวอย่าง
ใช้ วิ ธี การสุ่ ม ตัวอย่ างแบบเฉพาะเจาะจง โดยตัว อย่ างที่ใช้ ศึกษาเลื อกจากประชากร
ผู้ใช้บริการชาวไทยทีใ่ ช้บริการของท่าอากาศยานระนอง การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยตาราง
สาเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) เป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณ
ค่าสัดส่วนของประชากร โดยคาดว่าสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 และระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีส่ ามารถเชื่อถือได้คอื จานวน 400 คน
(3) ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ, อายุ และมาตรฐานการให้บริการในด้ า น
ประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการดาเนิ นงาน (Process Efficiency), ความสะดวกสบายภายในอาคาร
ผู้โดยสาร (Terminal Comfort), การรักษาความสะอาดภายในตัวอาคาร (Cleanliness), สิ่งอานวย
ความสะดวกผู้โดยสาร (Passenger Facilities) และการให้บริการของพนักงานและเจ้าหน้ าที่ภายใน
สนามบิน (Staff Service)
ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานระนอง
(4) ขอบเขตด้านสถานที่
สถานที่ศึกษาที่ผู้วิจัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ ท่าอากาศยานระนอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ตาบล
ราชกรูด อาเภอเมือง จังหวัดระนอง
3) นิยามศัพท์เฉพาะ
(1) หลั กเกณฑ์ การวั ด ศั กยภาพและมาตรฐานสนามบินของสกายแทร็กซ์ ( Skytrax
Criteria for Rating Airport Efficiency and Standards) คื อ การใช้ 5 หลั กเกณฑ์ ที่ สกายแทร็กซ์
กาหนดมาวัดศักยภาพและมาตรฐานของสนามบินจากทัว่ โลก ซึ่งประกอบไปด้วย
(1.1) ประสิทธิภาพของกระบวนการ (Process Efficiency) หมายถึง กระบวนการ
ต่าง ๆ ในบริเวณและภายในอาคารผู้โดยสารที่มีผลกระทบต่อความสะดวกสบายและความพึง พอใจ
ของผู้โดยสาร กล่าวคือ กระบวนการในการเข้าออกสนามบินไม่ว่าด้วยรถส่ว นตัวหรือรถสาธารณะก็
ตาม กระบวนการเช็คอิน กระบวนการผ่านจุดตรวจค้น กระบวนการขนส่งกระเป๋ามายั งบริเวณรั บ
กระเป๋าเดินทาง กระบวนการทางการตรวจคนเข้าเมือง และ กระบวนการทางศุลกากร เป็นต้น
(1.2) ความสะดวกสบายของอาคารผู้โดยสาร (Terminal Comfort) หมายถึง การ
สร้างสภาพและบรรยากาศโดยรวมภายในอาคารผู้โดยสารทีด่ ูแล้วใหม่และสบายตาคานึงถึงทาเลทีต่ งั้

120
ของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ห้องน้าที่สะอาดและเพียงพอ ประเภทของสิ่งอานวยความสะดวกทีม่ ี
ให้บริการ เช่น จานวนโทรทัศน์ที่เพียงพอในจุดที่เหมาะสมเพื่อความเพลิดเพลิ นใจในระหว่างคอยขึ้น
เครื่องบิน หรือ คุณภาพ อินเตอร์เน็ต Wi-Fi และจานวนของสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสม เช่น มี
เก้าอี้สาหรับนั่งรอคอยขึ้นเครื่องบินที่เพียงพอต่อจานวนผู้โดยสาร หรือ เคาน์เตอร์ชาร์จเครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่เพียงพอต่อความต้องการ
(1.3) การรั กษาความสะอาด (Cleanliness) หมายถึง สภาพโดยรวมของอาคาร
ผู้ โดยสาร เช่ น สภาพพื้ นพรม เพดาน แสงไฟ และการรั กษาความสะอาดของพื้ น ที่ นั่ง และพื้นที่
สาธารณะภายในอาคารผู้โดยสารซึ่งรวมไปถึง การรักษาความสะอาดของห้องน้า และนโยบายการสูบ
บุหรี่ภายในอาคารผู้โดยสาร
(1.4) สิ่งอานวยความสะดวกผู้โดยสาร (Passenger Facilities) หมายถึงสิ่งของและ
สถานที่ ซึ่ง อานวยความสะดวกให้ แก่ ผู้โดยสารและผู้ ม าใช้ สถานที่ โดยท าให้ เกิ ด ความสะดวก
คล่ องแคล่ ว ว่ องไวในการเดินทางหรือสถานที่ และสิ่ ง อวยความสะดวกที่สามารถท าให้เกิ ดความ
สะดวกสบายเพลิดเพลินผ่อนคลายในระหว่างการเดินทาง เช่น เคาน์เตอร์เช็คอิน จุดพักคอยขึ้นเครื่อง
ห้องน้า ธนาคาร ร้านหนังสือ ร้านอาหาร หรือ บริเวณรอรับกระเป๋าเดินทาง เป็นต้น
(1.5) การให้บริการของพนักงาน (Staff Service) หมายถึง ความสามารถในการ
ให้บริการและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริ การได้อย่ างทันท่ว งทีของพนักงานและเจ้าหน้ า ที่
ภายในสนามบินแก่ผู้ที่มาใช้บริการของท่าอากาศยาน เช่น การให้บริการของพนักงานและเจ้าหน้าที่
ประจ าอาคารผู้ โดยสารไม่ ว่ าจะเป็ น พนั กงานสายการบิน เจ้ า หน้ า ที่ รักษาความปลอดภั ย หรือ
พนักงานของสนามบินระนอง เป็นต้น
(2) มาตรฐานการให้ บ ริ การ (Service Standard) หมายถึ ง ความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของท่าอากาศยานในการให้บริการผู้มาใช้บริการ
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4) กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจ จัยส่วนบุคคล
- เพศ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มาตรฐานการให้บริการ
-ประสิ ท ธิ ภาพในกระบวนการด าเนิ นงาน
(Process Efficiency)
- ความสะดวกสบายภายในอาคารผู้โดยสาร
(Terminal Comfort)
- การรั กษาความสะอาดภายในตั ว อาคาร
(Cleanliness)
- สิ่งอานวยความสะดวกผู้โดยสาร (Passenger
Facilities)
- การให้ บ ริ การของพนั กงานและเจ้ าหน้าที่
ภายในสนามบิน (Staff Service)

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ท่าอากาศยานระนอง

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานระนองกับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการชาวไทย
กรอบแนวคิดข้างต้นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในกระบวนการดาเนิ นงาน
(Process Efficiency), ความสะดวกสบายภายในอาคารผู้โดยสาร (Terminal Comfort), การรักษา
ความสะอาดภายในตั ว อาคาร (Cleanliness), สิ่ ง อานวยความสะดวกผู้ โดยสาร (Passenger
Facilities), การให้ บริ การของพนั กงานและเจ้ าหน้ า ที่ภายในสนามบิน ( Staff Service) กั บ ความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการของท่าอากาศยานระนอง
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ผลการศึกษา
1) การแปลผลข้อมูล
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย
ช่วงคะแนนเฉลี่ย
ความหมาย
ระหว่าง 4.51 -5.00
ระดับมาตรฐานการบริการในระดับมากที่สุด
ระหว่าง 3.51 -4.50
ระดับมาตรฐานการบริการในระดับมาก
ระหว่าง 2.51 -3.50
ระดับมาตรฐานการบริการในระดับปานกลาง
ระหว่าง 1.51 -2.50
ระดับมาตรฐานการบริการในระดับน้อย
ระหว่าง 1.00 -1.50
ระดับมาตรฐานการบริการในระดับน้อยที่สุด
2) สรุป ผลการวิจยั
(1) การศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างผู้ต อบแบบสอบถามที่ม าใช้
บริการที่ท่าอากาศยานระนอง
ผลการศึ กษาเรื่องการประเมิ นมาตรฐานการให้บริการของท่าอากาศยานระนองของ
ผู้ใช้บริการชาวไทยเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัว อย่างผู้ตอบแบบสอบถามที่ม าใช้
บริการที่ท่าอากาศยานระนอง มีรายละเอียดสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยทาการศึกษาแบ่งเป็น เพศ
ชายร้อยละ 50 และเพศหญิงร้อยละ 50 เนื่องจากผู้วิจัยต้ องการทราบความเห็นของกลุ่มตั ว อย่ า ง
ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิง ในจ านวนที่เท่ากัน จึ ง เลื อกใช้ วิธี การสุ่ม ตัวอย่างโดยไม่ใช้ความ
น่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) ซึ่ง
เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย คานึงถึงสัดส่วนองค์ประกอบของประชากร จึงเลือกแจกแบบสอบถาม
ให้กับกลุ่มตัวอย่างเพศชายจานวน 200 คน และเพศหญิงจานวน 200 คน ซึ่งกลุ่มตัว อย่างส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 20 – 29 ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34 ของกลุ่มตัวอย่าง มีสถานภาพโสดมากถึงร้อยละ
66 การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับปริญญาตรีร้อยละ 50.50 ประกอบอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ/
รั บ ราชการร้อยละ 26 มี ร ายได้เฉลี่ ยต่อเดือนประมาณ 25,001 – 50,000 บาทร้อยละ 33 และมี
ภูมิลาเนาอยู่ทางภาคใต้ในสัดส่วนร้อยละ 49.25
(2) การศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ ต อบ
แบบสอบถามที่มาใช้บริการที่ทา่ อากาศยานระนอง
สาหรับข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการท่าอากาศยานระนองของกลุ่มตัว อย่ า งที่
รวบรวมได้จากแบบสอบถามทั้ง หมด พบว่ า กลุ่ มตัว อย่างส่ วนใหญ่เลื อกใช้ บริการที่ท่าอากาศยาน
ระนองเพื่ อวัตถุ ประสงค์ในการท่องเที่ย วสู งสุ ด คิ ด เป็ นสั ดส่ วนร้อยละ 39.25 เนื่ องมาจากจังหวัด
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ระนองมีสถานที่เที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลากหลาย นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงนิยมมาสัม ผั สกั บ
แหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงความเป็นธรรมชาติดั้งเดิมและมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก อีกทั้งจังหวัดระนอง
ยังมีท่าเรือที่เป็นจุดเชื่อมเพื่อไปท่องเที่ยวยังทะเลที่สวยงามทางฝั่งพม่าที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปได้
ในข่วงฤดูกาลท่องเที่ยวคือ ช่วงเดือนตุลาคม – พฤษภาคมของทุกปี
เหตุผลรองลงมาคือการใช้บริการท่าอากาศยานระนองเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดินทางไป
ทางาน/ประชุม/สัมมนา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.50 เนื่องจากการเดินทางด้วยเครื่องบินสามารถ
ประหยัดเวลาในการเดินทางได้มากกว่าการเดินทางด้วยรูปแบบอื่น ๆ โดยใช้เวลาในการบินจากท่ า
อากาศยานระนองไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง 25 นาที เป็นเหตุผลให้ผู้ที่
ต้องเดินทางไปทางาน/ประชุม/สัมมนา เลือกใช้บริการท่าอากาศยานระนอง เพราะช่วยให้ผู้เดินทาง
สามารถจัดสรรเวลาได้ดี ยิ่ง ขึ้ นสาหรับภารกิ จของงานต่าง ๆ ที่ มี อุป สรรคคื อระยะทางที่ ไกลและ
ต้องการความเร่งด่วนในการเดินทาง
ในด้านของความถี่ในการใช้บริการที่ท่าอากาศยานระนองนั้น จากผลสารวจพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามมีการใช้บริการที่ท่าอากาศยานระนองมากที่สุด จานวน 3 – 4 ครั้งต่อปี
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.75 และกลุ่มที่น้อยที่สุดคือ กลุ่มตั วอย่างที่มาใช้บริการจานวนมากกว่า 12
ครั้งต่อปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13
(3) การศึ กษาข้ อมู ลเกี่ ย วกั บ ศั กยภาพของท่ า อากาศยานระนองในการให้ บ ริ การ
ผู้โดยสารกับความพึงพอใจ ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังต่อไปนี้
(3.1) ด้านประสิทธิภาพของกระบวนการ (Process Efficiency)
ผลการศึกษาข้อมูลพบว่า ระดับความพึงพอใจในด้านประสิทธิภาพของกระบวนการ
(Process Efficiency) ของท่ า อากาศยานระนองมี ภาพรวมอยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ น่า พอใจ คื อมี ร ะดั บ
มาตรฐานการบริการในระดับมาก ได้รับค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.86 โดยด้านระยะเวลาที่ใช้ในการรอรับ
กระเป๋าสัมภาระได้รับค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.08 กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกพึงพอใจในด้าน
นี้คิดเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 53.25 ส่วนด้านอื่น ๆ ได้รับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยกว่า แต่จัดว่า
อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้พบว่ากลุ่มผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่ยังรู้สึกพอใจในด้านระยะเวลาที่ ใ ช้
ในการผ่านจุดตรวจค้น, ด้านประสิทธิภาพและมารยาทในการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ประจาจุดตรวจ
ค้น และด้านมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยานของท่า อากาศยานระนอง
แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการท่าอากาศยานระนองส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือและยินดีปฏิบัติตามมาตรการ
ด้านการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ที่เข้มงวดขึ้นของท่าอากาศยานระนองเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะ
กฎระเบี ย บใหม่ที่เพิ่ มเติม ในเรื่องของการห้ามพกพาสิ่ งของต้องห้ามติดตัว ขึ้นอากาศยาน จ าพวก
อาหารเครื่องดื่ม ของเหลว เจล สเปรย์ เป็ นต้ น ในด้ า นประสิ ทธิ ภาพและความเหมาะสมของจุด
เช็ ค อิ นพบว่า ได้ รับค่าเฉลี่ย เท่ากั บ 3.93 แสดงให้เห็นว่ าผู้ โดยสารส่ว นใหญ่ มีความพึ งพอใจในการ
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ให้บริการของเจ้าหน้าที่สายการบินประจาจุดเช็คอิน และบริเวณที่ตั้งของจุดเช็คอินสามารถมองเห็ น
ได้ชัดเจนจากทางเข้าอาคารที่พักผู้โดยสาร ทั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกไม่พอใจ
มากในด้านนี้โดยเฉลี่ยร้อยละ 3 ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะรู้สึกไม่พึงพอใจที่เดินทางมาทาการเช็คอินที่
เคาร์เตอร์ของสายการบินไม่ทันเวลา ด้านประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการประกาศเสียงตาม
สายภายในอาคาร และด้านความสะดวกด้านการเชื่อมต่อทางคมนาคม เช่น การขนส่งสาธารณะ รถ
แท็กซี่ รถเช่า รถยนต์ส่วนตัว ได้รับค่าเฉลี่ยที่ต่าลงมาคือ 3.73 และ 3.58 ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า
ท่ า อากาศยานระนองควรเพิ่ มประสิ ท ธิภาพของทั้ง สองด้ านนี้ ใ ห้ดียิ่ ง ขึ้ น เพื่ อความพึ ง พอใจของ
ผู้ โดยสาร โดยเฉพาะในด้ า นการเชื่ อมต่ อทางคมนาคมจากท่ า อากาศยานระนอง ควรมี ค วาม
หลากหลายให้ผู้โดยสารสามารถเลือกใช้บริการได้มากขึ้นตามความต้องการทีแ่ ตกต่างกันไป
(3.2) ด้านความสะดวกสบายของอาคารผู้โดยสาร (Terminal Comfort)
ผลการศึ กษาข้ อมูลพบว่า ได้ รับค่ าเฉลี่ ย ระดับมาตรฐานการบริการในระดับมาก
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 3.63 โดยกลุ่มตัวอย่างได้ให้
ระดับความพึงพอใจในด้านการให้บริการ Free-Wi-Fi ภายในท่าอากาศยาน มีค่าเฉลี่ยสูงมากถึง 4.55
ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า กรมท่าอากาศยานสามารถวางแผนพั ฒนาคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยาน
ระนองได้ถูกจุดในยุคที่เทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการติดต่ อสื่ อสารหรือการค้ นหา
ข้อมูลจากโลกออนไลน์ ด้วยมาตรการการให้บริการฟรีอินเตอร์เน็ตไร้สายที่สนามบินทุกแห่งในสังกัด
กรมท่าอากาศยาน ซึ่งดาเนินการตามโครงการแล้ว เสร็จในเดื อน เม.ย.2562 ที่ผ่านมา ด้านที่ได้รับ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรองลงมาคือ ด้านการอานวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารทีต่ ้องการความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ และด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมภายในท่าอากาศยาน ได้รับค่าเฉลี่ยใกล้เคี ย งกั น
เท่ากับ 4.00 และ 3.90 ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าผู้โดยสารมีความพึงพอใจจากการที่ท่าอากาศยาน
ระนองได้จัดให้มีช่องจอดรถสาหรับผู้ตอ้ งการความช่วยเป็นพิเศษ, ทางลาดสาหรับรถเข็น และห้องน้า
สาหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ตลอดจนการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยช่ วยเหลื อสอดส่ องดู แลและอานวย
ความสะดวกแก่ ผู้โดยสารที่ต้องการความช่ ว ยเหลื อเป็นพิเศษอี กด้ว ย ในด้ า นการควบคุมอุณหภูมิ
ภายในอาคารผู้โดยสาร และด้านความเหมาะสมของการติดตัง้ สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้รับค่าเฉลีย่
ใกล้เคียงกันคือ 3.75 และ 3.74 ตามลาดับ โดยพบว่าในด้านของด้านความสะดวกสบายของอาคาร
ผู้ โดยสารนั้ น ท่ า อากาศยานระนองควรพั ฒนาปรั บปรุ งในด้านความชั ดเจนของป้า ย สั ญ ลั กษณ์
ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ, ด้านความเพียงพอของสิ่ งอานวยความสะดวกสบาย เช่น ทีวี น้าดื่ม
หนังสือพิมพ์, ด้านจานวนห้องน้าเพียงพอ และควรเร่งปรับปรุงอย่างเร่งด่วนในด้านของจานวนที่ นั่ ง
เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งที่ได้รับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในด้านนี้เท่ากับ 2.95 เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ให้ บ ริ การแก่ ผู้โดยสาร โดยในช่ ว งประมาณเดื อนตุลาคม – พฤษภาคมของทุกปี จั ด เป็ นฤดู กาล
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ท่องเที่ยวของจังหวัดระนองจะส่งผลให้มีผู้โดยสารซึ่ งเป็ นกลุ่มนั กท่องเที่ ยวหลั่ งไหลเข้ามาใช้บริ การ
เพิ่มมากขึ้นกว่าฤดูกาลปกติ
(3.3) ด้านสภาพและการรักษาความสะอาดของอาคารท่าอากาศยาน (Cleanliness)
ผลการศึกษาข้อมูลพบว่า ในด้านนี้มีระดับมาตรฐานการบริการในระดับมาก โดย
ได้รับค่าเฉลี่ยความพึงใจโดยรวมเท่า กับ 3.45 ด้านที่ได้รับค่าเฉลี่ยสู งคือ ด้านสภาพห้องน้าภายใน
อาคาร และสิ่งอานวยความสะดวกในห้องน้า, ด้านความสะอาดภายในอาคาร เนื่องจากท่าอากาศยาน
ระนองได้ทาการพัฒนาปรับปรุงห้องน้าภายในอาคารที่พักผู้โดยสารเป็นรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย มีการ
ติดตั้งระบบก็อกน้าแบบเปิดปิดอัตโนมัติ ช่วยในการประหยัดน้าและลดการสัมผั สจากเชื้ อโรค เพื่ อ
สุขลักษณะที่ดีของผู้ใช้บริการ สาหรับด้านจานวนถังขยะเพียงพอ มีจุดทิ้งขยะที่เหมาะสม, ด้านความ
สะอาดของพื้นที่จาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม และด้านความสะอาดภายในห้ องน้า ได้รับค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.37, 3.35 และ 3.29 ตามลาดับ จัดอยู่ในเกณฑ์ม าตรฐานระดับปานกลางโดยในส่ว นของ
ความสะอาดภายในห้องน้าที่มีจานวนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นว่ารู้สึกไม่พึงพอใจ
มากคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.25 พบว่าท่าอากาศยานระนองอาจมีความบกพร่องในเรื่องของการดูแล
รั กษาความสะอาดของห้องน้ าในช่ ว งเวลาที่มี ผู้โดยสารมาใช้ บริ การจ านวนมาก และด้ านที่ได้รับ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างน้อยที่ สุดคือ ด้านความสะอาดและความเหมาะสมของพื้นที่
สูบบุหรี่ แสดงให้เห็นว่าท่าอากาศยานระนองควรปรับปรุงพืน้ ที่สูบบุหรี่ให้มีความสะอาดและเหมาะสม
มากขึ้น
(3.4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวกผู้โดยสาร (Passenger Facilities)
ผลการศึ กษาข้ อมู ลพบว่ า ระดั บ ความพึ งใจโดยรวมได้รั บค่า เฉลี่ ย เท่ ากั บ 2.95
หมายถึง ระดับมาตรฐานการบริการในระดับปานกลาง โดยด้านการให้บริการด้านการเงิน เช่น การ
ชาระเงินกับร้านค้า จุดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือตู้เอทีเอ็ม ได้รับค่า เฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่าง
ในระดั บต่าที่สุดคือ 1.6 ซึ่ ง หมายความถึ ง ระดับมาตรฐานการบริ การในระดับน้ อยที่สุด ทั้ ง นี้ อาจ
เนื่องมาจากการที่ท่าอากาศยานระนองไม่มกี ารบริการตูเ้ อทีเอ็ม ในส่วนที่ได้รับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
มากที่ สุด ในด้านสิ่ ง อานวยความสะดวกผู้ โดยสาร (Passenger Facilities) นี้ คื อ ด้ า นพื้ นที่ จอดรถ
เพี ย งพอและเหมาะสม แสดงให้เห็นว่ าผู้ โดยสารส่ว นใหญ่ มีความพึ งพอในพื้นที่จ อดรถที่สามารถ
รองรับได้เพียงพอในชั่วโมงเร่งด่วน ประกอบกับการที่ท่าอากาศยานระนองไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ย
ในการจอดรถค้างคืน รองลงมาคือด้านหน้าจอแสดงข้ อมูลเที่ยวบินมีความถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย
และด้านจานวนรถเข็นกระเป๋าเพียงพอ ได้รับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.51 และ 3.34 ตามลาดับ ในส่วนของ
ด้านราคาของสินค้า หรืออาหารและเครื่องดื่มที่จาหน่ายในท่าอากาศยาน และด้านความหลากหลาย
ของร้ า นค้า หรื อร้ านอาหารและเครื่องดื่มได้รั บค่าเฉลี่ ย จากกลุ่ มตัว อย่า งเท่ากั บ 2.81 และ 2.69
ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าผู้ โดยสารหรือผู้ใ ช้บริ การยัง คงต้องการให้ท่าอากาศยานระนองมีความ
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หลากหลายของร้านค้าเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการเพิ่มมาตรการควบคุมดูแลในด้านราคาของสินค้า
หรืออาหารและเครื่องดืม่ ให้มคี วามเหมาะสมยิ่งขึ้น
(3.5) ด้านการให้บริการของพนักงานประจาท่าอากาศยาน (Airport Staff Service)
ผลการศึ กษาข้อมู ลพบว่ า มี ร ะดับความพึง ใจโดยรวมได้รับค่าเฉลี่ ย เท่ากั บ 4.10
หมายถึง ระดับมาตรฐานการบริการในระดับมาก ซึ่งในแต่ละด้านได้รับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากกลุม่
ตัวอย่างที่ใกล้เคียงกัน โดยพบว่าผู้โดยสารรู้สึกพึงพอใจต่อด้านการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ประจาท่ า
อากาศยานมากที่สุด ได้รับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.30 แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ประจ าท่ า
อากาศยานส่วนใหญ่มีการแต่งกายอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนการมีนโยบายให้เจ้ าหน้ า ที่
แต่ ง กายด้ ว ยชุ ดพื้นเมื องประจาถิ่นเป็ นประจาทุกวั นศุกร์ ซึ่ ง มี ค วามสวยงามสามารถสร้างความ
ประทับใจให้กับผู้โดยสารได้ รองลงมาคือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ประจาเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
ด้านการให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ประจาท่าอากาศยาน และด้านความเข้มงวดของเจ้าหน้า ที่
บริเวณจุดตรวจค้น ได้รับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19, 4.18 และ 4.08 ตามลาดับ ในด้านความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศของเจ้าหน้ าที่ประจ าท่าอากาศยาน ได้ รับค่าเฉลี่ ย เท่ากั บ 3.99 และด้ านกริยา
ท่าทางและมารยาทของเจ้าหน้าทีป่ ระจาจุดตรวจค้นที่ได้รับค่าเฉลี่ยความพึ งพอใจเท่ากับ 3.87 แสดง
ให้ เห็ นว่ า ท่ าอากาศยานระนองยั ง มี ความบกพร่องเล็ กน้ อยในด้ านความสามารถทางภาษาของ
เจ้าหน้าที่ประจาท่าอากาศยาน และด้านมารยาทของเจ้าหน้าที่ประจาจุดตรวจค้น
(3.5) ด้านความพึงพอใจโดยรวม (Overall Satisfaction)
ผลการศึกษาข้อมูลพบว่า ท่าอากาศยานระนองมีระดับมาตรฐานการบริการในระดับ
มาก ได้รับค่าเฉลี่ยระดับความพึงใจโดยรวมเท่ากับ 3.65 โดยมีภาพรวมของระดับความพึงพอใจใน
ระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.75 รองลงมาคือระดับพอใจน้อย คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 26 ระดับไม่พอใจ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.5 ระดับพอใจมาก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.25 และ
ระดับไม่พอใจมาก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.50
(3) การวิเคราะห์สมมติฐาน
ผลการวิ เคราะห์ ข้อมูลจากการศึ กษาเพื่ อทาการทดสอบสมมติ ฐาน จากการใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์ Independent-Sample
T-test ได้ผลสรุปว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการใช้
บริการที่ท่าอากาศยานระนองแตกต่างกันอย่างมี นัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ ย
ความพึ ง พอใจของผู้ ต อบแบบสอบถามเพศชายมากกว่ า เพศหญิ ง และกลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ ต อบ
แบบสอบถามที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการใช้บริการที่ท่าอากาศ
ยานระนองแตกต่ า งกั นอย่ า งมี นัย สาคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 โดยพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ ต อบ
แบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด
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แสดงให้ เห็ นได้ว่ ากลุ่ ม ผู้ โดยสารที่มีร ายได้สูง มี ค วามคาดหวัง ในด้ านการใช้ บริการที่สูง กว่ ากลุ่ม
ผู้โดยสารที่มีรายได้ต่าลงมา จึงทาให้กลุ่มผู้โดยสารที่มีรายได้สูงมีความรู้สึกพึงพอใจกับมาตรฐานการ
บริ การที่ ไ ด้ รับ น้ อยกว่ า ดั ง นั้ นในด้ า นรายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อนจึ ง ส่ ง ผลต่ อความความพึ ง พอใจของ
ผู้ใช้บริการที่ท่าอากาศยานระนอง

ข้อ เสนอแนะ
ผลการศึ กษาข้ อมูลในด้านต่าง ๆ ท าให้ ทราบถึ งปัจ จัย ที่ส่งผลต่อความพึ งพอใจในการใช้
บริการของท่าอากาศยานระนองของผู้โดยสารชาวไทย ซึ่งท่าอากาศยานระนองสามารถนาผลการวิจยั
มาวิเคราะห์และวางแผนเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการให้บริการให้ดขี ึ้น สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการซึ่งจะส่งผลให้ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการท่าอากาศยานระนอง
เพิ่มมากขึ้น โดยสามารถสรุปได้วา่ ท่าอากาศยานระนองควรปรับปรุงในด้านต่าง ๆ ดั งต่อไปนี้
1) ด้านประสิทธิภาพของกระบวนการ (Process Efficiency)
ท่าอากาศยานระนองควรให้ความสาคัญในด้านประสิทธิ ภาพและความเหมาะสมของการ
ประกาศเสียงตามสายภายในอาคาร โดยควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรูท้ างด้านภาษาและเทคนิค
การประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องอยู่เสมอ และในด้านความสะดวกด้านการเชื่อมต่อ
ทางคมนาคม เช่น การขนส่งสาธารณะ รถแท็กซี่ รถเช่า รถยนต์ส่วนตัว ควรจัดให้มีความหลากหลาย
ของรถโดยสารให้ผู้โดยสารสามารถเลือกใช้บริการได้มากขึ้นตามความต้องการที่แตกต่างกันไป
2) ด้านความสะดวกสบายของอาคารผู้โดยสาร (Terminal Comfort)
ในด้านนี้ท่าอากาศยานระนองควรเร่งพัฒนาปรับปรุงในส่วนของจานวนที่นั่งภายในอาคารพี่
พั กผู้ โดยสาร ให้ มี จานวนที่เหมาะสมและเพี ย งพอในช่ ว งเวลาที่มีผู้ใช้ บริการพร้ อมกั นจานวนมาก
ตลอดจนการวางรูปแบบการจัดวางที่นั่งให้มีความเหมาะสม ไม่แออัดจนเกินไป และปรับปรุงในด้าน
ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ ให้สามารถมองเห็นได้ง่ายและมีความ
ถู กต้ องชั ดเจนมากยิ่ง ขึ้น และด้ านความเพี ยงพอของสิ่ง อานวยความสะดวกสบาย เช่ น ที วี น้าดื่ม
หนังสือพิมพ์ ควรเพิ่มจุดบริการน้าดื่มและทีวี หรืออาจจัดมุมสันทนาการไว้สาหรับให้ผู้ใช้บริการได้
รู้สึกผ่อนคลายก่อนขึ้นเครื่อง
3) ด้านสภาพและการรักษาความสะอาดของอาคารท่าอากาศยาน (Cleanliness)
จากผลการศึกษาพบว่าท่าอากาศยานระนองอาจมีความบกพร่องในเรื่องของการดูแลรั กษา
ความสะอาดของห้องน้าในช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารมาใช้บริการจานวนมาก จึงควรเน้นในเรื่องการปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ ประจ าห้องน้ า ให้ แม่ บ้านเพิ่ม การตรวจเช็ คความสะอาดและวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องน้าให้
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บ่อยครั้งขึ้นในช่วงเวลาที่มี ผู้ใช้บริ การจานวนมาก และควรปรับปรุงในด้านความสะอาดและความ
เหมาะสมของพื้นที่สูบบุหรีใ่ ห้มีความสะอาดและอยู่ในบริ เวณทีเ่ หมาะสมมากขึ้น โดยต้องคานึงถึงกลิน่
ควันจากการสูบบุหรีท่ ี่อาจไปกระทบกับผู้อื่นที่มาใช้บริการด้วย
4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวกผู้โดยสาร (Passenger Facilities)
ท่ า อากาศยานระนองควรจัด ให้มีตู้ เอทีเอ็ ม อย่ างน้ อย 1 ตู้ เพื่ ออานวยความสะดวกด้าน
การเงินแก่ผู้ใช้บริการที่มาถึงท่าอากาศยานระนอง ตลอดจนการเพิ่มความหลากหลายของร้านค้าและ
บริการประกอบกับการเพิ่มมาตรการควบคุมดูแลในด้านราคาของสินค้าหรืออาหารและเครื่องดืม่ ให้มี
ความเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ผู้ใช้บริการโดนเอาเปรียบด้านราคาของสิ นค้ า และ
บริการภายในท่าอากาศยาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก เพิ่มขึ้นได้
5) ด้านการให้บริการของพนักงานประจาท่าอากาศยาน (Airport Staff Service)
จากผลการสารวจความพึ ง พอใจของกลุ่ ม ตัว อย่ า งผู้ ใ ช้ บริ การในด้ านการให้บริ การของ
พนั กงานประจาท่าอากาศยานระนองพบว่ าในด้านของความสามารถทางภาษาต่างประเทศของ
เจ้าหน้าที่ประจาท่าอากาศยาน และด้านกริยาท่าทางและมารยาทของเจ้าหน้าที่ประจาจุดตรวจค้น
ได้รับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยกว่าด้านอื่น ๆ ดังนั้น ท่าอากาศยานระนองควรให้ความสาคัญในการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านภาษาต่างประเทศและการให้บริการ การพัฒนาทักษะในการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ใช้บริการอย่างสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักในด้านบริการ การให้ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติแก่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษ ตลอดจนการฝึกพัฒนาความสามารถในการตอบข้อสงสัยหรื ออธิ บ าย
เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าใจถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ได้อย่างสุภาพและชัดเจน

ข้อ เสนอแนะงานวิจยั ต่อเนือ่ ง
1) การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรมีการขยายขอบเขตงานวิจัยให้ กว้างขึ้ น เพื่อให้ครอบคลุ ม
กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจในมาตรฐานการให้บริการของ
ท่าอากาศยานระนองของชาวต่างชาติที่มาใช้บริการว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นชาวไทยหรือไม่
2) ศึกษาแนวคิดการยกระดับท่าอากาศยานให้มีศั กยภาพทางการแข่งขันมากขึ้น และการ
สร้างความเป็นเอกลักษณ์ เพื่อสร้างความประทับใจในประสบการณ์เดินทางและเป็นที่น่าจดจาของ
ผู้มาใช้บริการ โดยการสร้างบรรยากาศที่สะท้อนให้เห็นถึง สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม ประเพณี อัน
เป็นเอกลักษณ์ประจาถิ่นของจังหวัดระนอง
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ผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จรัญ ศรีเมือง*

บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ผลกระทบและปัจจัยที่มีผลกระทบจากการใช้
พระราชบัญญั ติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2) แนวทางแก้ปัญหาจาก
ผลกระทบการใช้ พระราชบั ญญั ติการจัดซื้ อจั ดจ้างและการบริหารพั สดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยใช้
แบบสอบถามเก็บรวบรวมด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวกผู้ที่เกี่ยวข้องการใช้พระราชบัญญัตกิ าร
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน
100 คน และวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความ
แตกต่างใช้สถิติ Independent Sample t-test และ ANOVA เมื่อพบความแตกต่างทดสอบรายคูโ่ ดย
วิธีเชฟเฟ่ (Scheffe) ผลการวิจยั พบว่า
ผลกระทบจากการประกาศใช้ พระราชบัญญั ติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 โดยรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลาดับคือ
ด้ า นความคุ้มค่ า ด้ า นมี ป ระสิ ทธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผล ด้ า นตรวจสอบได้ ด้ า นโปร่ งใส และปั จจัย
ส่วนบุคคลตัวแปรเพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ตาแหน่งงาน ระยะเวลาประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน
และการได้รบั การพัฒนาตนเองในการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ไม่มีผลกระทบต่อการใช้พระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ยกเว้นปัจจัยตัวแปรการได้รับการ
พั ฒนาตนเองในการจัดซื้ อจ้างและการบริ หารพั สดุภาครัฐ มี ผลกระทบต่อด้านตรวจสอบได้อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนแนวทางแก้ปัญหาจากผลกระทบคือ ควรปลูกฝังและสร้างความ
เข้าใจต่อเจตนาของพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลคุ้มค่าของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ที่มีภารกิจเหมือนกัน และกาหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยการจัดฝึกอบรมให้มคี วามรู้
ในวิธีการและใช้โปรแกรมประยุกต์ทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ
ค าสาคัญ: ผลกระทบ, พระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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บทน า
การบริ ห ารงานพั สดุ ใ นยุ ค ปั จ จุ บั นมี การเปลี่ ย นแปลงไปตามก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี
ขององค์ กร เพื่ อขั บ เคลื่อนกระบวนต่าง ๆ ขององค์ กรให้ดาเนิ นไปอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ ง องค์กร
ภาครั ฐและองค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ นต่า งก็ ต ระหนั กถึ งความสาคั ญการบริหารงานพั สดุที่เป็น
เครื่องมือในการการบริหารองค์กรและจัดการงานพัสดุให้เกิดความคล่องตัว ความต้องการและการวาง
แผนการจัดทางบประมาณการจัดหาพั สดุที่เป็นตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่กาหนด โดยจะเห็นว่าการ
จั ด การพั สดุ ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นในปั จ จุ บั นปฏิ บั ติ ต ามนโยบายภาครั ฐที่ ว่ า ด้ ว ย
“พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” ที่ได้มีการประกาศใช้วัน
นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 23
สิงหาคม 2560 และเป็นไปตามหลักการบริหารงานพัสดุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ นับตั้งแต่ระเบียบว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2535 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ 10 (พ.ศ.2558) ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2538 ที่มีตั้งแต่ขั้นตอนการ
จัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ และการจาหน่ายพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องยึดหลักการ
เปิดเผยโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้มีการแข่ง ขันอย่างเป็ นธรรม (สถาบันพระปกเกล้ า ,
2551, น. 1-8)
การจัดการพัสดุขององค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ นตามพระราชบัญญัติ การจัด ซื้ อจัดจ้า งและ
การบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่ เน้ นสาระสาคัญ เนื้ อหาการเปิดเผยข้ อมูลเพื่ อความโปร่งใส
แข่งขันอย่างเป็นธรรม และเกิดความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้าร่วมตรวจสอบและช่วยป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน และใช้ระบบสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางเพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการที่ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการหลั กเกณฑ์ และวิธี การบริหารจัดการบ้านเมื องที่ดี พ.ศ.2546 (สมาคม
นักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย, 2560, น. 7-8) ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องยึดถือปฏิบัติโ ดย
เคร่ ง ครัด ตั้ ง แต่ การจัดทาและประกาศแผนการจัดซื้ อจั ดจ้าง การจั ดทาร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอี ย ดคุ ณ ลั กษณะเฉพาะ การกาหนดราคากลาง การรายงานขอซื้ อขอจ้ า ง การกาหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
การท าสั ญญาและการบริหารสั ญญา โดยเจ้ าหน้ าที่ผู้ปฏิ บัติงานด้านพั สดุและผู้ ปฏิ บัติงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกกระบวนการต้องเรีย นรู้และพึงปฏิบัติ เพื่อมิให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียหรือรั่ ว ไหล
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ของทรั พ ยากรและงบประมาณ รวมถึ ง ต้ องปรับ ใช้ เสริ มสร้า งให้ทันกั บ เหตุการณ์ที่ เ ปลี่ ย นแปลง
ในยุคปัจจุบัน
การบริหารงานการจัดการพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายหลังจากทีไ่ ด้
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเป็นไปตาม
การบริหารระเบีย บว่าด้ว ยพั สดุของหน่ วยการบริหารราชการส่ว นท้องถิ่ น ซึ่ ง องค์ การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องบริหารพื้นที่รับผิดชอบนอกเขตเทศบาล และสุขาภิบาล และร่วมรับผิดชอบ
งานในแต่ละเขตอาเภอ มีสานักงานตั้งอยู่บริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี มี หน่วยงานกองพัสดุ
และทรัพย์สินเพื่อการบริหารงานการจัดการพั สดุ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี , 2561,
น. 1-5) แต่จากการดาเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันการนาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาใช้ก่อเกิดปัญหาการวางแผนการจัดซื้ อจัดจ้าง การดาเนินการต้องใช้
ระยะเวลาทาให้ไม่สามารถหาผู้ รับจ้ างที่มี ความเชี่ย วชาญที่ดีที่สุดได้ เจ้ า หน้ าที่ยัง ขาดความรู้ทาง
กฎหมายและเข้าใจถึงระเบียบทุกขั้นตอน ทาให้เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัตใิ ห้เสร็จภายในระยะเวลา
ที่กาหนด และการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการทาให้การดาเนินงานไม่สามารถดาเนินการตาม
แผนที่กาหนดไว้ นอกจากนี้จากภาวะเศรษฐกิ จทาให้การดาเนินงานต้องใช้มาตรการเร่งด่ว นเร่ ง รั ด
การเบิกจ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง และด้วยเหตุระเบียบที่เปลี่ยนไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฉบับนี้ ทาให้โครงการ
หลายโครงการต้องยกเลิกไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทนั ตามกาหนดระยะเวลา ประกอบกับ
กรมบั ญ ชี กลางไม่ กาหนดแนวทางปฏิ บัติที่ใ ห้เกิ ด ความชั ด เจนเพื่ อให้เกิ ด ความคล่ องตั วสามารถ
เชื่อมโยงกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเสถียรภาพ ไม่มีปัญหาให้ข้อมูลหรือ
มีการปรับปรุงเพื่อความสะดวกต่อการให้ง่ายให้มากกว่านี้ สอดคล้องกับการบริหารงานการจัด การ
พัสดุใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขององค์กรที่มีความ
แตกต่ า งกั นและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่ น พ.ศ.2561-2565 ขององค์ การบริหารส่ วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาในฐานะบุคลากรฝ่ายพั สดุมีความสนใจที่ศึ กษาผลกระทบจาก
การประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยคาดว่าผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและองค์กรอื่ น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานพั สดุ
และเป็ นข้ อเสนอแนะจากผลกระทบการใช้ พระราชบัญ ญัติการจั ดซื้ อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุ
ภาครั ฐ พ.ศ.2560 เพื่ อการปรับปรุงและพัฒนาต่องานพัสดุตามนโยบายภาครัฐให้มี ประสิทธิภาพ
สอดรับสถานการณ์ต่าง ๆ ต่อไป

134

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1) เพื่อศึกษาผลกระทบและปัจจัยที่มีผลกระทบจากการใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2) เพื่ อศึ กษาแนวทางแก้ ปัญ หาจากผลกระทบการใช้ พระราชบัญ ญัติ การจั ดซื้ อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ค าถามเพือ่ การวิจยั
ผลกระทบจากการใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ขององค์ การบริหารส่ วนจัง หวั ดสุร าษฎร์ธ านี เกิ ดจากอะไรบ้าง มี ปั จ จัย อะไรที่มีผลกระทบ และมี
แนวทางแก้ไขอย่างไรจากผลกระทบ

การทบทวนวรรณกรรม
1) แนวคิดพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศใช้เป็น
กฎหมายในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 24 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่นามาใช้เป็นกฎหมาย
เพื่ อการปฏิ บัติการจั ดซื้ อจัดจ้างของหน่ วยงานภาครัฐที่เป็นราชการบริหารส่ วนกลางและราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค ส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือใช้บังคับกับทุกองค์กรของรัฐ และมีความ
แตกต่ างไปจากพระราชบัญญั ติฉบับเดิม เช่ น ไม่ มี ม าตรฐานกลาง การไม่ มี ระบบการรวมศูนย์การ
จัดซื้อจัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน ทาให้ยากแก่การตรวจสอบ และการไม่มมี าตรการ
ที่เข้มงวดเด็ดขาดในการลงโทษผู้กระทาความผิด เป็นต้น (ขนิษฐา เติมตฤษณา, 2560, น. 107-124)
จากพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กาหนดหมวดออกเป็น 15 หมวด และบทเฉพาะกาล อาศัยตามกฎหมาย
มาตรา 1-132 โดยหมวด 1 บททั่วไป มาตรา 1-15 หมวด 2 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและ
ผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต มาตรา 16-19 หมวด 3 คณะกรรมการ มาตรา 20-45 หมวด
4 องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มาตรา 46-50 หมวด 5 การขึ้น
ทะเบี ย นผู้ ป ระกอบการมาตรา 51-53 หมวด 6 การจั ด ซื้ อจั ด จ้ างพัสดุ มาตรา 54-68 หมวด 7
งานจ้างที่ปรึกษา มาตรา 69-78 หมวด 8 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง มาตรา 79-92
หมวด 9 การท าสั ญญา มาตรา 93-99 หมวด 10 การบริหารสัญ ญาและการตรวจรับพัสดุ มาตรา
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100-105 หมวด 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ มาตรา 106-108 หมวด 12
การทิ้ ง งาน มาตรา 109-111 หมวด 13 การบริ หารพัสดุ มาตรา 112-113หมวด 14 การอุทธรณ์
มาตรา 114-119 หมวด 15 บทกาหนดโทษ มาตรา 120-121 บทเฉพาะกาลมาตรา 122-132
2) แนวคิดปัญหาและผลกระทบการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
คาว่า “ผลกระทบ” เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทาหรือการใช้ สิ่งหนึ่ งสิ่งใดที่ ผ่านมาจนถึ ง
ปัจจุบันและอาจก่อให้เกิด ผลทั้ งบวงและทางลบต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
และกลุ่ ม ผู้ ที่เกี่ ยวข้องลั กษณะผู้ มีส่วนได้ส่วนเสี ย และปั ญหาและผลกระทบจากปัญหาในการออก
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติ ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศกฎกระทรวง อาจมี
ปัญหาในการตีความ ไม่มีผู้ใช้บังคับในทางปฏิบัติ และไม่มีหน่วยงานที่กฎหมายฉบับนั้น ให้อานาจใน
การจัดตั้ง เป็นต้น (สานักงานกิจการยุติธรรม, 2559, น. 1-20) สาหรับกฎหมายหรือการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุของหน่วยงานรัฐที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานรัฐและต้องสอดคล้องกับ
หลักการ ดังนั้นหากไม่สอดคล้องก็ย่ อมก่ อให้ เกิดปัญหาและมี ผลกระทบจากปัญหาที่ เกิดขึ้ นนมิ ติ ที่
สามารถประเมินในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ซึ่งหลักการได้แก่ ด้านความคุ้มค่า ด้านความโปร่ งใส
ด้ า นมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล และด้ านการตรวจสอบได้ ซึ่ ง หลั กการส่ว นหนึ่ งเป็นหลักการ
ธรรมภิ บ าลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) (สานั กงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2552, น. 8-9) ซึ่งสามารถมาประยุกต์เพื่อการศึกษาครั้งนี้
ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นปัจจั ยมาจากลั กษณะของประชากรศาสตร์
หรื อปั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ เป็ นเครื่ องมื อวั ดประสิ ท ธิภาพการท างานขององค์กรเพื่ อให้การใช้ ง านแต่ละ
ประเภท ตามแนวคิ ด ของศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ และคณะ ( 2550, น. 57-59) ได้ กล่ า วว่ า ลั กษณะ
ประชากรศาสตร์ ที่ ช่ว ยกาหนดเป้ า หมาย รวมทั้ ง ง่ า ยต่ อการวั ด มากกว่ า ตั ว แปรอื่ น โดยทั่ ว ไป
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ อาชีพ และการศึกษา เป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการทางาน
นอกจากนี้ปัจจัยที่เกี่ ยวข้ องการทางานหรื อการใช้งานเป็นส่ว นหนึ่ง ของบุคคลในการทางานและผล
ของการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิท ธิ ภาพและประสิทธิ ผล ซึ่งปัจจัยในการปฏิบัติงานในแง่ มุ ม ของ
ลักษณะงาน ได้แก่ ระยะเวลาประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน ลักษณะการบริหารงานโดยภาพรวมของ
องค์ การ วิ ธี การบัง คับบัญชา การที่ ทางานได้เหมาะสมกั บความรู้ความสามารถและความชานาญ
รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทางานเหมาะสมตามหลั กอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน
(ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์, 2552, น. 25-36) สรุปได้ว่าจากที่กล่าวมาข้างต้น ได้สังเคราะห์แนวคิ ด
เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย เกี่ ย วข้ องกั บการทางานหรือการใช้ ง านนั้ นที่อาจเป็ นปัจ จัย ที่มี ผลกระทบจากการ
ประกาศใช้ พ ระราชบัญ ญั ติการจั ดซื้ อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขององค์การ
บริ ห ารส่ วนจั งหวัดสุ ราษฎร์ธ านี ได้ แก่ เพศ อายุ ระดั บการศึกษาสู งสุ ด ต าแหน่ งงาน ระยะเวลา
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ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และการได้รับการพัฒนาตนเองในการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ เป็นต้น เพราะเป็นปัจจัยที่สาคัญที่ อาจทีผลกระทบต่อการใช้งานนั้น ๆ
3) ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมี สานั กงานตั้ง อยู่ที่ ถนนดอนนก ตาบลมะขามเตี้ย
อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีฐานะเป็นนิติบุคคลการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด พ.ศ.2540 ปั จ จุ บั นได้กาหนดวิสัย ทัศ น์ ว่า "ท้ องถิ่ นน่ า อยู่ สู่ คุ ณ ภาพชี วิ ตที่ดี มี ห ลั ก
ธรรมาภิบาล" มีบุคลากรเป็นข้าราชการ จานวน 312 คน ลูกจ้างประจา 23 คน พนักงานจ้าง 194 คน
มี นายกองค์ การบริหารส่ ว นจั ง หวัด เป็นผู้ บริหาร มี เลขานุ การ ที่ ป รึ กษานายกฯ รองนายก 3 คน
มีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เป็นหน่วยสอบภายใน และมีรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2 คน ซึ่งในส่วนงานมีกองพัสดุและทรัพย์สินมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานแผนจัดหาพัสดุและ
ทรั พ ย์ สิน งานแผนการปฏิ บั ติการจั ดซื้ อจั ด จ้า ง งานจั ด หาพั สดุและทรั พ ย์สิน งานจั ด ซื้ อจั ดจ้าง
งานซ่อมแซมบารุงรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานรายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึ กษาวิเคราะห์ รายละเอี ย ดของพั สดุ งานแนะนาแนวทางแก้ ไข ปรั บ ปรุงและเสนอความเห็ น
เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการพั สดุ งานทะเบี ย นพั สดุ ครุ ภัณ ฑ์ และทรั พ ย์ สิ น
งานควบคุมและเก็บรักษาพัสดุและทรัพ ย์สิน งานตรวจสอบการรับ -การเบิกจ่ายพั สดุ งานจาหน่าย
พัสดุและทรัพย์สิน งานรายงานข้อมูลพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดสราษฎร์ธานี, 2561, น. 21-33)
4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศรั ณ ย์ จุ ลปาน (2559) ชี้ ใ ห้ เห็ นว่ าวิ ธีการซื้ อการจ้างด้ว ยวิ ธีประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิกส์
(Electronic Bidding: e-bidding) ถือว่าเป็นวิธีที่ใหม่ จึงทาให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องขาดความเชี่ยวชาญ
ในการทางาน เกิ ด จุ ดที่ยังไม่ มีความเข้ าใจในขอบเขต และมี ขั้นตอนที่ไม่คุ้นเคยจึง ทาให้เกิดความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และงานวิจัยของกิตติศักดิ์ ไท้ทอง (2562) ชี้ให้เห็นว่าจัดซือ้
ยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด้วยความเร่งรีบใน
การบังคับใช้จึงมีความไม่ชัดเจนในการตีความกฎระเบี ยบ ด้านสารสนเทศ ระบบe-GP ยังไม่พร้อม
และมี ค วามไม่ เสถี ย รภาพ และการตี ค วามข้ อกฎหมาย มี ค วามไม่ ชัด เจนในการปฏิ บั ติ ดั ง นั้ น
กรมบั ญ ชี กลางต้ องพั ฒนาระบบ e-GP ให้ มี ค วามเสถี ย รมากขึ้ น และการปรั บ ปรุ ง เพื่ อให้ การ
ด าเนิ นงานเป็ นไปเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมถึ ง จากงานวิ จัย ของวั นเพ็ ญ สุ ขประเสริฐ ( 2561)
ชี้ให้เห็นว่าผลของการป้ องกั นการทุ จริตในการจัด ซื้ อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560 (ฉบับ
ใหม่ ) โดยภาพรวมและรายด้ า นมี การปฏิ บั ติ อยู่ ใ นระดั บ มาก เรี ย งตามลาดั บ คื อ ด้ า นการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านความคุ้มค่า ด้านความโปร่งใส และด้านการตรวจสอบได้
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กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากการได้ ท บทวนวรรณกรรมเพื่ อกาหนดกรอบแนวคิด การวิ จั ย ระหว่ างตั วแปรอิ สระ
และตัวแปรตามทีจ่ ะศึกษา ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษาสูงสุด
- ตาแหน่งงาน
- ระยะเวลาประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน
- การได้รับการพัฒนาตนเอง
ในการจัดซื้อจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ

ผลกระทบจากการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ด้านความคุม้ ค่า
- ด้านโปร่งใส
- ด้านมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
- ด้านตรวจสอบได้

แนวทางแก้ปัญหาจากผลกระทบการใช้
พระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ระยะเวลาการศึ กษาประมาณ 3 เดื อน เนื่ องจากเป็ นระยะเวลาในการเรี ย นวิ ชาการ
ค้นคว้าอิสระ ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ระเบียบวิธวี จิ ยั
1) ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องการใช้พระราชบัญญัตกิ าร
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ ธ านี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ไม่ทราบจานวนประชากร และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะ จง
(Purposive Sampling) จ านวน 100 คน จากตั ว แทนผู้ บริหาร หั ว หน้าส่ วนราชการ ผู้ อานวยการ
สานักงาน เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกจากร้านค้า ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้รับเหมาที่เกี่ ย วข้ อง
การจั ด ซื้ อจั ดจ้าง และสุ่ ม ตัว อย่างตามความสะดวก (Accidental Selection) ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
2) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
การคึกษาครั้งนี้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ย วข้ อง
มาเป็ นหลั กในการสร้างคาถาม แบ่ งออกเป็ น 3 ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บปัจจัย
ส่วนบุคคลเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิ ด (Close-Ended Response Questions) และคาถามทีม่ ี
หลายคาตอบให้เลือก (Multiple choice questions) ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับผลกระทบจาก
การประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขององค์การ
บริ ห ารส่ วนจังหวั ดสุ ราษฎร์ธานี ลักษณะของแบบสอบถามเป็น ประเภทมาตราส่ ว นประมาณค่ า
(Rating Scale) แบ่ ง เป็ น 5 ระดั บ ตามแบบลิ เคอร์ ท (Likert’s Scale)โดยมีข้อคาถามเชิ งบวก
(Positive Statements) และข้ อค าถามเชิ ง ลบ (Negative Statements) (บุญ ชม ศรี สะอาด,
2556, น. 82) และใช้ ร ะดับ การวั ด ข้อ มูล ประเภทอัน ตรภาค ภาค (Interval Scale) ระดั บ 5
หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วย ระดับ 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ ระดับ 2 หมายถึง
ไม่เห็นด้วย ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางแก้ ไ ข
ปัญหาจากผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นคาถามปลายเปิด (Open – Ended) นอกจากนี้ในส่วนของ
การวัดคุณภาพเครื่องมือใช้ในการศึกษา เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
หลั ง จากนั้ นนาแบบสอบถามที่แก้ ไขแล้ ว ไปทาการทดลองใช้ ( Try Out) หาความเชื่ อมั่ นทั้งฉบับ
ด้ ว ยวิ ธี การหาสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ า ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (สุ จิ ต รา
บุณยรัตพันธุ์, 2557, น. 101) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.79 จึงนาแบบสอบถามไปใช้จริง
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3) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยทาหนังสื อนาขอความอนุ เคราะห์จากหน่วยงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ที่เกี่ยวข้องการใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 100 คน
ตอบแบบสอบถามและส่ง ให้ตอบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ เพื่ อประหยั ดเวลาและการรวบรวม
ข้ อมู ลก่ อให้เกิ ดความสะดวกต่อการตอบแบบสอบถาม จนเก็ บ รวบรวมครบตามจานวนที่ต้องการ
ภายในระยะที่กาหนด
4) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากข้ อมู ลที่ เก็ บ รวบรวมได้ ตรวจสอบความถู กต้องและความสมบูรณ์ ของแบบสอบถาม
แล้วมาลงรหัส (Coding) นามาวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็ จรูป SPSS for Widows
ข้ อมู ลปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม นามาวิ เคราะห์ ห าค่ า ความถี่ ค่ า เป็ นร้ อยละ
แนวทางแก้ ไขปัญ หาจากผลกระทบจากการประกาศใช้ พ ระราชบัญ ญัติการจัดซื้ อจัด จ้างและการ
บริ ห ารพั สดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.2560 นามาวิ เคราะห์ หาค่ า ความถี่ ผลกระทบจากการประกาศใช้
พระราชบัญ ญัติการจัดซื้ อจัด จ้างและการบริหารพั สดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี นามาวิเคราะห์คานวณค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปัจจัยที่
มี ผลกระทบจากการประกาศใช้ พระราชบัญญั ติการจัดซื้ อจั ดจ้างและการบริหารพั สดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ขององค์ การบริหารส่ วนจั งหวั ดสุ ราษฎร์ธานี จ าแนกตามปัจจั ย ส่ว นบุคคล วิ เคราะห์ความ
แตกต่ า งใช้ สถิ ติ Independent Sample t-test สาหรั บ ตั ว แปรอิ สระที่ มี 2 กลุ่ ม และหาความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: ANOVA) หรือ F-test สาหรับตัวแปรอิสระที่
มีมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป เมื่อพบความแตกต่างทดสอบรายคู่โดยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe's Method) และ
แปลความหมายของค่าเฉลี่ยของผลการวิ เคราะห์ข้อมู ลตามช่ว งของค่า เฉลี่ ย (Best, 1977, p. 174)
โดยใช้สูตรดังนี้
อันตรภาคชั้น =

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
=
5-1 = 1.33
3
คะแนนเฉลี่ย 3.67-5.00 หมายถึง ระดับผลกระทบค่อนข้างสูง
คะแนนเฉลี่ย 2.34-3.66 หมายถึง ระดับผลกระทบปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.00-2.33 หมายถึง ระดับผลกระทบค่อนข้างต่า
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สรุปผลการวิจยั
ผลการศึกษานาเสนอตามวัตถุประสงค์การวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลสรุปได้ว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ
78.00 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.00 ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 53.00 ตาแหน่งงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน คิดเป็นร้อยละ 71.00 มีระยะเวลาประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานมากกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 70.00 และได้รับการพัฒนาตนเองในการจัดซื้อจ้ า ง
และการบริหารพั สดุภาครัฐด้ว ยการฝึ กอบรม /สั ม มนาและการศึกษาดูงาน คิ ด เป็นร้อยละ 52.00
ส่วนผลการวิ เคราะห์ผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติ การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ ห าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สรุปได้ว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลาดับคือ ด้านความคุม้ ค่า
ด้านมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านตรวจสอบได้ และด้านโปร่งใส นอกจากนี้เมื่อพิจารณาของ
แต่ ละด้ าน และรายประเด็ นทุ กประเด็ น มี ค่าเฉลี่ ย อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้ น ด้ านความคุ้มค่า
ประเด็นความไม่ชานาญในการซื้ อการจ้างตามแผนการบริหารพั สดุค่าเฉลี่ ยมากกว่าประเด็นอื่ น ๆ
ระดับผลกระทบค่อนข้างสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ส่วนประเด็นความไม่ชัดเจนการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างค่าเฉลี่ยน้อยกว่าประเด็นอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18
ปั จ จั ย ที่มี ผลกระทบจากการใช้ พระราชบัญญัติการจั ดซื้ อจั ดจ้างและการบริ หารพั สดุ ภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สรุปได้ว่า ปัจจัย
ตัวแปรเพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ตาแหน่งงาน ระยะเวลาประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และการ
ได้ รั บ การพั ฒนาตนเองในการจั ด ซื้ อจ้ า งและการบริ หารพั สดุ ภาครัฐ ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อการใช้
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครั ฐ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนจั งหวั ด
สุราษฎร์ธานี จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ยกเว้นปัจจัยตัวแปรการได้รับการพั ฒนาตนเองในการจัดซื้ อจ้ าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐที่มีผลกระทบจากการใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั สดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด้านตรวจสอบได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยอมรับสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้
ส่วนที่ 2 แนวทางแก้ปัญหาจากผลกระทบการใช้พระราชบัญญัติ การจัดซื้ อจัดจ้า งและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สุราษฎร์ ธานี คือด้านความคุ้มค่าที่
องค์กรควรปลูกฝังและสร้างความเข้าใจต่ อผู้ป ฏิบัติงานและผู้ที่ เกี่ย วข้ องหรื อผู้ มีส่วนได้ ส่ว นเสี ย ต่ อ
เจตนาของพระราชบั ญญั ติการจัดซื้ อจั ดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่ อให้ การ
ปฏิบัติงานเกิดผลคุ้มค่าของส่วนราชการหรือหน่วยงานทีม่ ีภารกิจเหมือนกัน และการกาหนดมาตรการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยการจัดฝึ กอบรมให้มีความรู้ในวิธีการและใช้ โปรแกรมประยุ กต์ ท าง
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อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐและร่วมกับการทาความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจั ด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ส่วนข้อเสนอแนะ ในส่วนของข้อเสนอแนะต่อการศึกษาครั้งนี้ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุ
ราษฎร์ธ านี ควรสรรหาหรื อคัดเลื อกบุคคลที่มีความชานาญในการซื้ อการจ้าง ส่ ง เสริ มให้ผู้ฝึกงาน
ชั่ ว คราวได้รับการพั ฒนาตนเอง สร้ า งความรู้ ความเข้ าใจผู้ ประกอบการหรือผู้ มีส่ว นได้ส่วนเสียใช้
โปรแกรมประยุกต์ทางอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป คือ ควรศึกษาปัจจัย
ที่มีผลกระทบต่อการใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด้วย
การสอบถามและสั มภาษณ์เชิ งลึ กผู้ ที่มี ประสบการณ์และความชานาญการจัดซื้ อจั ดจ้ างและการ
บริหารพัสดุ และควรศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้เกิดผลคุ้มค่าต่อการ
ใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั สดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ใช้ทฤษฎี SWOT Analysis
และหาแนวทางโดยใช้ตาราง TOWS Matrix
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ประสิทธิผลการดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้า
สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุร าษฎร์ธานี
จันจิรา ศรีนาค*

บทคัดย่อ
สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่า รับผิดชอบพืน้ ที่
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยกเว้น พื้นที่เกาะสมุ ยและเกาะพะงัน ดาเนินงานตามนโยบายของกรมเจ้าท่า
และปฏิบัติตามภารกิจ โดยเน้นความปลอดภัยต้องเป็นที่ 1 ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ งานด้าน
ธุ ร การ งานด้ านตรวจการณ์ขนส่ งทางน้า งานด้ านทะเบีย นเรื อ และงานตรว จเรือ ซึ่ ง หน้าที่ต่าง ๆ
ปฏิ บั ติ งานที่เกี่ ย วข้ องกั บความปลอดภั ย ทางน้ า โดยมี การประชาสั มพันธ์ ความปลอดภั ย ทางน้า 4
ช่องทาง คือ เว็บไซต์ทางสานักงาน Facebook/สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ประกาศ
ในสานั กงาน และประกาศแจ้ ง ผ่ า นบริ ษั ท เรื อโดยสาร เนื้ อหาที่ ท าประช าสั ม พั นธ์ ได้ แก่ การ
ประชาสัมพันธ์เรื่องระมัดระวังในการเดินเรือ ประชาสัมพันธ์ตรวจสภาพเรือและต่ออายุใบอนุญาตใช้
เรือ และการแจ้งข่าวกรมเจ้าท่า เป็นต้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการดาเนินงาน การ
ประชาสั ม พั นธ์ ถือว่ าเป็นเครื่ องมื อตัว หนึ่ งที่ ขับเคลื่ อนนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ ย วข้ อง เพื่ อให้
นั กท่ องเที่ ย วและผู้ ป ระกอบการเรือได้รั บข่ าวสารได้อย่ างรวดเร็ ว สามารถด าเนิ นการในส่ วนที่
เกี่ยวข้องได้ทันตามกาหนดเวลา และเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้าได้รับการช่วยเหลือได้ทนั ท่วงที
จากสถิติการสัญจรทางน้าในปี พ.ศ. 2551-2561 พบว่าเห็นได้ว่ามีการเดินบริการขนส่งทาง
น้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ติดอันดับที่ 5 ในภาคใต้ แนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติของกรมเจ้าท่า ตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ในแต่ละปีจะมี
ตัวชี้วัดที่ต่างกัน แต่จะกาหนดกรอบการประเมินออกเป็ น 3 ส่วน ในการประเมินผลการปฏิบัติง าน
ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ.2562 โดยกาหนดกรอบการประเมิ นออกเป็ น 3 ส่ ว น ได้ แก่ (1) งาน
สานักงาน ก.พ.ร. 10% (2) งานตามภารกิจ 80% (3) งาน ITA 10% ในส่วนงานตามภารกิจ: แผนงาน
พื้ นฐานด้ า นการสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั นของประเทศ มี การกาหนดตั ว ชี้ วั ด เกี่ ย วกั บ
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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การประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้า 1) จานวนครั้งของการให้บริการนอกสถานที่ รวมทั้งการจัด
กิจกกรมในการส่งเสริมและพั ฒนาเครือข่ายระบบการขนส่ งทางน้าและพาณิชยนาวี 2) จานวนครั้ง
ของการจัดประชุมภายในหน่วยงาน 3) จานวนครั้งของการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรูแ้ ละความ
เข้าใจแก่ประชาชน
ผลการศึกษา พบว่า
1) ประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้าของสานักงาน
เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี พบว่า ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารของสานั กงานเจ้าท่า ภูมิ ภาค
สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ประชาชนมีความคิดเห็นต่อช่ องทางการรั บ รู้
ข้อมูลข่าวสารผ่านช่ องทาง Social Network จากเฟสบุ๊ค สานักงานฯ อยู่ในระดับดี ประชาชนให้
ความคิดเห็นต่อช่องทางการรับรู้ เป็ นอันดับ แรก รองลงมาคือ การรับข้อมูลข่าวสารผ่า นสถานี วิ ท ยุ
โทรทั ศ น์ แห่ ง ประเทศไทย จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี , สานั กงานประชาสั ม พันธ์ จั ง หวั ด สุ ราษฎร์ธานี
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อช่องทางการรับรูข้ ้อมูลข่าวสารผ่านช่องติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ประชาชน
มี ค วามคิด เห็นต่อช่ องทางการรั บรู้ข้อมูลข่า วสารผ่ านชเว็บไซต์ของสานั กงานฯ ประชาชนมีความ
คิดเห็นต่อช่องทางการรับรูข้ ้อมูลข่าวสารผ่านผู้ประกอบการเรือโดยสาร และอันดับสุดท้าย ประชาชน
มีความคิดเห็นต่อช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสมาคมกลุ่มผู้ประกอบการเรือประมง
2) ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้าของสานักงานเจ้าท่าภูมิ ภาค
สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมี
ความพึ ง พอใจต่อข้ อมู ลข่า วสารความปลอดภั ย ทางน้ าเป็ นประโยชน์ และน่ าสนใจ อยู่ ใ นระดับดี
ประชาชนให้ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้าเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสาวถูกต้อง/เที่ยงตรง อยู่ในระดับดี ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ อยู่ในระดับดี ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ประชาชนมีความพึงพอใจต่อช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่
เหมาะสม และอั นดั บสุดท้าย คื อ ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้ข้อมู ลเพิ่ มเติม/การตอบข้อ
ซักถามอยู่ในระดับดี
3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน ได้รับข้อมูลผ่านทางช่ อง
ทางการรับข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางน้า และประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจใน
การประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้า ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มาใช้บริการจากสานักงาน
เจ้ า ท่ า ภู มิ ภาคสาขาสุ ร าษฎร์ธ านี ผ่านช่ องทางการรั บข้ อมู ลข่ าวสารความปลอดภั ย ทางน้ า และ
ประชาชนที่ม าใช้ บ ริการจากสานั กงานเจ้ าท่าภู มิ ภาคสาขาสุ ราษฎร์ ธ านี มี ค วามพึง พอใจในการ
ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้า แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารของสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี
ควรมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชน ผู้ประกอบการเรือโดยสารและเรือประมงในพื้นที่รับผิดชอบ เข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดทารูปแบบการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้าให้ตรงกับความต้ องการ
ของกลุ่ ม เป้ า หมาย มี นโยบายให้มี การปรับปรุ งการประเมิ นผลการประชาสั มพั นธ์ สม่ าเสมอ โดย
กาหนดตัวชี้ วั ดที่น่าเชื่อถื อและเที่ยงตรง เพื่ อทราบถึง จุดเด่นจุ ดด้อยของการประชาสัม พันธ์ และ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด มีการสนับสนุน ให้ผู้ประกอบการเรือโดยสาร
และเรือประมง รวมถึงประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ จัดตั้งเป็นตัวแทนประชาชน ผู้ประกอบการ หรือ
สมาคม เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลความปลอดภัยทางน้าในพื้ นที่ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
หรือนักท่องเที่ยวรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องของข้อมูล มีศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชน ผู้ ป ระกอบการเรือโดยสารและเรือประมงในพื้ นที่รับผิ ดชอบ เพื่ อนาสู่ การพั ฒนาการ
ประชาสั ม พั นธ์ ค วามปลอดภั ย ทางน้ าให้ดี ยิ่ง ขึ้ น และศึ กษาการประเมิ นผลการทางานด้า นการ
ประชาสั ม พั นธ์ ในรู ปแบบที่ หลากหลาย เพื่ อนามาปรั บปรุง การประชาสั ม พั นธ์ ขององค์ การให้มี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ควรมีการศึกษาปัจจัยเชิงลึก หรือตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติม ที่มีผลต่อประสิทธิผลของการ
ดาเนินงานด้านการประชาสัมพั นธ์ความปลอดภั ยทางน้าของสานั กงานเจ้าท่าภูมิ ภาคสาขาสุ ราษฎร์ ธานี
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานและการนาไปประยุกต์ใช้ตอ่ ไป
ค าสาคัญ: การประชาสัมพันธ์, ความปลอดภัยทางน้า, สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี
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บทน า
สานั กงานเจ้ าท่าภูมิ ภาคสาขาสุ ราษฎร์ธานี เป็ นหน่ วยงานในสัง กัดกรมเจ้าท่า รั บ ผิดชอบ
พื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยกเว้น พื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงัน ดาเนินงานตามนโยบายของกรม
เจ้าท่าและปฏิบัติตามภารกิจ โดยเน้นความปลอดภั ยต้องเป็นที่ 1 เรือทุกลาต้องได้รับมาตรฐาน มี
ใบอนุ ญ าตการใช้ เรื อ มี อุป กรณ์ ช่ว ยชี วิ ต ฯลฯ ตามที่ กฎหมายว่ าด้ วยการเดิ นเรือในน่ านน้าไทย
กฎหมายว่ าด้ว ยเรือไทยกฎหมายว่าด้ วยการป้องกั นเรือโดนกั น กฎหมายว่ าด้ว ยการส่ งเสริมการ
พาณิชยนาวี กฎหมายว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกาหนด
สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ งานด้านธุรการ
งานด้านตรวจการณ์ขนส่งทางน้า งานด้านทะเบียนเรือ และงานตรวจเรือ ซึ่งหน้าที่ต่าง ๆ ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางน้า โดยมีการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้า 4 ช่องทางหลัก
คื อ เว็ บ ไซต์ ท างสานั กงาน Facebook/สานั กงานเจ้ า ท่ าภู มิ ภาคสาขาสุ ร าษฎร์ ธ านี ประกาศใน
สานั กงาน และประกาศแจ้ ง ผ่ า นบริ ษั ท เรื อโดยสาร เนื้ อหาที่ ท าประชาสั ม พั นธ์ ได้ แก่ การ
ประชาสัมพันธ์เรื่องระมัดระวังในการเดินเรือ ประชาสัมพันธ์ตรวจสภาพเรือและต่ออายุใบอนุญาตใช้
เรือ และการแจ้งข่าวกรมเจ้าท่า เป็นต้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการดาเนินงาน การ
ประชาสั ม พั นธ์ ถือว่ าเป็นเครื่ องมื อตัว หนึ่ งที่ ขับเคลื่ อนนโยบายและกฎหมายที่เกี่ ย วข้ อง เพื่ อให้
นั กท่ องเที่ ย วและผู้ ป ระกอบการเรือได้รั บข่ าวสารได้อย่ างรวดเร็ ว สามารถด าเนิ นการในส่ วนที่
เกี่ ย วข้ องได้ทันตามกาหนดเวลา และเมื่ อเกิ ดอุบัติเหตุทางน้ าได้รับการช่ว ยเหลื อได้ทันท่ว งที สิ่ งที่
สาคัญคือ นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยในการใช้บริการคมนาคมทางน้า ถึงแม้ว่า
การเกิ ด อุ บั ติเหตุ ในการคมนาคมทางน้ าภายในประเทศมีอัตราการเกิ ด อุ บัติเหตุ น้อย แต่ เมื่ อเกิด
อุบัติเหตุขึ้นจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และสิ่งที่สาคัญอีกอย่างคือ กระทบ
ต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ และอาจจะทบต่อสัมพันธภาพกับต่างประเทศ
จากสถิติการสัญจรทางน้าในปี พ.ศ. 2551-2561 พบว่าเห็นได้ว่ามีการเดินบริการขนส่งทาง
น้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ติดอันดับที่ 5 ในภาคใต้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการสัญจร
ทางน้านับว่ายังคงเป็นทางเลือกสาคัญสาหรับการเดินทางและการขนส่ง
ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุทางน้าที่สาคัญเกิดขึ้น ยิ่งตอกย้าให้เราต้องตระหนักถึงความปลอดภัย
ทางน้า ดังนั้นเราต้องให้ความสาคัญกับทุกชีวิตและทรัพย์สินในการสัญจรทางน้า นอกจากมาตรฐานที่
กาหนดแล้ว การประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้าเป็นเรื่องสาคัญ ที่เป็นเครื่องมือสาคัญในเรื่ อง
ความปลอดภั ย ทางน้ า ดั ง นั้ นผู้ วิ จั ย จึ งสนใจเรื่ องการประชาสั ม พั นธ์ค วามปลอดภั ย ทางน้ าที่เป็ น
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เครื่ องมื อสาคัญผลการปฏิ บัติงานด้านการประชาสั มพันธ์ ความปลอดภั ย ทางน้ านั้ นเป็นอย่างไร มี
ประสิทธิภาพหรือไม่ และสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามตัวชี้วัด
การวิ จั ย นี้ จึ งนาเสนอเกี่ ยวกั บประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานด้านการประชาสั มพั นธ์ความ
ปลอดภัยทางน้าของสานักงานเจ้าท่าภูมิ ภาคสาขาสุราษฎร์ธานี เพื่อนาไปปรับใช้เป็นแนวทางในการ
ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้าให้แก่ผู้ประกอบการเรืออย่างมีประสิทธิภาพ

ค าถามการวิจยั
1) กระบวนการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้าของสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุ
ราษฎร์ธานีเป็นอย่างไร
2) ผลลัพธ์ของการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้าสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุ
ราษฎร์ธานีเป็นอย่างไร
3) กระบวนการในการดาเนินการประชาสัมพันธ์สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุร าษฎร์ธานี
เป็นอย่างไร
4) ทรัพยากรในการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้า มีเนื้อหา ขั้นตอน ตัวชี้วัดผลการ
ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้าอย่างไร

วัตถุประสงค์ในการวิจยั
1) เพื่อประเมินประสิทธิผลในการดาเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้า
2) เพือ่ เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา ประสิทธิผลให้เพิ่มสูงขึ้น

เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
1) การประชาสัมพันธ์
Bivin (2014, p. 106) กล่าวว่า New Release คือ ข้อมูลข่าวสารที่คุณต้องการเผยแพร่ให้แก่
สื่อมวลชน โดยทั่วไป คือ สื่อสิ่งพิมพ์ โดยข่าวประชาสัมพันธ์นั้น จะประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบที่
สาคั ญ คื อ การเผยแพร่ การมีแง่มุม ข่าว และมีการเล่ าเรื่องที่ดึง ดูดความสนใจของสื่อมวลชนและ
กลุ่มเป้าหมายได้
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ในหนั ง สื อชื่ อ “The Nature of Public Relations” โดย Marston (1983) กล่ า วว่ า การ
ประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการ “RACE” ประกอบด้วย
R คือ Research (อะไรคือ ประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์ ?)
A คือ Action (จะต้องทาอะไร? (การวางแผนโครงการ))
C คือ Communication (สาธารณชนจะได้รับการบอกเล่าอะไร?)
E คือ Evaluation (เราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หรือไม่ ? และเกิดผลอะไร ?)
โดยหลักการประเมินผลในการประชาสัมพันธ์ โดย Noble (1999, pp. 19-20) ได้แก่
(1) การประเมินผลเป็นการวิจัย
(2) การประเมินผลเป็นทั้งการมองไปข้างหน้ าและมองย้อนหลัง
(3) การประเมินผลขึ้นอยู่กับผู้ประเมินและสถานการณ์
(4) การประเมินผลเป็นงานระยะสั้น
(5) การประเมินผลเป็นงานระยะยาว
(6) การประเมินผลเป็นการเปรียบเทียบ
(7) การประเมินผลมีหลายด้าน
ใช้เทคนิคการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ
(1) การประเมินระดับพื้นฐาน ได้แก่ การวัดการแพร่กระจายข่าวสารตามสื่อ
(2) การประเมินระดับกลาง ได้แก่ การวัดการเปิดรับสาร การตระหนักรู้ ความเข้าใจ
และการจดจาสาร
(3) การประเมิ นระดับสูง ได้ แก่ การวั ดความเปลี่ย นแปลงทางความคิดเห็น ทัศนคติ
และพฤติกรรม
โดยใช้การวัด 1) แบบการวัดการผลิต คือ การนับจานวนผลงานที่นักประชาสัมพันธ์จัดทาขึน้
เป็นการประเมินผลที่ไม่ ซับ ซ้อน ข้อดี คือ ประเมินรูปแบบนี้จะช่วยให้ผู้บริหารได้รู้ถึง ผลผลิต และ
ผลงานของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ข้อเสีย คือ เป็นการประเมินเชิงปริมาณไม่สนใจเชิงคุณภาพ
2) การวั ด การเปิดรับสาร เป็ นรู ปแบบการประชาสัมพั นธ์ที่ได้รับความนิ ย มใช้ม าก ( Wilcox et al.,
2000) ได้แก่ การรับรู้สื่อ จานวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือสื่อต่าง ๆ ทางอินเตอร์เน็ต การเปรียบเทียบ
เนื้อหาประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ กับค่าใช้จ่ายโฆษณา การติดตามและประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ โดยใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ทาการคานวณ เป็นต้น 3) การวัดการรับรูข้ องผู้รับสาร คือ การ
วัดการรับรู้และความเข้าใจของสาร โดยการสอบถามเกี่ยวกับสารและสิ่งที่ ผู้รับสารจดจาได้ การวัด
รูปแบบนี้เป็นการวัดในระดับที่สูงขึ้นกว่า การวัด การเปิดรับสาร 4) การวัดทัศนคติของผู้รับสาร คือ
การวั ด การเลี่ ย นแปลงของการรับรู้และทัศนคติ โดยการศึกษาโดยอิ งข้ อมูลฐานหรือใช้ การศึกษา
เปรียบเทียบ กับองค์กรอื่นในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการวัดช่วงก่อน ระหว่า ง และหลังการ
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ประชาสัมพันธ์ แล้วนามาวิเคราะห์ทางสถิติ 5) การวัดการกระทาของผู้รับสาร คือ การวัดกิจกรรมที่
เราดาเนินการไปแล้วนั้น ช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์อย่างไร 6) การวัดกิจกรรมเสริม คือ การ
ประเมินผลที่สามารถนามาใช้กับกิจกรรมนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ได้แก่ การตรวจสอบการสื่อสาร
การทดสอบเบื้องต้นและการแยกสารเป็นกลุ่ม การจั ดประชุมและการเข้ าร่วมกิจ กรรม และผู้อ่าน
จดหมายข่าว 7) การเปรียบเทียบกับค่าโฆษณา คือ การเปรียบเทียบมูลค่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
โดยเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการโฆษณา โดยมี 2 วิธีการในการเปรียบเทียบ ได้แก่ การเปรียบเทียบ
ในเชิงปริมาณ และการเปรียบเทียบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 8) การประเมินการประชาสัมพันธ์สอื่
ออนไลน์ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2) ประสิทธิผล
พิทยา บวรวัฒนา (2558, น. 175) ประสิทธิผลขององค์การ คือ การประเมินผลการทางาน
ขององค์การสาธารณะ องค์การที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง องค์การที่ดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้
3) งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กลยุทธ์และประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ใช้ระเบียบวิธีวิจยั
ในการศึกษา 2 แบบ คือระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ผลจากการวิจัย 1) กลยุทธ์ที่ใช้ใน
การประชาสั ม พั นธ์ ของมหาวิ ทยาลั ย ได้ แก่ กลยุ ท ธ์ การสร้ า งภาพลั กษณ์ ที่ ดี กลยุ ท ธ์ การใช้ สื่อ
ประชาสัม พันธ์ กลยุ ท ธ์ การนาเสนอสารประชาสั มพั นธ์ ที่เป็นประโยชน์ ซึ่ ง ส่ ง ผลในด้านดีต่อสังคม
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม และมีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 2) สื่อประชาสัมพันธ์ที่
กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับมากที่สุด คือ เว็บไซต์ โดยเนื้อหาหรือประเด็นของข่าวสารที่ได้รับผ่านทา ง
สื่อประชาสัมพันธ์มากที่สุด คือ เรื่องการจัดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 3) กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีทัศนคติต่อสื่อประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับดี โดยทัศนคติที่ดีมากที่สุดคือ ข้อมูลข่าวสารมีความเป็น
กลาง ไม่มีอคติในการนาเสนอ และมีความคิดเห็นในระดับดีมากทีส่ ุด คือ เว็บไซต์
ประสิ ท ธิ ผลกลยุ ท ธ์ การประชาสั มพั นธ์ ของสถานเอกอั ค รราชทู ตสหรั ฐอเมริกา ประจา
ประเทศไทย ที่มีต่อประชาชนไทย ผลจากการวิจัย 1 ) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ในส่วนของการ
ดาเนินงานการประชาสัมพันธ์ใ นรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์ และนาเสนอด้วยการใช้ตั วเอง จาก
กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 79 สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์ กรได้ 2) ปัญหาและอุปสรรคที่พบใน
การดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ คือปัญหาด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กร 3) ประสิทธิผล
การประชาสัมพันธ์ จากการสารวจพฤติกรรมในการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของทุกเพศ ทุกวัยในกลุ่ม
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 79 ถือว่าประสบความสาเร็จในการประชาสัมพันธ์
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วิธ ีดาเนินการวิจยั
1) ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
ประชาชนที่เป็นนักท่องเที่ ยวโดยใช้ การสัญ จรทางน้า ประจาปีงบประมาณ 2561 จานวน
1,574,384 คน และผู้ประกอบการเรือประมงและเรือโดยสาร ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จ านวน 1577 คน รวม 1,575,961 คน เมื่ อแทนค่าตามสู ตรจะได้กลุ่ มตัวอย่ าง คื อ นั กท่ องเที่ยวที่
เดินทางโดยใช้การสัญจรทางน้า ในพื้นที่รับผิดชอบของสานั กงานเจ้าท่าภูมิ ภาคสาขาสุราษฎร์ ธ านี
จานวนทั้งสิ้น 400 คน
2) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การดาเนิ นงานด้า นการประชาสั มพั นธ์ค วามปลอดภั ย ทางน้ าของ
สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ ธานี โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 1) ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถเลือกตอบได้ตามรายการ
(Check-list) จานวน 5 ข้อ 2) ตอนที่ 2 การดาเนินการด้านงานประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้า
ของสานักงานเจ้าท่าภูมิ ภาคสาขาสุราษฎร์ ธานี เป็นแบบสอบถามที่ให้แสดงระดับความคิดเห็นมี 5
ระดับ 3) ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่วัดระดับความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์โดยรวม
3) การเก็บรวบรวมข้อมูล มีวธิ กี ารและขัน้ ตอนการเก็บรวบรวม
โดยผู้ วิ จั ย ด าเนิ นการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล จากประชาชนในเขตพื้ นที่ นั กท่ อ งเที่ ย วและ
ผู้ประกอบการเรือประมงและเรื อโดยสาร ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสานั กงานเจ้าท่า ภูมิ ภาค
สาขาสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายที่จะศึกษา โดยการนาแบบสอบถามไปให้โดยตรง
ด้วยตนเอง และให้คาชี้แจงรายละเอี ยดของแบบสอบถาม โดยให้โอกาสผู้ตอบแบบสอบถามได้ ท า
แบบสอบถามอย่างอิสระเสรี และจัดทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 1) นาแบบสอบถามที่รับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถามหลังจากนั้นนามา
ลงรหั สข้ อมู ลและนามาวิ เคราะห์ ประมวลผลด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ 2) วิ เคราะห์ ข้อมู ลทั่ ว ไปของ
แบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดั บการศึกษา อาชี พ และการมาใช้ บริการของสานั กงานเจ้าท่า
ภู มิ ภาคสาขาสุ ราษฎร์ธานี สถิ ติ ที่ ใช้ คื อ สถิ ติ เชิ ง พรรณนา ได้ แก่ ความถี่และร้อยละ 3) วิ เคราะห์
ข้อมูลของการดาเนินการด้านงานประชาสัมพั นธ์ความปลอดภัยทางน้าของสานั กงานเจ้าท่าภูมิ ภาค
สาขาสุราษฎร์ธานี สถิติที่ใช้ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ความถี่ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 4) ทดสอบสมมติ ฐานโดยใช้ สถิ ติเชิ ง อนุ ม านทดสอบ โดยใช้ สถิ ติ One-Way ANOVA
สาหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นที่มี 3 กลุ่มขึ้ นไป ซึ่งหากพบความแตกต่างอย่างมี

152
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ .05 จะทาการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีการ LSD (Least
Significant Difference Test)

ผลสรุปผลการวิจยั
1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไป-30 ปี มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา เป็นประชาชนทั่วไป(นักท่องเที่ย ว) ไม่เคยใช้บริการจากสานักงานฯ มี
ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารของสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่
ในระดับดี
2) ประชาชนมีความคิดเห็ นต่ อช่ องทางการรับรู้ ข้อมู ลข่าวสารผ่ านช่ องทาง Social Network
จากเฟสบุ๊ค สานักงานฯ อยู่ในระดับดี ประชาชนให้ความคิดเห็นต่อช่องทางการรับรู้ เป็นอันดับแรก
รองลงมาคื อ การรั บข้ อมู ลข่ าวสารผ่ านสถานี วิ ทยุ โทรทั ศน์ แห่ งประเทศไทย จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี ,
สานั กงานประชาสั มพั นธ์ จัง หวัดสุ ราษฎร์ธานี ประชาชนมี ความคิดเห็นต่อช่องทางการรั บรู้ข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ประชาชนมีความคิดเห็นต่อช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ของสานั กงานฯ ประชาชนมี ค วามคิ ด เห็ นต่ อช่ องทางการรั บ รู้ ข้อมู ลข่ า วสารผ่าน
ผู้ ป ระกอบการเรือโดยสาร และอั นดับสุ ดท้าย ประชาชนมีความคิดเห็นต่อช่ องทางการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารผ่านสมาคมกลุ่มผู้ประกอบการเรือประมง
3) ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้าของสานักงานเจ้าท่าภูมิ ภาค
สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมี
ความพึ ง พอใจต่อข้ อมู ลข่า วสารความปลอดภั ย ทางน้ าเป็ นประโยชน์ และน่ าสนใจ อยู่ ใ นระดับดี
ประชาชนให้ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้าเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสาวถูกต้อง/เที่ยงตรง อยู่ในระดับดี ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ อยู่ในระดับดี ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ประชาชนมีความพึงพอใจต่อช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่
เหมาะสม และอั นดั บสุดท้าย คื อ ประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้ข้อมู ลเพิ่ มเติม/การตอบข้อ
ซักถามอยู่ในระดับดี
ผลการทดสอบสมมติฐาน เพื่ อเปรี ย บเทีย บการดาเนิ นงานด้ านการประชาสั มพั นธ์ความ
ปลอดภัยทางน้าของสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้พบว่า
1) ประชาชนที่มีอาชี พ ต่างกั น ได้ รั บข้ อมู ลผ่ า นทางช่ องทางการรั บข้ อมูลข่ าวสารความ
ปลอดภัยทางน้า และมีความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้า ไม่แตกต่างกัน
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2) ประชาชนที่มาใช้บริการจากสานักงานเจ้าท่าภู มิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีผ่านช่องทางการ
รับข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางน้า แตกต่างกันทุกคู่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
3) ประชาชนที่มาใช้บริการจากสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี มีความพึงพอใจ
ในการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้า แตกต่างกันทุกคู่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05

ข้อ เสนอแนะ
ประสิทธิผลการดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้าของสานักงานเจ้าท่า
ภู มิ ภาคสาขาสุ ร าษฎร์ ธ านี โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ดี ซึ่ ง จ าเป็ นต้ องมี พั ฒนาประสิ ท ธิ ผลการ
ดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้าของสานั กงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุร าษฎร์
ธานี ใ ห้ ดียิ่ งขึ้ นไปและสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ มผู้ มีส่ว นได้ส่ว นเสี ย ได้ ผู้ วิ จั ย จึงมี
ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิผลการดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้าของ
สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ดังนี้
1) ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย โดยผู้บริหารของสานักงานเจ้าท่าภูมิ ภาคสาขาสุราษฎร์ ธ านี
ควรมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชน/ผู้ประกอบการเรือโดยสารและเรือประมงในพื้นที่รับผิดชอบ เข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดทารูปแบบการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้าให้ตรงกับความต้ องการ
ของกลุ่ ม เป้ า หมาย มี นโยบายให้มีการปรับปรุ งการประเมิ นผลการประชาสั มพั นธ์ สม่ าเสมอ โดย
กาหนดตัวชี้ วั ดที่น่าเชื่อถื อและเที่ยงตรง เพื่ อทราบถึง จุดเด่นจุ ดด้อยของการประชาสัม พันธ์ และ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด
2) ข้ อเสนอแนะเชิ ง ปฏิ บั ติ ควรสนั บ สนุ นให้ผู้ป ระกอบการเรื อโดยสารและเรือประมง
รวมถึ ง ประชาชนในพื้ นที่รับผิ ดชอบ จั ด ตั้ งเป็นตัวแทนประชาชน ผู้ ป ระกอบการ/สมาคม เพื่ อเป็น
ศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลความปลอดภัยทางน้าในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหรือนักท่องเที่ย ว
รับรู้ข่าวสารได้อย่างรดเร็วและมีความถูกต้องของข้อมูล
3) ข้ อเสนอแนะเชิ ง ทฤษฎี ควรศึ กษาความพึ งพอใจของประชาชน/ผู้ ประกอบการเรือ
โดยสารและเรือประมงในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อนาสู่การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทาง
น้าให้ดียิ่งขึ้น มีศึกษาการประเมินผลการทางานด้านการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อ
นามาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ขององค์การให้มปี ระสิทธิผลมากยิ่ งขึ้น และมีการศึกษาปัจจัยเชิงลึก
หรื อตั วแปรอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม ที่ มี ผลต่อประสิ ทธิผลของการดาเนินงานด้านการประชาสั มพันธ์ความ
ปลอดภัยทางน้าของสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
และการนาไปประยุกต์ใช้ต่อไป
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อิทธิพลความยุติธรรมของผู้บงั คับบัญชาต่อความสามัคคี
ในการทางานด้านการให้บริการภาคพื้นของบุคลากร
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สนามบินสุร าษฎร์ธานี
จิตจานงค์ สารอักษร*

บทคัดย่อ
การศึ กษาในครั้ง นี้ มีวัตถุ ประสงค์ เพื่อศึกษา เปรี ย บเทีย บ และหาแนวทางการสร้างความ
สามัคคีของบุคลากรจากความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชา เก็บรวบรวมข้อมูลจาก บุคลากรด้านการ
ให้บริการภาคพื้นของ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สนามบินสุราษฎร์ธานี จานวน 222 คน ในสาย
การบินไทยไลอ้อนแอร์ สนามบินสุราษฎร์ธานี โดยใช้แบบทดสอบ ซึ่งค่าความยาก 0.19 - 0.86
ค่าอานาจจาแนก 0.20 - 0.80 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .91 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิ ติ
พื้ นฐาน ได้ แก่ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานและสถิ ติ ท ดสอบ ได้ แก่ สถิ ติ ท ดสอบที่
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่ออิทธิพลความยุติธรรมของผู้บังคับบั ญ ชา
ต่อความสามัคคีในการทางานด้านการให้บริการภาคพื้นของบุคคลากร สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
สนามบินสุราษฎร์ธานี ด้านความยุติธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้ า น เรี ย งตามลาดับ 3 ลาดั บ แรก ได้ แก่ ความยุ ติธรรมด้านการแบ่ง ปันผลตอบแทนขององค์กร
ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ องค์ การ และความยุติธรรมด้านกระบวนการของ
องค์กร และด้านความสามัคคีโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการปรับตัวให้เข้ากับ
ผู้อื่นได้ดี ด้านการไม่แบ่งเป็นพวกเขาพวกเรา และด้านการรักหมู่คณะมีใจหวังดีและ ช่วยเหลือเกื้อกูล
หมู่คณะด้วยความ เต็มใจ ตามลาดับ ผลการเปรียบเทียบโดยจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลพบว่า
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการทางาน ไม่มีความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกัน และแนวทาง
การสร้างความสามัคคีของบุคลากรจากความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาการ
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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จะต้ องมี การรั บ ฟั ง ข้ อคิ ด เห็ นจากทุ กฝ่ า ยที่ มี ส่ว นได้ เสี ย ก่ อนการตั ด สิ นในเรื่ องต่ า ง ๆ อี กทั้ ง
ผู้บังคับบัญชาการจะต้องสร้างความสามัคคีภายในองค์กรให้กลายเป็นวัฒนธรรมที่ผู้ปฏิบัติงานเล็งเห็น
ถึงความสาคัญ ซึ่งส่งผลให้การทางานราบรื่นและไม่มปี ัญหาเกิดขึ้น
ค าสาคัญ: ความยุติธรรม, ความสามัคคี, สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
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บทน า
ตลอดเวลาที่ผ่านมา เมื่อมีการพิจารณาถึงเรื่องของผลประโยชน์หรือเรื่องการฟ้องร้ อง คดี
ความ เรามั กจะได้ยินการกล่ าวอ้ างหรือการวิ จารณ์ว่ า ไม่ ได้รับความยุ ติธรรม หรื อไม่เป็นธรรม
หรือฝ่ายที่เสียประโยชน์ จะอ้างว่าไม่ยุติธรรม ไม่ได้รบั ความเป็นธรรม ฝ่ายที่ได้ตามข้อเรียกร้องก็จ ะ
กล่าวว่า ยุติธรรมแล้ว เป็นธรรมแล้ว แต่ละวงการหรือต่างวงการจะมีความเห็นในเรื่องของความ
ยุติธรรมและความเป็นธรรมแตกต่างกัน แม้กระทั่งนักกฎหมายด้วยกันเองก็ยังมีความเห็นในเรื่องของ
ความยุติธรรมทีแ่ ตกต่างกัน เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น (วิชช์ จีระแพทย์ , 2559, น. 1)
ความยุติธรรมถือเป็นสิ่งสาคัญที่ผู้บังคับบัญชาต้องยึดถื อปฏิบัติ กับบุคลากรในองค์กรอย่ า ง
เท่าเทียม แต่ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เท่าเทียมกัน องค์กรนั้นจะมีปัญหาทันที ความรู้สึกคับข้อง
ใจในความไม่เป็นธรรมจะนาไปสู่ความขัดแย้งในสังคม เป็นความเกี่ยวพันกันระหว่างความยุตธิ รรมกับ
ความสามั ค คี ของสั ง คม ส่ ง ผลตั้ ง แต่ ร ะดั บ ครอบครั ว หมู่ บ้ า น ชุ ม ชนและท้ องถิ่ น ไปจนถึ ง
ระดับประเทศ และระดับโลกความเป็นธรรมจะทาให้คนเกิดความวิริยะอุต สาหะเพิ่ มขึ้ นได้ เพราะ
ความรู้สึกว่าสิ่งที่ทุ่มเทไปนั้นมีผู้เห็นคุณค่า แต่หากไม่ได้รับความเป็นธรรมก็จะท้อใจไม่อยากทางาน
นั้น ๆ ดังนั้นหากหน่วยงาน องค์กร บริษัทห้างร้านต่าง ๆ มีระบบประเมินประสิทธิภาพการทางาน
ของบุ ค ลากรอย่ างเป็นธรรม มี การประเมินผลงานอย่ างเป็นธรรม ก็ จ ะสามารถสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรทุ่มเทให้กับการทางานได้อย่างดี (พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ, 2553, น. 1)
ทุกองค์กรไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นั้นต่างก็ขับเคลื่อนด้วยกาลังคนทั้งสิ้น ยิ่งองค์กรมีขนาดใหญ่
เท่ า ไรพนักงานที่ทางานอยู่ ในองค์กรนั้นก็ ย่ อมมีจานวนมากตามไปด้ว ย การบริหารงานบุคคลจึงมี
ความสาคัญไม่แพ้การบริหารงานเลยที เดีย ว เพราะหากองค์กรไร้ปัญหาเรื่องการทางานของบุ ค คล
ต่าง ๆ ในองค์กรแล้ว โอกาสที่องค์กรจะประสบความสาเร็จ ก็มี อยู่ สูง เช่ นกัน ประโยคเปรียบเปรย
ที่ว่า “ยิ่งมากคน ก็ยิ่งมากความ” และนั่นเป็นประโยคที่มักเป็นจริง เสมอ องค์กรที่ประกอบด้วยคน
มากมายเท่าไรก็ย่อมตามมาด้วยปัญหาต่าง ๆ นานามากเท่านั้น และการที่พนักงานมีทิศทางที่ไปคน
ละทิศคนละทางก็อาจทาให้องค์กรมี ปญั หาได้ในที่สุด องค์กรก็เปรียบเสมือนเรือที่ต้องมีฝีพายร่วมแรง
ร่ ว มใจกั นพายเรือให้เคลื่อนที่ไปข้ างหน้ า หากฝี พายพายไม่พร้ อมกั น หรื อพายไปคนละทิศละทาง
โอกาสที่เรือจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างราบรื่นและรวดเร็วนั้นก็คงไม่มี ดังนี้การบริหารจัดการคนใน
องค์กรจึงเป็นสิ่งสาคัญ และเครื่องมือสาคัญหนึ่งที่จะสร้างให้องค์กรแข็งแกร่งและสามัคคีขึ้นมาได้กค็ อื
ระบบ Team Building หรื อ การสร้ า งทีม สั มพั นธ์ ที่ จ ะท าให้ ทุกคนร่ ว มแรงร่ วมใจกั นขั บเคลื่อน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
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ปัจจุบันในประเทศมีสายการบินต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยม หนึ่งในสายการบินนั้นคือ สาย
การบิ นไทย ไลอ้ อน แอร์ โดยเริ่ ม ก่ อตั้ ง ในปี พ.ศ.2556 สายการบิ นราคาประหยั ด สั ญชาติ
อินโดนีเซีย มีฐานการบินอยู่ที่จาการ์ตา เป็นสายการบินที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ ปัจจุบันมี
เที่ ย วบิ นภายในประเทศทั้งหมด 9 เที่ ย วบิ น เที่ ย วบิ นต่ างประเทศ 1 เที่ ย วบิ น (Thai Lion Air,
2558, น. 1)
ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ นต่ อความสามั ค คี ของบุ ค ลาการ สายการบิ นไทยไลอ้ อนแอร์ สนามบิ น
สุราษฎร์ธานี โดยมีเหตุจากความสัมพันธ์กันภายในสถานที่ทางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้า
งานและเพื่ อนร่ ว มงาน การมอบหมายงานหรือการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นงานต่าง ๆ ขาดสั ด ส่ วนที่
เหมาะสมเพิ่ มภาระงานและปริ มาณงานที่ ไม่ต รงกั บคุณสมบัติความชานาญของผู้ ป ฏิ บัติง าน นา
ลักษณะงานเฉพาะไปรวมกับงานทั่วไปซึ่งมีความแตกต่างจาก ลักษณะงานที่ส่วนกลางของบริษัทวาง
รูปแบบไว้หรือตามตาแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่า งชัด เจน และมีการตัดสินใจกาหนดรูปแบบงาน
ใหม่ๆเสมอโดยขาดการคานึงถึงผลกระทบด้านอื่น ๆ ที่อาจตามมาโดยไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่ได้รับ
โดยมีอานาจในการตัดสินใจเด็ดขาดเพียงผู้เดียว หลายครั้งจึงนามาซึ่งงานที่ขาดประสิทธิภาพในการ
จัดการเวลาในการให้บริการ หรือ ความขัดแย้งของบุคลากรด้วยกัน จนทาให้บรรยากาศในการทางาน
เป็นไปด้วยความไม่น่าอยู่อาศัย การทางานในการให้บริการของสายการบินจะต้องมีการทางานกั น
เป็ นที ม โดยใช้ ค วามชานาญงานในแต่ละส่ ว นงานมาประสานกั น แม้ ว่ า ต่ างตาแหน่ ง หน้ าที่ กันแต่
บุคลากรต้องมีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อความต่อเนื่องและประสิทธิภาพของงาน แต่ถ้าหากบุคลากรมีปญั หา
กั นและบุ คลากรคนนั้นไม่สามารถแยกแยะปัญ หาส่ว นตัวกั บงานได้ก็จะทาให้ง านที่ออกมานั้นไม่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและการให้ความร่วมมือในการทางานซึ่ง
กั นและกั นก็ จ ะทาให้งานออกมาอย่างมีประสิ ทธิภาพและไปในทิศทางเดีย วกั น ด้ า นความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา การได้รับความช่วยเหลือจากผู้บั งคับบัญชาอย่างเป็ นธรรม
การตั ด สิ นใจอย่ า งมี เหตุมี ผลกั บผู้ ใ ต้บัง คับบั ญชาเป็นส่ ว นสาคัญ ที่ก่อให้เกิ ด ความสามั คคีภายใน
องค์การซึ่งมีความสาคัญเป็นอย่างมากในระบบงานและรูปแบบงานที่ตอ้ งทากันเป็นกลุ่ม
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงปัญหาของบุคลากรด้านการให้บริการภาคพืน้
ของ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สนามบินสุราษฎร์ธานี ซึ่งส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ได้รับความยุติธรรม
ของผู้บังคับบัญชาการเท่าทีค่ วรจึงทาให้ขาดความสามัคคีในการปฏิบตั ิงาน
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1) เพื่อศึกษาอิทธิพลความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชาต่อความสามัคคีในการทางานด้านการ
ให้บริการภาคพื้นของบุคคลากร สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สนามบินสุราษฎร์ธานี
2) เพื่ อเปรี ย บเที ย บปัจ จัย ที่ ส่งผลต่ ออิ ทธิ พ ลความยุ ติธ รรมของผู้ บัง คับบั ญชาต่ อความ
สามัคคีในการทางานด้านการให้ บริการภาคพื้นของบุคคลากร สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สนามบิน
สุราษฎร์ธานี โดยจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
3) เพื่อหาแนวทางการสร้างความสามัคคีของบุคลากรจากความยุตธิ รรมของผู้บังคับบัญชา

วิธ ีดาเนินการวิจยั
การวิจยั เชิงปริมาณ
ประชากรที่ ใช้ ในการศึ กษาครั้ ง นี้ คื อ บุ คลากรด้ านการให้ บริ การภาคพื้ นของสนามบิ น
สุราษฎร์ธานี จานวน 500 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจั ยครั้งนี้ คือ บุคลากรด้านการให้บริ การ
ภาคพื้นของสายการบิ นไทยไลอ้ อนแอร์ สนามบินสุราษฎร์ ธานี จานวน 222 คน ผู้วิจัยกาหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยการคานวณกลุ่ มตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane (พิสณุ ฟองศรี, 2554, น.
112) ได้ใช้การสุ่มตัวอย่างด้ วยวิธี สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งใช้แบบสอบถามในการ
เก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) โดยการนาแบบทดสอบที่ สร้ าง
ขึ้นไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขให้มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity)
ของคาถาม แล้วเลือกคาถามที่มีค่า IOC ซึ่งอยู่ในระดับ 0.80 - 1.00 ตรวจสอบหาค่าความยากง่ า ย
(Difficulty: P) ซึ่งอยู่ในระดับ 0.19 - 0.86 การตรวจสอบหาค่าอานาจจาแนก (Discrimination: r)
พบว่าอยู่ในระดับ 0.20 - 0.80 หลังจากนั้นนาเครื่องมื อไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ มี
ลักษณะเหมือนกับประชากรที่ทาการศึกษาจานวน 30 ตัวอย่าง พบว่า ค่าอานาจจาแนกที่ยอมรั บได้ มี
ค่าระหว่าง 0.20 - 1.00 และค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.2 - 0.8 แล้วนาข้อมูลมาวิ เคราะห์ เชิ ง
ปริ มาณ (Quatitative Analysis) โดยใช้ สถิ ติ พรรณนา (Descriptive Statistic) ได้ แก่ ค่ าความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อนาเสนอข้ อมู ลเกี่ ยวกับปัจจั ยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง สถิติ
อนุมาน (Inductive Statistic) หรือสถิติอ้างอิ ง (Inferential Statistic) เพื่อทาการเปรี ยบเที ยบและ
ทดสอบสมมติ ฐาน ได้ แก่ Independent - Samples t test (t - test) One - Way ANOVA
(F - test)
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สรุปผลการวิจยั
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุระหว่าง
35-44 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่เป็นระดับปริญญาตรี ระยะเวลาในการทางาน 6-10 ปี
1) ตามวั ตถุ ประสงค์ข้อที่ 1 พบว่ า อิ ท ธิ พ ลความยุ ติธ รรมของผู้บัง คับบัญ ชาต่อความ
สามัคคีในการทางานด้านการให้บริการภาคพื้นของบุคลากร สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สนามบิน
สุ ร าษฎร์ธานี เกี่ ย วกั บความยุติธ รรมโดยภาพรวมอยู่ ในระดับและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรี ยง
ตามลาดับ 3 ลาดั บ แรก ได้ แก่ ความยุ ติธ รรมด้านการแบ่ งปันผลตอบแทนขององค์กร ความ
ยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การ และความยุติธรรมด้านกระบวนการขององค์ กร
และด้ า นความสามัค คีโดยภาพรวมอยู่ ในระดับ ปานกลาง และเมื่ อพิ จ ารณาเป็นรายด้า น เรี ย ง
ตามลาดับ 3 ลาดับแรก ได้แก่ ด้านการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ดี ด้านการไม่แบ่งเป็นพวกเขาพวก
เรา และด้านการรักหมู่คณะมีใจหวังดีและช่วยเหลือเกื้อกูลในหมู่คณะด้วยความเต็มใจ
2) ตามวั ตถุ ประสงค์ข้อที่ 2 พบว่ า อิ ท ธิ พ ลความยุ ติธ รรมของผู้บัง คับบัญ ชาต่อความ
สามัคคีในการทางานด้านการให้บริการภาคพื้นของบุคลากร สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สนามบิน
สุราษฎร์ธานี โดยจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทีย บอิ ทธิ พลความยุติ ธรรมของผู้ บังคับบัญ ชาต่อความสามัคคีในการ
ทางานด้านการให้บริการภาคพื้นของบุคลากร สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สนามบิน
สุราษฎร์ธานี โดยจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
สถานภาพส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ระยะเวลาในการทางาน

ค่า t.
-1.33
-

ค่า F.
6.40
4.76
3.37

ค่า sig.
.15
.06
.15
.07

หมายเหตุ: *sig < .05
(1) ด้ า นเพศ มี ค วามคิ ด เห็ นไม่ แตกต่ างกั นอย่ า งมี นัย สาคั ญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ .05
โดยรวม แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ ด้านการเป็นผู้สร้างความ

161
เข้าใจอันดีในหมู่คณะ ด้านการไม่แบ่งเป็นพวกเขาพวกเรา ที่มีเพศต่างกัน จะมีความคิดเห็นของ
บุคลากรที่มีต่ออิทธิพลความยุติธรรมของผู้บงั คับบัญชาต่อความสามัคคีในการทางาน แตกต่างกัน
(2) ด้านอายุ โดยภาพรวมและรายด้าน จาแนกตามอายุ ในข้อคาถามรวมไม่มีความ
แตกต่างกัน
(3) ด้านระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
ความคิ ด เห็นของบุคลากรที่ มีต่ออิ ท ธิ พ ลความยุติ ธรรมของผู้ บัง คับบัญ ชาต่ อความสามั คคี โดย
ภาพรวมและรายด้าน จาแนกตามระดับการศึกษา ในข้อคาถามรวมไม่มีความแตกต่างกัน
(4) ด้านระยะเวลาในการทางาน โดยภาพรวมและรายด้าน จาแนกตามระยะเวลาใน
การทางาน พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่ออิทธิพลความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชาต่อความ
สามัคคี โดยภาพรวมและรายด้าน จาแนกตามระยะเวลาในการทางาน ในข้อคาถามรวมไม่มีความ
แตกต่างกัน
3) ตามวั ตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่ า วิ เคราะห์ความสั มพันธ์ ระหว่างความยุ ติธรรมและ
ความสามัคคีของ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สนามบินสุราษฎร์ธานี ในการหาแนวทางการสร้าง
ความสามัคคีของบุคลากรจากความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) ความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรม ด้านการแบ่งปันผลตอบแทนขององค์ กร กับ
ความสามัคคี ด้านการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ดี ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ ด้านการรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม ด้านการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้านการเป็นผู้สร้างความเข้าใจอันดีในหมู่คณะ ด้าน
การไม่แบ่งเป็นพวกเขาพวกเรา ด้านการเคารพในเหตุผลของคนส่วนใหญ่ และด้านการรักหมู่คณะมี
ใจหวังดีและ ช่วยเหลือเกื้อกูลในหมู่คณะด้วยความเต็มใจ พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ .01
(2) ความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรม ด้านกระบวนการขององค์กร กับความสามัคคี
ด้านการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ดี ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ ด้านการรับผิดชอบต่อส่วนรวม ด้าน
การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้านการเป็นผู้สร้างความเข้าใจอันดีในหมู่คณะ ด้านการไม่แบ่งเป็น
พวกเขาพวกเรา ด้านการเคารพในเหตุผลของคนส่วนใหญ่ และด้านการรักหมู่คณะมีใจหวังดีและ
ช่วยเหลือเกื้อกูลในหมู่คณะด้วยความเต็มใจ พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ .01
(3) ความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรม ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การ กับ
ความสามัคคี ด้านการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ดี ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ ด้านการรับผิดชอบต่ อ
ส่วนรวม ด้านการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้านการเป็นผู้สร้างความเข้าใจอันดีในหมู่คณะ ด้าน
การไม่แบ่งเป็นพวกเขาพวกเรา ด้านการเคารพในเหตุผลของคนส่วนใหญ่ และด้านการรักหมู่คณะมี
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ใจหวังดีและ ช่วยเหลือเกื้อกูลในหมู่คณะด้วยความเต็มใจ พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ .01

อภิปรายผลการวิจยั
อิ ท ธิ พ ลความยุติธ รรมของผู้ บัง คับบัญชาต่อความสามัคคีในการทางานด้านการให้บริการ
ภาคพื้นของบุคคลากร สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สนามบินสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บังคับบัญชาเริ่มเล็งเห็นถึงความสาคัญของพนั กงาน ใส่ใจความรู้สึกและ
พร้อมที่จะเข้าแก้ปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกฝ่าย อันจะก่อให้เกิดความสามัคคีมากยิ่งขึ้น
ความยุติธรรมด้านการแบ่งปันผลตอบแทนขององค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะผู้บังคับบัญชาการมีการเล็ง เห็ นถึ งภาระงานต่าง ๆ ในช่วงเวลาการทางานถูกกาหนดขึ้ น
อย่างยุติธรรมและมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บังคับบัญชามีการนาผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจของตนเองไปพิจารณาใน
ขั้นตอนของการตัดสินใจ เพื่อมอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม
ความยุติ ธรรมด้านกระบวนการขององค์กร โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ทั้ ง นี้ อาจเป็น
เพราะผู้บังคับบัญชาปฏิบัตดิ ้วยความเมตตาและให้ความสาคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชามากยิ่งขึ้น

ข้อ เสนอแนะ
1) ผู้บังคับบัญชาควรให้ความสาคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติกับคนที่
ตนพอใจเท่านั้น
2) ผู้บังคับบัญชาควรมีการประชุมเจ้าพนักงานทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ
พบปะพูดคุยเกี่ยวกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละฝ่าย หากมีปัญหาหรืออุปสรรคจะต้องมี
การแก้ปัญหาโดยทันที
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กลยุทธ์ในการเพิ่มศักยภาพการให้บริการลูกค้าของพนักงาน
บริษ ัท ธนาคารธนชาต จากัด สาขาบ้านนาเดิม
จิตโสภา อภิบาลคุรุกิจ *

บทคัดย่อ
ปัจจุบันสถาบันการเงินหลักอย่างธนาคาร โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์มีการแข่งขันที่สูงมาก
ขึ น การให้ บริ การที่ดีจึ งถื อเป็ นจุดแตกต่ าง ซึ่ ง สาคั ญที่ จะท าให้ลูกค้ าเลื อกมาใช้ บริ การกับทาง
ธนาคารที่สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้ในเวลามาทาธุรกรรมกับทางธนาคาร แต่ หาก
ธนาคารไม่สามารถรักษามาตรฐานการบริการไว้ ได้ ก็ จ ะส่ ง ผลให้ค วามพึ งพอใจของลู กค้าลดลง
จากสาเหตุข้างต้น ผู้ศึกษาจึงได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการ
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน จากการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากลูกค้ากลุ่มตัว อย่าง รวมถึง
พนักงานธนาคารธนชาต สาขาบ้านนาเดิม เพื่อนามาวิเคราะห์โดยใช้หลักสถิติ แล้วนาผลการวิเคราะห์
ที่ได้นัน มาหาแนวทางในการแก้ไข รวมทังวางแผนและหากลยุทธ์เพื่อนามาปรับปรุงการบริการของ
ธนาคารธนชาต สาขาบ้านนาเดิม ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึนในด้านการให้บริการลูกค้า
ผลจากการศึกษาพบว่า การจะเพิ่มศักยภาพการให้บริการของพนักงานธนาคารธนชาตฯ นัน
แผนระยะสันให้เริ่มต้น จากการอบรมปลู กฝังทัศ นคติที่ดีในด้า นการบริ การ ให้พนักงานมีใจรั กและ
พร้อมที่จะให้บริการกับลูกค้าทุกรายเต็มความสามารถ สาหรับแผนในระยะยาวทางธนาคารธนชาตฯ
โดยผู้บริหารควรกาหนดนโยบายและแก้ ไขปัญหาให้ชัดเจนใน ด้านการบริหารงาน ด้านบุคลากร ด้าน
ต้นทุน และด้า นสภาพแวดล้อมที่จะต้องมีความพร้อมทีจ่ ะให้บริการลูกค้าอย่างดีเยี่ยม
ค าสาคัญ: ธนาคารธนชาต, การให้บริการ, ลูกค้า, ความพึงพอใจของลูกค้า

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

165

บทน า
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) เดิมเป็นสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจในชื่อ บริษัทเงินทุน
เอกชาติ จ ากั ด (มหาชน) ซึ่ ง ได้ เ ปิ ด ให้ บ ริ การเมื่ อวั นที่ 22 เมษายน 2545 ภายใต้ ใ บอนุ ญ าต
ประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบจากัดขอบเขตธุรกิจ หลังจากนันจึงได้รับใบอนุญาตประกอบการ
ธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ จากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547 ปัจจุบันธนาคารมี
ขนาดของสินทรัพย์เป็นอันดับที่ 6 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย โดยเป็นผู้นาตลาดด้านสินเชื่อเช่าซือ
รถยนต์ของประเทศ ธนาคารได้นาเสนอบริการทางการเงินที่ครบวงจรผ่านเครือข่ายสาขากว่า 500
แห่งทั่วประเทศแก่ลูกค้ากว่า 4 ล้านราย ครอบคลุมในหลากหลายธุรกิจตังแต่ธุรกิ จลู กค้ารายย่ อย
ธุ ร กิ จ สิ นเชื่ อเช่ า ซื อรถยนต์ ธุ ร กิ จ ลู กค้ า รายใหญ่ ธุ ร กิ จ ลู กค้ า ขนาดกลางและขนาดย่ อม ธุ ร กิ จ
ประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจนายหน้าซือขายหลักทรัพย์ และธุรกิจบริหารจัดการกองทุน ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2556 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมกว่า 1 ล้านล้านบาท วิสัยทัศน์ (Vision) ของธนาคาร
ธนชาต มุ่งเป็นสถาบันการเงิ นที่ดีที่สุดในการให้บริ การทางการเงินที่ครบและครอบคลุม สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ด้วยบริการและคาแนะนาที่เป็นเลิศ
พันธกิจ (Mission) ของธนาคารธนชาต มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการทาง
การเงินของแต่ธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้อย่ างมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงิน
ทั งด้ านผลิตภั ณฑ์ และบริการที่ผนวกรวมบริการทางการเงินของต่างธุรกิ จ ในกลุ่ มเข้าด้ว ยกั น เพื่อ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดทังด้านคุณภาพ
และจริยธรรม เป้าหมายและนโยบายของธนาคารธนชาต ธนาคารยึดมั่นที่จะสร้างการติบโตอย่างมี
คุณภาพ โดยมีแผนการดาเนินธุรกิจที่สาคัญ ดังนี
1) เตรียมความพร้อมสาหรับกลุ่มธุร กิจขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการขยายตัว ของโครงการ
ขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึนในอนาคต
2) เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางธุรกิจขนาดย่อม
3) ส่งเสริมการเป็นผู้นาตลาดของกลุ่มลูกค้าบุคคล ผ่านการขยายเครือในทาเลที่มีศักยภาพ
เพิ่ ม ช่ องทางใหม่ ในการกระจายสิ นค้า รั กษาตาแหน่ ง ผู้นาในผลิตภั ณฑ์ สินเชื่อเช่ าซื อรถยนต์ บัตร
เครดิต ผลิตภัณฑ์เพื่อประกันภัย ประกันชีวิต กองทุนรวม และบุกตลาดผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลและ
ธุรกิจขนาดเล็ก
4) รักษาฐานลูกค้าเงินฝากเดิม และหาลูกค้าเงินฝากรายใหม่
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ความสาคัญและผลกระทบของปัญหาทีเ่ กิดขึ้น
การให้บริการ คือ ส่วนสาคัญในการทาให้ธุรกิจของธนาคารบรรลุผลสาเร็จได้ ดังนันหาก
ธนาคารธนชาต สาขาบ้านนาเดิม มีคุณภาพของการบริการที่ลดลง จากปัญหาการให้บริ การในด้าน
ต่าง ๆ ย่อมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อธนาคารธนชาต สาขาบ้านนาเดิม ดังนี
1) ธนาคารธนชาต สาขาบ้ านนาเดิ มไม่ สามารถรักษ าฐานลู กค้ าเดิม ได้ เพราะลู กค้าไม่
พึงพอใจในบริการและเกิดทัศนคติที่ไม่ ดีตอ่ ธนาคารธนชาต สาขาบ้านนาเดิม ทาให้ลูกค้าไม่กลับมาใช้
บริการกับธนาคารธนชาต สาขาบ้านนาเดิม
2) ธนาคารธนชาต สาขาบ้านนาเดิม เสียชื่อเสียงจากการกล่าวถึง เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดี
กับธนาคารธนชาต ทาให้ไม่มีลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ มาใช้บริการ
3) ธนาคารธนชาต สาขาบ้านนาเดิม สูญเสียรายได้ เพราะพนักงานไม่สามารถเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารของธนาคาร
ธนชาต สาขาบ้านนาเดิม
2) เพื่ อศึ กษาพฤติ กรรมของผู้ รั บบริก ารจากธนาคารธนชาต สาขาบ้ านนาเดิม ในด้าน
ประเภทของการใช้บริการ ความถี่ในการใช้บริการ วันที่มาติดต่อขอรับบริการ และช่วงเวลามาติดต่อ
รับบริการ
3) เพื่ อเปรี ย บเที ยบความคิดเห็ นของผู้ รับบริการต่ อคุณภาพการให้บริการของธนาคาร
ธนชาต สาขาบ้านนาเดิม จาแนกตาม อาชีพ ระดับ การศึกษา รายได้ต่อเดือน ประเภทของการรั บ
บริการ ความถี่ในการใช้บริการ วันที่มาติดต่อขอรับบริการ และช่วงเวลามาติดต่อรับบริการ
4) เพื่อศึกษาหากาหนดหากลยุทธ์ทจี่ ะนามาใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการลูกค้า

สมมติฐานในการศึกษา
1) ผู้รับบริการธนาคารธนชาตฯ ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ
แตกต่างกัน หรือไม่ ?
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2) ผู้รับบริการธนาคารธนชาตฯ ที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้ บริการ
แตกต่างกัน หรือไม่ ?
3) ผู้รับบริการธนาคารธนชาตฯ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ให้บริการแตกต่างกัน หรือไม่ ?
4) ผู้รับบริการของธนาคารธนชาตฯ ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพ
การให้บริการแตกต่างกัน หรือไม่ ?
5) ผู้รับบริการธนาคารธนชาตฯ ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ
ของพนักงานแตกต่างกัน หรือไม่ ?
6) ผู้รับบริการธนาคารธนชาตฯ ที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ
ของพนักงานแตกต่างกัน หรือไม่ ?
7) ผู้รับบริการธนาคารธนชาตฯ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ให้บริการของพนักงานแตกต่างกัน หรือไม่ ?
8) ผู้รับบริการธนาคารธนชาตฯ ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ให้บริการของพนักงานแตกต่างกัน หรือไม่ ?

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
1) แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับหลักการบริการ
ผู้ศึกษาได้รวบรวมความหมายและคานิยามของนักวิชาการที่แสดงไว้หลากหลายตามพืนฐาน
และทรรศนะของแต่ละท่านดังนี
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน (2552, น. 463) ให้ ค วามหมายของ “การบริ การ” ไว้ ว่ า หมายถึง
การปฏิบัติรับใช้ การให้ความสะดวกต่าง ๆ เช่น ให้บริการ ใช้บริการ
สมชาติ กิจยรรยง (2536, น. 42) กล่าวว่า การบริการเป็นกระบวนการของการปฏิบัติตนเพือ่
ผู้อื่น
Kotler (1994, p. 464) กล่าวว่า การบริการ หมายถึงกิจกรรมใด ๆ หรือการปฏิบัติที่กลุ่ ม
หรื อคณะใดคณะหนึ่ ง สามารถเสนอสิ่ ง สาคั ญที่ม องไม่เห็นเป็นตัว เป็นตน และไม่ มีผลในการเป็น
เจ้าของผลผลิตของบริการอาจเป็นหรือไม่เป็นผลิตภัณฑ์ก็ได้
สุขุม นวลสกุล (2538, น. 16-21) กล่าวว่า “คาว่าบริการน่าจะเป็นคาที่มีคุณค่าและชวนให้
ภูมิอกภูมิใจ เพราะคาว่าบริการนัน หมายถึง การทาประโยชน์ให้กับคนอื่น มีค วามสุข ความพอใจ ซึ่ง
คนที่ทาก็น่าจะมีความสุขที่ตวั เองมีคุณค่าแก่คนอื่น ฉะนันถ้าเราตังอุดมการณ์ไว้ว่า งานของเราคือการ
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บริการแล้วละก็ งานที่เราทาจะเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการเสมอ ผู้ที่มีหัวใจบริการจริง ๆ นัน ต้อง
แสวงหาความรู้รอบตัว เพื่อจะได้ใช้ความรู้นันมาให้บริการเขาได้ความเจริญรุ่งเรืองของธุร กิจ หรือ
องค์กรไม่ได้ขึนอยู่กับระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพหรือสินค้าที่มีคุณภาพเลิศเท่านัน การพัฒนา
ให้มีหัวใจบริการกับคนในองค์การก็เป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่ละเลยไม่ได้ งานบริการคือการทาให้
ลูกค้าพอใจ (Customer’s Satisfaction)” ลูกค้าทุกคนมีความแตกต่างกันไป ดังนันเราต้องบริการที่
ดีให้เขาพอใจจึงจะเป็นงานทีม่ ีคุณภาพ (เกียรติภูมิ วงษ์รจิต , 2538, น. 2-3)
จากความหมายดั ง กล่ า วจึ งสรุ ป ได้ ว่ า การบริ การ หมายถึ ง กิ จ กรรมหรื อการให้ ความ
ช่วยเหลือ ปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการและให้ความพึงพอใจของทังผู้ให้ และผู้รับบริการ ซึ่ง
กิจกรรมนัน ไม่สามารถจับต้องได้
2) แนวคิดใหม่เกีย่ วกับการให้บริการทีส่ ร้างความประทับใจให้แก่ลกู ค้า
ค าว่ า “ประทั บ ใจ” ตามค าจ ากั ด ความของพจนานุ กรมฉบับราชบั ณฑิ ตสถาน (2552,
น. 577) หมายถึง สมใจมาก ชอบใจมาก เหมาะมาก จะเห็นได้ว่า ความประทับใจเป็นความรู้สึกสอง
แบบของมนุ ษ ย์ คื อ ความรู้ สึกในทางบวกและความรู้ สึกในทางลบ ความรู้ สึกในทางบวกเป็น
ความรู้สึกที่เกิดขึนแล้ ว จะทาให้เกิด ความสุข ความสุขนันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้ สึก
ทางบวกอื่น ๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับ และความสุขนีสามารถทาให้เกิดความสุข
หรือความรู้สึก ทางบวกเพิ่มขึนได้อีก ดังนัน จะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อน และ
ความสุ ขนี มี ผลต่ อบุ ค คลมากกว่ า ความรู้ สึก ทางบวกอื่ น ๆ ความรู้ สึกทางลบ และความสุ ขมี
ความสัม พันธ์กันอย่างสลั บซั บซ้อน และระบบความสัม พันธ์ของความรู้สึกทังสามนีเรียกว่าระบบ
ความประทั บใจ โดยความประทับ ใจจะเกิ ด ขึน เมื่ อระบบความประทับ ใจมี ความรู้ สึกทางบวก
มากกว่าทางลบ สิ่งที่ทาให้เกิดความรูส้ ึกความประทับใจของมนุษย์ได้แก่ ทรัพยากร หรือสิ่งเร้า การ
วิเคราะห์ระบบความประทับใจ คือ การศึกษาว่า ทรัพยากรหรือสิ่งเร้าแบบใด เป็นที่ต้องการที่จะทา
ให้เกิดความประทับใจ และความสุขแก่ มนุษย์ ความประทับใจจะเกิดได้มากที่สุด เมื่อมีทรัพยากรทุก
อย่างเป็นที่ต้องการครบถ้วน
ศรั ท ธา วุ ฒิพ งศ์ (2542, น. 12) ได้ พู ดถึ งปัจจั ยสาคัญของความประทับใจไว้ ว่า เป็ นปัจจัย
สาคั ญ ประการหนึ่ งที่ช่ว ยทาให้งานประสบผลสาเร็ จ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ งถ้ าเป็นงานเกี่ ย วกับการ
ให้บริการ นอกจากผู้บริหารจะดาเนินการให้ผู้ทางานเกิดความประทับใจในการทางานแล้ว ยังจาเป็น
จะต้องดาเนินการที่จะทาให้ผู้ทางานเกิดความพอใจด้วย เพราะความเจริญก้าวหน้า ของงานบริการ
ปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่ง ที่จะเป็นตัวบ่งชีคือ จานวนผู้มาใช้บริการ ดังนัน ผู้บริการที่ชาญฉลาด
จึงควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาให้ลึกซึงถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะทาให้เกิดความ พึงพอใจทัง
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มาใช้บริการ เพื่อที่จะได้ใช้ เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้มีประสิท ธิ ภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดจากความหมายของความประทับใจทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้นพอสรุปได้ว่า ความ
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ประทับใจ หมายถึ ง ความรู้สึกชอบ ความรู้สึกพอใจ หรื อทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่งแล้วได้รับผลตอบสนองตามทีต่ ้องการ จึงทาให้เกิดความประทับใจขึนนั่นเอง
3) แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพการบริการ
คุ ณ ภาพการให้บริการ ในยุ คแห่งการแข่ งขั นเป็นหั ว ใจสาคัญ อย่างยิ่ง ที่ธนาคารทุกระดับ
ต้องให้ความสาคัญและผู้บริหารธนาคารต้องให้ความสาคัญอย่างยิ่ งทังในระดับนโยบาย และระดับ
ปฏิบัติ เนื่องจากการให้บริการที่ดีเยี่ยม และมีการบอกต่อ หรือ แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์จะส่งผล
ต่อจานวนลูกค้าหรือบุคคลที่เข้ามาใช้บริการของธนาคารในแต่ละปี ดังนัน เพื่อให้เข้าใจถึงคุณภาพ
การให้บริการ ผู้ศึกษาจึงได้ทาการศึกษาความหมายของคุณภาพการให้บริการ ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้
หลากทัศนะ เช่น Deming (อ้างถึงใน ปกรณ์ ปรียากร, ม.ป.ป., น. 29) คุณภาพตามทัศนะคติของเขา
นัน คุณภาพที่ดีไม่จาเป็นต้องหมายถึง คุณภาพสูงส่งราคาที่แสนแพง แต่หมายถึงการตอบสนองใน
สิ่งที่ลูกค้าต้องการ ด้วยระดับมาตรฐาน และคุณสมบัติเฉพาะที่เขาทังหลายต้องการ ด้วยระดับของ
ความเชื่ อถื อได้ มี เอกรู ป และด้ ว ย ณ ระดั บ ราคาหนึ่ ง ที่เหมาะสมกั บความจ าเป็ นของพวกเขา
องค์ประกอบของการจัดการในเชิงคุณภาพ
(1) กาหนดโดยความพึ งพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) เป็ นตั วชีวัดด้าน
คุณภาพที่แท้จริง
(2) การป้ องกั นดีกว่ าการแก้ ไข (Prevention Over Inspection) เป็ นการมุ่ง เน้นการ
จัดการโดยใช้ข้อเท็จจริง (Management by Fact) เพื่อการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงความผิดพลาด ด้วย
การวางแผนการป้องกันล่วงหน้า
(3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่ อง (Continuous Improvement) เนื่องจากความพึ งพอใจของ
ลูกค้าจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางทีเ่ พิ่มขึนตลอดเวลา (เทียบได้กับทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow)
(4) ค านึ ง ถึ ง ความสาคัญ ของทีม งาน (Team Management Responsibility) เพราะ
การสร้างคุณภาพย่อมเกิดจากการมีส่วนร่วมของทีมงานทุกคน
องค์ประกอบของ TQM
(1) คุณภาพของผลผลิต ตรงตามความต้องการลูกค้า
(2) คุ ณ ภาพของกระบวนการจั ด การ วางอย่ า งมี คุ ณ ภาพเพื่ อสร้ า งความมั่ นใจทุก
กระบวนการ
(3) หลั กประกั นคุณภาพงาน มี ลักษณะเป็ นมาตรการเชิ ง ป้องกั น สร้ า งหลั ก ประกัน
คุณภาพของผลงาน
(4) การควบคุ มคุ ณภาพ ขจั ด ความเบี่ย งเบนคุณภาพผลผลิ ตและกระบวนการจาก
มาตรฐานที่กาหนด
(5) ทัศนคติของบุคลากร มุ่งมั่นอุทิศตนเพื่อสร้างผลงานให้บรรลุเป้าหมาย
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การสร้างทัศนคติด้านคุณภาพ การจะทาให้คุณภาพของผลงาน (Quality of the Product)
และคุณภาพของกระบวนการ (Quality of the Processes) เกิดขึนอย่างแท้จริง ต้องสร้างทัศนคติ
เชิงคุณภาพให้แก่บุคลากรในโครงการด้วยหลักการสาคัญ 5 ประการ (Star Diagram) ดังนี
Focus on Customer

Do it together

Measure & Record

Do it right

Zero
Defect
Communicate &
educate

ภาพที่ 1 Star Diagram
แหล่งทีม่ า: ปกรณ์ ปรียากร, ม.ป.ป., น. 31.
(1) ให้ความสาคัญต่อลูกค้า (Concentrate on the Customer) ประกอบด้วย
(1.1) ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Driven Project Management)
(1.2) ตอบสนองค่านิยมลูกค้า (Better, Cheaper, and Faster)
2) เน้นการทางานที่ถูกต้อง (Do It Right)
(2.1) เริ่มต้นให้ถูกต้อง (Do It Right First Time) เพือ่ หลีกเลี่ยงการทางานซา (Rework)
(2.2) ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Constantly Improve)
(2.3) สร้างทัศนคติคุณภาพ (Quality is an Attitude) เปลี่ยนความคิดและพฤติ กรรม
การท างานด้ วยความเชื่ อว่ า “ข้ อชารุ ดบกพร่ องในงานของตนมี ค่ าเป็นศู นย์ ” (Zero Defect Minded
Attitude)
(3) การสื่อสารและการศึกษา (Communicate and Educate)
(3.1) แจ้งผลการดาเนินงานแก่บุคลากร หัวใจสาคัญ คือ การรับรู้สรุปผลงานและ
ปัญหาลูกค้าร่วมกัน (Team Briefing)
(3.2) สร้างกระบวนการเรียนรู้
(3.3) เน้นการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน
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(4) การวัดและบันทึกผลงาน (Measure and Record)
(4.1) กาหนดเกณฑ์มาตรฐานการทางาน
(4.2) กาหนดระบบการรายงาน
(4.3) การวัดผลงานกับมาตรฐาน
(4.4) การปรับปรุงแก้ไ ข
(5) ทางานร่วมกันเป็นทีม (Do It Together)
(5.1) ผู้บริหารต้องคลุกคลี เอาใจใส่
(5.2) มอบอานาจและหนุนช่วยบุคลากร (Empowering)
(5.3) สร้างบรรยากาศในการทางานที่ดี
(5.4) การสร้างทีมงาน
(5.5) เชื่อมโยงด้วยกระบวนการ ไม่ใ ช่หน้าที่
4) แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
Barkley & Saylor (อ้างถึงใน ปกรณ์ ปรียากร, ม.ป.ป., น. 38) เสนอว่า ในการสร้างความพึง
พอใจให้ลูกค้าต้องดาเนินไปอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการ ดังนี
การวิเคราะห์
Analysis

การประเมินผล
Evaluation

การวางแผน
Planning

การดาเนินงาน
Implementation

ภาพที่ 2 กระบวนการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
แหล่งทีม่ า: Barkley & Saylor อ้างถึงใน ปกรณ์ ปรียากร, ม.ป.ป., น. 38.
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1) การวิ เคราะห์ (Analysis) เป็ นกระบวนการที่ จ ะช่ ว ยชี ให้เห็ นถึ ง สิ่ ง ที่จ าเป็นที่
โครงการต้องจัดให้มีขึน เช่น ความต้องการของลูกค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ฯลฯ
2) การวางแผน (Planning) เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ทีมงานโครงการมีลู่ทางที่ชัดเจน
ในการผลิ ตผลงานและส่ งต่อถึง มือลูกค้าอย่ างรวดเร็ว เช่ น การสร้างสัม พันธภาพกับลู กค้า การ
จั ด เตรี ยมข้อเสนอโครงการ การจัดระบบองค์กรโครงการ ควบคุมการใช้ทรั พยากรต่าง ๆ ฯลฯ
3) การดาเนินโครงการ (Implementation) เป็นกระบวนการของการนาแนวทางที่
กาหนดไว้ในแผนดาเนินงานไปปฏิบัติให้สาเร็จ โดยคานึงถึงมาตรฐานการวัดผล การใช้ทรัพยากร
ตามแผน การรับมือกับความเปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยง
4) การประเมิ นผล (Evaluation) เป็ นการประเมินความก้ าวหน้ าของงาน และการ
วัดผลการปฏิบัติงาน ทังด้านการยอมรับ และการใช้ประโยชน์ การประเมินความก้าวหน้าของงาน
ผลลัพธ์ ผลกระทบ
5) งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ภัทรา ธรรมพรสิริ (2552) ได้วิจัยเรื่อง คุณภาพการบริการแก่ประชาชนของธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาอ่าวอุดม อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา การ
ได้รับคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาอ่าวอุดม อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี และเพื่อศึกษาการได้รับคุณ ภาพการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
สาขาอ่ าวอุ ดม อาเภอศรีราชา จั ง หวั ดชลบุรี จ านวน 400 คน โดยใช้วี การสุ่ม ตัวอย่างแบบบังเอิญ
สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบความแตกต่างโดยใช้ค่า สถิติ t-test และ
One-Way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า การได้รับคุณภาพบริการของธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด
(มหาชน) สาขาอ่าวอุดม ในภาพรวม อยู่ในระดับดี โดยด้านการทาให้ผู้มาใช้บริการเกิดความเชื่อมัน่
ด้านลักษณะทางภายภาพ ด้านความเอาใจใส่ต่อผู้มาใช้บริการ ด้ านความตังที่จะให้บริการเกิดความ
รวดเร็ว และด้านความน่าเชื่อถือของธนาคาร อยู่ในระดับดี
ด้านการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และช่วงเวลาในการใช้บริการ
กับการได้รับคุณภาพบริการของธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาอ่าวอุดม อาเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน และพบว่าประชาชนที่มีเพศ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
กับการได้รับคุณภาพบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาอ่าวอุดม อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ พัฒนารูปแบบการบริการ เช่นควรมีการนาเครื่องมืออัตโนมัติ เช่น ฝาก, ถอน,
โอน, ปรับสมุด ฯลฯ เพื่อลดระยะเวลาการใช้บริการบริ เวณเคาน์ เตอร์ธ นาคาร และพัฒนาคุณภาพ
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การบริการให้มากขึน เช่น การให้พนักงานสาขาที่ทาหน้าทีด่ ้านพัฒนาธุรกิจออกเดินตลาดเพิ่มขึน เพื่อ
ชักชวนลูกค้ามาใช้บริการ

กรอบแนวคิดในการศึกษา
ในการศึกษาครังนี ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง แล้วจึงนามาสร้าง เพื่อ
เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูร้ บั บริการ
1.1 อาชีพ
1.2 ระดับการศึกษา
1.3 รายได้ต่อเดือน

2. ข้อมูลพฤติกรรมการรับบริการ
2.1 ประเภทของการรับบริการ
2.2 ความถี่ในการรับบริการ
2.3 วันที่มาติดต่อขอรับบริการ
2.4 ช่วงเวลามาติดต่อรับบริการ

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
คุณภาพการให้บริการของ
ธนาคารธนชาต
สาขาบ้านนาเดิม
1. ด้านลักษณะทางกายภาพ
2. ด้านความน่าเชื่อถือของ
ธนาคาร
3. ด้านการทาให้ผู้รับบริการ
เกิดความเชื่อมั่น
4. ด้านความตังใจทีจ่ ะให้
บริการด้วยความรวดเร็ว
5. ด้านความเอาใจใส่ต่อผู้มา
ใช้บริการ
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ระเบียบวิธกี ารศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น
(1) พนักงานผู้ให้บริการ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสอบถามจากการสัม ภาษณ์เพื่ อศึ กษา
ปัญหาด้านการบริการของธนาคารธนชาตฯ
(2) ลูกค้าที่มาใช้บริการ เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวบแบบ สอบถาม จากลูกค้า
ที่มาใช้บริการที่ธนาคารธนชาตฯ
2) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จาก
(1) การค้นคว้าจากเอกสารของธนาคารธนชาต
(2) ข้อมูลที่ได้จากระบบเครือข่ายภายในของธนาคารธนชาตฯ

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา (Population) มีดังนี
1) พนักงานธนาคารธนชาตฯ มีทังหมด 9 คน โดยแบ่งเป็นผู้บริหาร 2 คน และพนักงาน
7 คน
2) ลูกค้าที่มาใช้บริการ ณ ธนาคารธนชาตฯ โดยใช้จานวนบัญชีเงินฝากและบัญชี สิน เชื่ อ
ที่มีอยู่ที่สาขาบ้านนาเดิม ซึ่งมีจานวนบัญชีเงิ นฝาก 54,948 บัญชี และบัญชีสินเชื่อทังหมด 4,637
บัญชี รวมทังหมด 59,585 บัญชี
จากลูกค้าที่มีจานวนบัญชีเงินฝากและบัญชีสินเชื่ อ ที่มีอยู่ที่สาขาบ้า นนาเดิม โดยใช้วิธีการ
เลือก ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) และใช้สูตรในการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
สูตรของ ยามาเน (Yamane, 1973 อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, น. 37) ดังนี
สูตร

n=

𝐍
𝟏+𝐍𝐞𝟐

เมื่อ N คือ จานวนของขนาดกลุ่มตัวอย่าง
n คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึนได้
(ในที่นีใช้ค่าความเชื่อมั่น 90 % ทาให้ e มี่ค่าเท่ากับ 1 - 0.90 = 0.10)
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59585

แทนค่า

n =
1+ 59585 (0.10)2
= 99.83
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 100 ตัวอย่าง

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
1) แบบสั ม ภาษณ์พ นั กงานของธนาคารธนชาตฯ เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาในการให้บ ริการลูกค้า
2) การวิเคราะห์ผังก้างปลา เพื่อหาสาเหตุของการขาดประสิท ธิภาพการให้บริการ โดย
การกาหนดปัญหาที่หวั ปลา และกาหนดกลุ่มปัจจัยทีจ่ ะทาให้เกิดปัญหานัน ๆ
3) แบบสอบถาม มี ลักษณะคาถามเป็นแบบปลายเปิด และปลายปิด ซึ่ ง สร้ างขึ น เพื่อ
ศึกษาความเห็นสาหรับลูกค้าและประชาชนที่มารับบริการกับธนาคารธนชาตฯ
สาหรั บ การวิ เคราะห์แบบสอบถามความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกั บ การบริ การ ผู้ ศึ กษาใช้ วิ ธีการ
วิ เคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าสวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน โดยการแปลความหมายค่าเฉลี่ ย ของระดับ
คะแนน ดังนี
การคานวณช่วงคะแนนจากสูตร ดังนี
ช่วงคะแนน =

คะแนนสูงสุด − คะแนนต่ าสุด
จานวนระดับ

จากการวิ เคราะห์ดังกล่ าว ท าให้ ผู้ศึกษาสามารถหาช่ว งคะแนนของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริการของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ดังนี
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด

ระดับคะแนนของค าถาม
ให้คะแนนเป็น 5
ให้คะแนนเป็น 4
ให้คะแนนเป็น 3
ให้คะแนนเป็น 2
ให้คะแนนเป็น 1

ค่าเฉลีย่
4.21 - 5.00
3.41 - 4.20
2.61 - 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80
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ภาพที่ 4 การวิเคราะห์ปญั หาการขาดประสิทธิภาพในการให้บริการด้วยแผนภูมิก้างปลา

สรุปผลการศึกษา
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้จัดการธนาคาร ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคาร และ
พนักงานปฏิบัติงาน วิเคราะห์ผังก้างปลา และการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ย วกับการบริ การของ
ธนาคารธนชาตฯ โดยการตอบแบบสอบถามจากลูกค้าผู้มาใช้บริการ พบว่า ปัญหาที่สาคัญเป็นอันดับ
แรกในการปฏิบัติงานของพนักงานนัน มาจากปัญหาเรื่องนโยบายการบริหารงานที่ไม่ชัดเจน ทาให้
พนักงานได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดคลาดเคลื่ อน และบางครังอาจมีการได้รบั ข้อมูลที่ไม่ ถูกต้อง ประกอบ
กับระบบงานที่มคี วามยุ่งยากซับซ้อน จึงทาให้เกิดความล่าช้าในการทางาน รวมถึงเหตุทพี่ นักงานยังมี
ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคารไม่ครอบคลุม จึงมีการนาเสนอผลิตภัณฑ์ซึ่ง ไม่ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า และการสื่อสารระหว่างพนักงานกับ ลูกค้ามีค วามเข้าใจที่ไม่ตรง กันบ้าง ทาให้
ลูกค้าบางรายไม่พึงพอใจกับการให้บริการของพนั กงาน ประกอบกับธนาคารธนชาตฯ ยังมีจานวน
พนักงานที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน หรือ
สนองตอบความต้องการของลู กค้าผู้ ม ารั บบริ การในบางช่ ว งเวลาที่ มีความเร่ งรี บ และ
อุปกรณ์ในการให้บริการ เช่น เครื่องบริการฝาก-ถอนเงินอัต โนมัติ เครื่องปรับสมุดฝากเงิน ยังมีไม่
เพียงพอ ทาให้ลูกค้าต้องเสียเวลารอในการธุรกรรมหน้าเคาน์เตอร์บริการ
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นอกจากนี เมื่ อพิ จ ารณาจากอายุ ระดั บการศึกษา และอาชี พ ของลู กค้ า ที่ มาใช้ บริการที่
แตกต่างกันมีความคิดเห็นในการบริการแตกต่างกัน โดยลูกค้ าที่มีอายุช่วง 20-40 ปี การศึกษาระดับ
อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี และอาชีพพนักงานเอกชน รับจ้าง จะให้คะแนนความพึงพอใจใน
การบริการต่า เนื่องจากลูกค้าในกลุ่มนีต้องการระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และยังเคยชินกับสิ่งอานวย
ความสะดวก มากกว่าลูกค้าที่มีอายุมาก ซึ่งจะคุ้ นเคยกับรูปแบบการบริการของธนาคารในระบบรู ป
แบบเดิม จึงแสดงให้เห็นว่าลูกค้ากลุ่มนียังไม่พอใจในการบริการของธนาคารธนชาตฯ

ข้อ เสนอแนะ
การวิเคราะห์ผลการศึกษาที่เกิดขึนดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาขอเสนอแนะกลยุทธ์ในการเพิ่ ม
ศักยภาพในการให้บริการของพนักงานธนาคารธนชาตฯ โดยแบ่งเป็นแผนระยะสันให้เริ่มต้นจากการ
อบรมปลูกฝังทัศนคติที่ดีในด้านการบริการ ให้พนักงานมีใจรักและพร้อมที่จะให้บริการกับลูกค้ า ทุ ก
รายเต็ ม ความสามารถ สาหรั บแผนในระยะยาวทางธนาคารธนชาตฯ โดยผู้ บ ริ ห ารควรกาหนด
นโยบายและแก้ ไ ขปัญ หาให้ ชัดเจนใน ด้ า นการบริ หารงาน ด้ า นบุ คลากร ด้ า นต้ นทุ น และด้าน
สภาพแวดล้อมที่จะต้องมีความพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าอย่างดีเยี่ยม
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การลดระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วยนอก ที่มารับบริการด้านกายภาพบาบัด
ต่อเนื่อง โรงพยาบาลเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จิรกิตติ์ สารอักษร*

บทคัดย่อ
ระยะเวลาการบริการ เป็ นอี กหนึ่ งปัจ จัย สาคัญในด้านความแออั ดของผู้ ที่มารับบริการใน
โรงพยาบาลเคียนซา การลดช่องว่าง (Gap) ระหว่างช่วงระยะเวลาการรอคอย (Waiting Time) และ
ระยะเวลาการรับบริการ (Service Time) จะส่งผลให้ผู้ป่วยใช้เวลาในการเข้ารับบริการสันลง และเกิด
ความพึงพอใจต่อการบริการของโรงพยาบาลเคียนซา
การวิจัยเรื่องการลดระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วยนอก ที่มารับบริการทางกายภาพบาบัด
ต่อเนื่อง ณโรงพยาบาลเคียนซา มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ขันตอนการให้บริการด้านกายภาพบาบัด
ค้นหาแนวทางการลดระยะเวลาการรอคอยและเพิ่มประสิทธิ ภาพการให้บริการด้านกายภาพบ าบั ด
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Learning) ด้วยการประยุกต์แนวคิดแบบลีน (Lean Concept)
และวงจรเด็ ม มิ่ ง (Demming Cycle) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ นผู้ ที่ ม ารั บ บริ ก ารด้ า นกายภาพบ า บั ด
โรงพยาบาลเคียนซาเพียงอย่างเดียว ทังสิน 64 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบบันทึก
ช่วงเวลาที่เข้ารับบริการในแต่ละขันตอน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ก่อนและหลังการพั ฒนา
โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลในแบบการวิเคราะห์เชิง พรรณนา (Descriptive Analysis) ด้วย
สถิ ติ ค วามถี่ ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และเปรียบเทีย บก่ อน -หลั ง ด้ ว ย t-test for
Dependent Samples
ผลการวิจัยพบว่าหลังการพัฒนาฯ 1) กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาการรอคอยจาก 15.31 นาที
เหลือ 4.39 นาที อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (t = 16.885, p < 0.01 ) และ 2) และมีประสิทธิภาพการ
บริการด้วยแบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการเพิ่ม ขึนจาก 4.56 คะแนน เป็น 4.75 คะแนน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (t = -9.129, p < 0.01 )

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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อย่างไรก็ตาม จากการวิจัยครังนีสามารถพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อลดระยะเวลาการรอ
คอยในผู้ ที่ใช้สิทธิข้าราชการได้ด้ว ยการใช้ เครื่ องสแกนบัตรประชาชน เพื่ อให้เป็นการบริการแบบ
จุ ด เดี ย วจบ (One Stop Service) ในทุ ก ๆ สิ ท ธิ การรั กษา และสามารถขยายแนวทางการลด
ระยะเวลารอคอยด้วยแนวคิดลีนไปยังผู้ทมี่ ารับบริการประเภทอื่นที่มีขันตอนซับซ้อนมากขึนต่อไปได้
ค าสาคัญ: ระยะเวลาการรอคอย, ผู้ป่วยนอก, กายภาพบาบัด
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บทน า
ปั จ จุ บั น ประชากรไทยมีอายุ คาดเฉลี่ ย ที่ เพิ่ ม มากขึ นทุ กปีจ ากสถิ ติสาธารณสุ ขปี 2561
ประกอบกับสถาบันวิจัยเพื่ อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ระบุว่าคนไทยมีอัตราการเจ็บป่ว ยจาก
17,500 รายต่อประชากร 100,000 คน ในปี พ.ศ.2550 เป็ นประมาณ 22,900 รายต่อประชากร
100,000 คน ในปี พ.ศ.2558 ทาให้ ประชาชนเข้ามารับการรักษาทังในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนเพิ่ม
สูงขึน ที่มีประสิทธิภาพผู้รับบริการมีความต้องการและความคาดหวั งในบริการที่สูงขึ น ทาให้สถาน
บริการทังภาครัฐ และภาคเอกชนต่างให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพการบริการ เพื่อสร้างความ
ประทับใจแก่ผู้รับบริการ เมื่อเข้ามาใช้บริการในสถานบริการ หากผู้รับบริการได้รับการต้อนรับที่ไม่
เป็นมิตร จะเกิดความไม่ไว้วางใจ และไม่เชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ (สรานันท์ อนุชน, 2556)
โรงพยาบาลเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ให้การบริการ
ประชาชนในเขตอาเภอเคียนซาทังสิน 48,776 คน ครอบคลุมทัง 4 มิติ คือ การส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ ซึ่งมีเป้าหมายของการให้บริการที่มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน และประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งหน่วยงานกายภาพบาบัด โรงพยาบาลเคียนซา
เป็นอีกหนึ่งกาลังขับเคลื่อนการบริการแก่ประชาชนในพืนที่ มีบุคคลากรเป็นนักกายภาพบาบัด 5 คน
และผู้ช่วยนักกายภาพบาบัด 2 คน รวมทังสิน 7 คน ให้บริการประชาชนในหลากหลายรูปแบบ เช่น
การรักษาทางกายภาพบาบัดผู้ป่วยนอก การรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยใน การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่าง ๆ
การส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยทางาน การเยี่ยมบ้านดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงใน
ชุมชน ทาให้หน่วยงานกายภาพบาบัด โรงพยาบาลเคียนซามีปริมาณผู้ป่วยเพิ่มสูงขึนทุกปี โดยในปี
2561 มียอดผู้มารับบริการเป็นผู้ป่วยนอกทังสิน 1,374 คน ซึ่งการรักษาต่อเนื่องในผู้ป่วยหลายรายมี
ความจาเป็น แผนกกายภาพบาบัดจึงทาการนัดผู้ปว่ ยมาเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่า สถิติ
ย้อนหลัง 3 ปี ในปี พ.ศ.2559-2561 มีผู้ป่วยนอกมารับบริการที่แผนกกายภาพบาบั ด โรงพยาบาล
เคียนซา เฉลี่ยวันละ 15 คน ซึ่งแนวทางการให้บริการของโรงพยาบาลเคีย นซาคือประชาชนทุ กคน
ต้องมาติดต่อที่ห้องบัตร ก่อนการเข้ารับบริการ และติดต่อห้องการเงินหลังเข้ารับบริการทุกครัง ซึ่ง
การมี ระยะเวลาการรอคอยที่นานจะส่ งผลกระทบต่อความพึ งพอใจในด้านอื่ น ๆ โดยเฉพาะความ
เชื่อมั่นต่อผู้ให้บริการ ซึ่งระยะเวลาการรอคอยไม่ควรเกิน 30 นาที (Hart, 1995) นอกจากนี การรับรู้
ของผู้ ป่ ว ยต่ อการรอคอยยั งส่ ง ผลต่อความพึ ง พอใจในการบริ การอี กด้ ว ย (Bielen & Demoulin,
2007) ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลเคียนซามีระยะเวลาการรอคอยในการพบแพทย์ ข อง
ผู้ป่วยนอกโดยเฉลี่ย 103 นาที มีระยะเวลารอคอยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเฉลี่ย 68 นาที แต่
ยังไม่มีข้อมูลสถิติของผู้ป่วยนอก แผนกกายภาพบาบัดถึงระยะเวลาการรอคอยตลอดการใช้บริการ
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ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นปัญหาการมีระยะเวลารอคอยที่ไม่จาเป็นเพื่อลดช่ องว่าง (Gap) ระหว่าง
ช่วงระยะเวลาการรอคอย (Waiting Time) และระยะเวลาการรับบริการ (Service Time) ของผู้ป่วย
ที่มาทากายภาพบาบัดให้น้อยลงตามบริบทของพืนที่ อันจะส่งผลให้ผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจ
และให้ความไว้วางใจในการมาใช้บริการทีโ่ รงพยาบาลเคียนซาต่อไป

ค าถามการวิจยั
1) ปั ญ หาการบันทึ ก Log Sheet ในกระบวนการผลิ ตที่ ไม่ ตรงจริ งของพนั กงานบริษัท
เอเชียนนามันปาล์ม จากัด นันมีสาเหตุมาจากปัจจัยใดบ้าง
2) แนวทางการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัท เอเชียนนามันปาล์ม จากัด ในการแก้ปัญหา
การบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจริง ควรเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์ในการวิจยั
1) ขั นตอนการให้ บริการด้ านกายภาพบ าบัดแก่ ผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลเคี ย นซาใน
ปัจจุบันเป็นอย่างไร
2) สามารถลดขันตอนการให้บริการด้านกายภาพบาบัด เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย และ
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการได้หรือไม่ อย่างไร

งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ซัง ชุล คิม (Seung-Chul Kim et al., 2543) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสร้าง แบบจาลองสาหรับ
การให้ บริการ และวิ เคราะห์จ านวนของผู้ รับบริการที่ต้องเข้ ารับการรักษา โดย แบ่ ง ผู้ รั บบริการ
ออกเป็ นกรณีต่าง ๆ เช่ น ผู้ ป่ ว ยฉุ กเฉิ น ผู้ ป่ ว ยที่เข้ ารับการรักษานอกเวลาทางานปกติ ผู้ ป่วยได้รับ
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นต้น โดยมีการพิจารณาจากอาการของผู้ป่วยก่อนเข้ารับการ รักษา เพื่อการ
จัดการและสารองเตียงไว้ให้ผู้ป่วยทีต่ ้องได้รับการรักษาอย่ างทันที
ปัญญพัฐน์ ลีอังกรูเสถียร และ คณะ (2545) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยใช้
เทคนิคการจาลองแบบปัญหา โรงพยาบาลสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเสนอแนวทางใน การแก้ไข
ปัญหาออกเป็นสามกรณี คือ ปรับตารางการตรวจของแพทย์ เพิ่มพยาบาลในส่วนการให้ คาปรึกษา
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หลั ง จากการพบแพทย์ และทั งสองกรณีข้างต้ นท าพร้ อมกั น ผลการวิ จั ย พบว่ า การจั ดตารางการ
ทางานของแพทย์ใหม่จะมีความคุม้ ค่ามากที่สุดและได้ประสิทธิภาพการทางานที่ดขี ึน
ซัง ชุล คิม (Seung-Chul Kim et al., 2545) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสร้าง แบบจาลองการจัด
ตารางเวลาบริการของโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโควต้าการใช้ห้อง ฉุกเฉินในการผ่าตัด โดย
เน้ นการปรั บ ปรุง ประสิ ท ธิ ภาพการใช้ ง านห้ องฉุ กเฉิ นที่ ผู้ป่ว ยมารั บบริการจากที่ ต่าง กั นภายใน
โรงพยาบาล ผลการศึ กษาสามารถจั ดสรรการใช้ ห้องฉุ กเฉิ นได้ อย่ างมี ประสิ ท ธิ ภาพและได้รับ
ประโยชน์ทั่วทังองค์กร
สายสุรางค์ โชติพานิช (2547) ได้ศึกษาวิเคราะห์ระบบแถวคอยของการเข้ารับ บริการเจาะ
เลือดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชโดยเน้ นการเพิ่มช่ องการให้บริการเพื่อลดระยะเวลารอ คอยเฉลี่ ย
ของผู้มารับบริการและวิเคราะห์ร่วมกับสัดส่วนเวลาว่างของผู้ให้บริการ และได้เสนอแนะ ในการทา
วิจัยต่อไปว่าควรมีการนาปัจจัยต่าง ๆ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ ได้แก่ บุคคลากรและ งบประมาณ มาร่วม
ในการวิเคราะห์แบบจาลอง ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญทีจ่ ะทาให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง
จันทรา ณ นคร (2548) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจาลองแบบปัญหาการรอคอยของ ผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลกันตรัง จังหวัดตรัง เนื่องจากผู้ป่วยใช้เวลาในการรับบริการนาน โดยงานวิจัยนีมุ่งที่ จ ะ
ศึ กษาระบบการให้ บริการที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่ ง ขึน และจะพิ จ ารณาจากจ านวนผู้ ให้ บริการที่
เหมาะสมเป็นสาคัญ โดยศึกษาจากตัวแบบการแจกแจงของผู้ป่วยที่มารับบริการและตัวแบบการแจก
แจงของการให้บริการแต่ละขันตอนซึ่งศึกษาเกี่ยวกับเวลารอคอยโดยเฉลี่ย และงานวิจัยนีได้เสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาต่อโดยให้มีการนาปัจจัยด้านบุคลากรและงบประมาณมาร่วม เป็นปัจจัยหนึ่งใน
งานวิจัยซึ่งเป็นเรื่องสาคัญที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบได้ p
สัทธพงศ์ ใจจิตร (2550) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การทางานของระบบการให้บริการ ผู้ป่วยนอกของ
โรงพยาบาลป่าซางจังหวั ดลาพูน โดยเน้ นเรื่องการเพิ่ม ประสิ ทธิภาพของการจัดลาดับการรอคอย
เพื่อให้สามารถลดเวลารอคอย และเป็นการเพิ่มความสามารถของการให้บริการ และหลีกเลี่ยงการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด
แพททริ ก และ พู เตอร์ แมน (Patrick & Puterman, 2550) ได้ ศึ กษาเกี่ ยวกั บ การเข้ารับ
บริการรักษาพยาบาลที่ต้องให้ใช้เวลารอคอยน้อยที่สุด โดยได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ ระหว่างการรอ
คอยและการให้ บ ริ การ โดยสามารถสร้ า งกระบวนการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ การได้ 3 รู ป แบบ คื อ
กระบวนการตัดสินใจแบบมาร์คอฟ โปรแกรมเชิงเส้น และ การจาลองเหตุการณ์ เป็น ทางเลือกใน
การสร้างตารางของระดับความสาคัญ และแสดงให้เห็นว่าใช้วิธีการเหล่านีลดระยะเวลา รอคอยได้
กัญชลา สุดตาชาติ และพิสิฐ เจือไทย (2552) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุง ประสิทธิภาพ
แถวคอยในการให้บ ริการของแผนกจ่ า ยยา ของโรงพยาบาลรั ฐบาลขนาดใหญ่ แห่ ง หนึ่ ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยเน้นที่การปรับปรุงระบบการทางาน มีการรวมขันตอนบางขันตอนเพื่อให้บริการ
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ร่วมกัน และลดจานวนแถวคอยให้เหลือเพียงแถวเดีย ว ในขณะที่ช่อง ให้บริการมีจานวนเท่าเดิม ซึ่ง
ทาให้ระยะการให้บริการโดยเฉลี่ยลดลงและยังสามารถเพิ่มประมาณ การให้บริการลูกค้าของแผนก
จ่ายยาโดยเฉลี่ยเพิ่มขึนด้วย
วนั นยา (2552) ศึ กษาระบบการให้บริการผู้ ป่วย แผนกผู้ ป่ ว ยนอก โรงพยาบาลสกลนคร
จานวน 3 แผนก คือ งานเวชระเบียน งานตรวจโรค และงานเภสัชกรรม โดยการจาลองสถานการณ์
วิเคราะห์เวลารอคอยเฉลี่ย เปอร์เซ็นต์การว่างงานของเจ้าหน้าที่ มีแนวทางในการปรับปรุงโดยการ
เพิ่มทรัพยากรเข้าไปในจุดที่เกิดการรอคอยและเปอร์เซ็ นต์การว่างน้อย พบว่าผู้ป่วยใช้เวลาในระบบ
ลดลง
ปอแก้ว เรืองเพ็ง (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบแถวคอยของการให้บริการผู้ป่วยนอก คลินิก
อายุร กรรม โรงพยาบาลพัทลุง จานวน 3 งาน คือ งานเวชระเบียน งานตรวจโรค และงานเภสัชกรรม
โดยเน้นการเพิ่มและบริหารบุคคลากรให้เหมาะสม เพียงพอเพื่อลดระยะที่ผู้ป่วยอยู่ในระบบ
แสงระวี เทพรอด และคณะ (2556) ได้ศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพให้บริการผู้ป่ว ยนอก
โรงพยาบาลคลองหลวง ด้วยวิธีการปรับปรุงกระบวนการบริการโดยลดขันตอนจากเดิม 6 ขันตอน
เหลือ 5 ขันตอน โดยรวมงานคัดกรองและบันทึกข้อมูลเข้าด้วยกัน
กาญจน์พัฒน์ แจ่มมีชัย และสลิล อินทุรัตน์ (2560) ได้แก้ปัญหาผู้ป่วยรอคอยรับยา โดย
การใช้ตะกร้าสีสาหรับยา 1-2 รายการ และเปลี่ยนสีตะกร้าทุกชั่วโมงเพื่อแก้ปัญหาผู้ปว่ ยตกคิว รวมถึง
ช่วยทาสัญลักษณ์ให้เภสัชกรทราบ และลดระยะเวลาการอธิบายยา ทาให้สามารถลดระยะเวลารอ
คอยยาเฉลี่ยจากเดิม 32.08 นาที เป็น 20.16 นาที
คัทลิยา วสุธาดา (2560) ได้ศึกษาพัฒนารูปแบบการดาเนินงาน เพื่อลดระยะเวลารอคอย ใน
ผู้ ป่ ว ยโรคเรื อรั ง ที่ ม ารั บ บริ การที่ ศู นย์ สุขภาพชุ ม ชนเมื องท่ า ช้ า ง จั ง หวั ด จั นทบุ รี โดยเน้ นการ
ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจและลดความเครียดของผู้มารอรับบริการ มีผู้รับผิดชอบในระบบคิว
และลดการบันทึกที่ซาซ้อน
ไซนั บ ศุ ภศิ ริ และคณะ (2560) งานวิ จัย นี ได้แบ่ง กลุ่ม ทดลอง และกลุ่ มเปรีย บเทีย บ โดย
ประยุ กต์จ ากระบบแถวคอย ต่ อระยะเวลาการรอคอยและความพึ งพอใจในบริ การของผู้ ป่วยนอก
โรคเบาหวาน โรงพยาบาลมายอ จังหวัดปัตตานี โดยเน้นการลดขันตอนการรับบริการ จาก 8 ขันตอน
เหลือ 5 ขันตอน พบว่ากลุ่มทดลองมีระยะเวลารอคอยน้ อยกว่า และมีความพึงพอใจมากกว่ า กลุ่ ม
เปรียบเทียบ
ศศินภา บุญพิทักษ์ และคณะ (2561) ได้นาแนวคิดลีน ประยุกต์กับเทคนิค 5W1H เพื่อลด
ขันตอนในห้องจ่ายยาใหม่ จาก 15 ขันตอน เหลือ 12 ขันตอน พบว่าสามารถลดระยะเวลารอคอยได้
สาหรับงานวิจัยนี ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาด้านเวลาการรอคอยเป็นสาคัญ โดยใช้แนวคิดแบบลีนที่
กาลั ง เป็ นที่แพร่ หลายและใช้ ในงานวิจั ยในช่ ว งเวลาปัจจุบั น ประยุ กต์ร่ว มกั บวงจรเด็ มมิ่ง ที่ มีการ
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ตรวจสอบและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มาเป็นวิธีวิจัยในการลดระยะเวลาการรอคอยในผู้ป่ว ยนอก
ที่มารับบริการที่มารับบริการด้านกายภาพบาบัดต่อเนื่อง โรงพยาบาลเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด (ชนิตา ภระมรทัต , 2558)

วิธ ีก ารศึกษาและดาเนินกิจกรรม
1) ขั้นประชุมวางแผนและเตรียมการ (Plan)
ประชุมครังที่ 1 ณ แผนกกายภาพบาบัด โรงพยาบาลเคียนซา
ผู้เข้าร่วมประชุม เป็นเจ้าหน้าที่แผนกกายภาพบาบัด 7 คน ตัวแทนเจ้าหน้าที่ จากฝ่า ยเวช
ระเบียน 2 คน และตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 1 คน โดยมีจุดประสงค์การประชุม ดังนี
(1) อธิ บ ายถึ ง ที่ มาของประเด็นการพั ฒนาแนวทางการลดระยะเวลาการรอคอยแก่
ผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงการอธิบายขันตอนการดาเนินงานของแผนกกายภาพบาบัดในปัจจุบัน พบว่า
มีระยะเวลารอคอยระหว่างการเข้ารับบริการด้านกายภาพบาบัดทังหมด 3 จุด
(2) สอบถามเป้าหมายของการเดินงานในแต่ละแผนก ซึ่งได้ข้อสรุปดังนี
ฝ่ายเวชระเบียน (ห้องบัตร) การให้ผู้ป่วยยื่นบัตรนัดและบัตรประชาชนแก่เจ้าหน้าที่หอ้ ง
บัตรทุกครัง เนื่องจากต้องการยืนยันตัวบุคคล ป้องกั นความผิดพลาด และตรวจสอบความต้องการมา
รับบริการของโรงพยาบาลเคียนซา ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เพื่ออนุญาตให้เจ้าหน้าที่แผนกอื่ นๆ
บันทึกรายละเอียดข้อมูลผู้ป่วยรายนัน ๆ (เปิด Visit)
ฝ่ายการเงิน (ห้องการเงิน) การให้ผู้ป่วยยื่นบัตรนัดและบัตรประชาชนแก่เจ้าหน้าที่ ห้อง
การเงินทุกครัง เนื่องจากต้องการยืนยันตัวบุคคล ประเภทของสิทธิการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายทีต่ อ้ ง
ชาระ (หากมี) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี
สิทธิข้าราชการ ใช้บัตรประชาชนในการชาระค่าบริการ ด้วยเครื่องสแกนบัตรประชาชน
ไม่ เสี ย ค่าใช้ จ่ายใด ๆ เว้ นแต่ ผู้ป่ว ยไม่ ได้ยื่ นบั ตรประชาชน จะต้องชาระค่าบริ การตามรายละเอียด
หัตถการที่ได้รบั (สารองจ่าย) และนาใบเสร็จทีร่ ะบุรายละเอียดการรักษาพยาบาล ยื่นแก่หน่วยงานต้น
สังกัดเพื่อรับเงินคืน
สิทธิประกันสังคม ไม่มีค่าใช้จ่าย (รวมถึงแรงงานต่างชาติที่ทาประกันสังคม)
สิ ท ธิ ป ระกั นสุ ขภาพถ้ ว นหน้ า กรณี บุ ค คลอายุ 12-59 ปี ที่ ไ ม่ มี สิท ธิ ย่ อยอื่ น ๆ จะมี
ค่าบริการร่วมจ่าย 30 บาทต่อครัง
กรณีมีสิทธิย่อยอื่น ๆ เช่น อายุไม่ถึง 12 ปี อสม. ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้สูงอายุ จะ
ได้รับการยกเว้นค่าบริการร่วมจ่าย
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สิทธิพนักงานส่วนท้องถิ่น ไม่มีค่าใช้จ่าย
สิทธิหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย
สิ ท ธิ นอกเขตพืนที่ หรื อสิ ท ธิชาระเงิ นเอง ชาระค่า บริการตามรายละเอี ยดหัตถการที่
ได้รับ
ฝ่ายกายภาพบาบัด ต้องการให้ผู้ที่เข้ารับการรักษาทางกายภาพบาบัดได้รบั การบริการที่
มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว
(3) หาแนวทางการพัฒนาขันตอนการบริการ โดยยังรักษาเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน
เพื่อลดหรือขจัดระยะเวลารอคอยทีเ่ กิดขึน 3 จุด ซึ่งได้ข้อสรุปดังนี
(3.1) เจ้ า หน้ า ที่ กายภาพบ าบัด แจ้ ง รายชื่ อผู้ ป่ ว ยที่ นัด ทากายภาพบาบัด และ
หมายเลขประจาตัวผู้ปว่ ย เพื่อยืนยันตัวตน แก่เจ้าหน้าที่ห้องบัตร ล่วงหน้า 1 วั น ในการเปิด Visit ทา
ให้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อห้องบัตรก่อนการรับบริการทางกายภาพบาบัด นอกจากนี เจ้าหน้าที่
ห้องบัตรยังมีเวลาในการตรวจสอบข้อมูล และเปิดอนุญาตในการบันทึกข้อมูล โดยไม่กระทบผู้ป่วยที่
ติดต่อรับการบริการฝ่ายอื่น ๆ
(3.2) เจ้าหน้าที่กายภาพบาบัดไม่จาเป็นต้ องส่ง ผู้ป่ว ยทุกรายไปห้องการเงิน หลัง
การเข้ารับบริการทางกายภาพบาบัด โดยให้เจ้าหน้าที่กายภาพบาบัดเป็นผู้ตรวจสอบสิทธิ เบื องต้ น
จากนัน ให้ผู้ป่วยติดต่อห้องการเงินเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องชาระค่าบริการร่วมจ่าย สิทธิข้าราชการ หรือ
สิทธิอื่น ๆ ที่ไม่แน่ใจเท่านัน หากเกิดความผิดพลาด หรือความบกพร่องในการเก็บค่าบริการ เจ้าหน้าที่
กายภาพบาบัดยินดีรบั ผิดชอบ ซึ่งจะช่วยลดภาระงานแก่เจ้าหน้าทีห่ ้องการเงินในการตรวจสอบสิทธิได้
(3.3) เจ้ า หน้ าที่กายภาพบาบัดทาการนั ดหมายผู้ป่ว ยครั งถั ดไป ในระหว่างตรวจ
ร่างกายและให้การรักษา แทนการนัดหลังจากให้การรักษาแล้ว เพื่อลดขันตอนการบริการและการรอคอย
(3.4) เจ้ า หน้ าที่กายภาพบาบัดทาใบนั ดเป็น 3 สี แทนสิ ท ธิ ในการรักษาและการ
ชาระค่าบริการ เพื่อความสะดวกในการแบ่งกลุ่มผู้รับบริการ
ซึ่งมีความหมายดังนี
สีฟ้า ติดต่อห้องการเงินเพื่อใช้บัตรประชาชน โดยไม่มีค่าบริการ (สิทธิข้าราชการ)
สีเหลือง ติดต่อห้องการเงิน เพื่อชาระค่าบริการ (ร่วมจ่าย 30 บาทต่อครังในสิท ธิ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า บุค คลอายุ 12-59 ปีที่ไม่มีสิทธิย่อยอื่นๆ และค่าบริการตามหัตถการทีไ่ ด้รบั
ในสิทธินอกเขต หรือชาระเงินเอง)
สี เขี ย ว ไม่ มี ค่าบริการ (สิ ท ธิ ประกั นสั งคม พนั กงานส่ วนท้องถิ่ นหรือหน่ว ยงานรัฐ
อื่น ๆ และสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่มีสิทธิย่อยอื่น ๆ ซึ่งได้รับการยกเว้นค่าบริการร่วมจ่าย)
(4) เตรียมการเตรียมข้อมูล เอกสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะใช้ในงานวิจัย เช่น รายชื่อ
กลุ่มตัวอย่างที่เข้าเกณฑ์ทัง 64 คน แบบบันทึก นาฬิ กาตังโต๊ะ และแบบประเมินความพึงพอใจ
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2) ขั้น เก็บข้อมูลก่อนการปรับปรุง
ดาเนินการชีแจงกลุ่มตัวอย่างทัง 64 คน ถึงแนวทางการดาเนินการวิจัย การขอความยินยอม
ด้านข้อมูลทั่วไป และขอความร่วมมือในการติดตามการเก็บข้อมูลด้านช่ วงเวลาต่าง ๆ ตลอดการรับ
บริการด้านกายภาพบาบัด โดยมีขันตอนดังนี
(1) ให้กลุ่มตัวอย่างเดินจากแผนกกายภาพบาบัด ไปยื่นบัตรนัดและบัตรประชาชนทีห่ อ้ ง
บัตรซึ่งห่างจากแผนกกายภาพบาบัด 25 เมตร เมื่อเสร็จสินขันตอนการยื่นบัตร ยืนยันตัวตนและเปิด
visit ให้ เจ้ า หน้ า ที่ เข้ า ระบบเพื่ อบั นทึ กข้ อมู ลการรั กษาแล้ ว กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเดิ นกลั บ มาที่ แ ผนก
กายภาพบาบัด
(2) เจ้าหน้าที่ทาการบันทึก 2 เวลาที่กลุ่มตัวอย่างออกจากประตูแผนกกายภาพบ าบั ด
และมาถึงประตูกายภาพบาบัดอีกครัง เพื่อหาช่วงเวลารอคอยที่ 1
(3) เจ้าหน้าที่สุ่มเก็บข้อมูลระยะเวลาที่ กลุ่มตัวอย่างเดินทางจากแผนกกายภาพบาบัดไป
ยังห้องบัตรทังสิน 10 ราย เฉลี่ยระยะเวลาที่ใ ช้คื อ 22 วินาที และใช้ระยะเวลานีในการหั กลบจาก
ช่วงเวลาการรอคอยที่ 1 ในแบบบันทึกกลุ่มตัวอย่างทุกราย เพื่อจาลองสถานการณ์การเข้ารับบริการ
จริงที่เริ่มจากห้องบัตร
(4) กลุ่มตัวอย่างเข้ารับการตรวจร่างกายและรับการรักษาทางกายภาพบาบัดตามปกติ
(5) เมื่อเสร็จสินการรักษา กลุ่มตัวอย่างนัดวัน เวลาการเข้ารับการรักษาครังถัดไป โดย
ใช้บัตรซึ่งออกให้ใหม่ ที่มีสีแตกต่างกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถจาแนกประเภทสิท ธิการรั กษา และ
อธิบายขันตอนการรับบริการแก่กลุ่มตัวอย่างได้อย่างรวดเร็ว
(6) เจ้าหน้าที่ทาการบันทึก 2 เวลาที่กลุ่มตัวอย่างเริ่มทาการนัดหมาย และสินสุดการ
นัดหมาย เพื่อหาช่วงเวลารอคอยที่ 2
(7) กลุ่มตัวอย่างทาแบบสอบถามความพึงพอใจก่อนการพัฒนา
(8) เจ้าหน้าที่ชีแจงให้กลุ่มตัวอย่างเดินกลับมาหน้าแผนกกายภาพบาบัดเมื่อเสร็จสินการ
ตรวจสอบสิทธิและชาระค่าบริการที่ห้องการเงิน เพื่อส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าได้ดาเนินการ
เรียบร้อย
(9) เจ้าหน้าที่ทาการบันทึก 2 เวลาที่กลุ่มตัวอย่างออกจากประตูแผนกกายภาพบ าบั ด
และมาถึงหน้าแผนกกายภาพบาบัด เพื่อหาช่วงเวลารอคอยที่ 3
(10) เจ้าหน้าที่สุ่มเก็บข้อมูลระยะเวลาที่กลุ่มตัวอย่างเดินทางจากห้องการเงินมายังหน้า
แผนกกายภาพบาบัด ทังสิน 10 ราย เฉลี่ยระยะเวลาที่ใช้คือ 5 วินาที และใช้ระยะเวลานีในการหักลบ
จากช่วงเวลาการรอคอยที่ 3 ในแบบบันทึกกลุ่มตัวอย่างทุกราย เพื่อจาลองสถานการณ์ที่กลุ่มตัวอย่าง
เสร็จสินการรับบริการ ณ ห้องการเงิน
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3) ขั้น ตรวจสอบข้อมูล และดาเนินการพัฒนา
ประชุมครังที่ 2 ณ แผนกกายภาพบาบัด โรงพยาบาลเคียนซา
ผู้เข้าร่วมประชุม เป็นเจ้าหน้าที่แผนกกายภาพบาบัด 7 คน ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากฝ่า ยเวช
ระเบียน 2 คน และตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 1 คน โดยมีจุดประสงค์การประชุม ดังนี
(1) แจ้งความคืบหน้าการเก็บข้อมูลก่อนการพัฒนาแก่ทุกฝ่าย
(2) ทบทวนแนวทางการพัฒนาเพื่อลดขันตอนการบริการ โดยฝ่ายกายภาพบาบัดจะทา
การส่งสาเนาตารางนัดของกลุ่มตัวอย่างแก่ห้องบัตร ล่วงหน้า 1 วัน โดยกลุ่ มตัวอย่างจะเดินทางมารับ
บริการทางกายภาพบาบัดครังถัดไปที่แผนกกายภาพบาบัดได้โดยไม่ตอ้ งผ่านห้องบัตรก่อน และจะส่ง
กลุ่มตัวอย่างเพื่อติดต่อห้องการเงินเฉพาะสิทธิที่จาเป็นเท่านัน
4) ขั้น ดาเนินการพัฒนา
(1) ด าเนิ นการตามแนวทางใหม่ที่ผ่านการวิเคราะห์และวางแผน การเก็ บข้ อมูลกลุ่ม
ตั ว อย่ า งทั ง 64 คน ด้ ว ยแนวทางใหม่ คื อ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเดิ นทางมาเข้ า รั บ การบริ การที่ ห้ อ ง
กายภาพบาบัดตามวัน เวลาที่ได้นัดหมายไว้
(2) กลุ่มตัวอย่างเข้ารับการตรวจร่างกายและรับการรักษาทางกายภาพบาบัด พร้อมทา
การนัดหมายในระหว่างทาการรักษา
(3) อธิ บ ายขั นตอนการพั ฒนาแก่ กลุ่ มตั วอย่ าง โดยบั ต รนั ดสี เขี ย ว หมายถึ ง เสร็จสิน
ขันตอน สามารถเดินทางกลับได้
ส่ ว นสี ฟ้ า และสี เ หลื อ ง เจ้ า หน้ า ที่ ชี แจงให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งเดิ น กลั บ มาหน้ า แผนก
กายภาพบาบัดเมื่อเสร็จสินการตรวจสอบสิทธิ และชาระค่าบริการที่ห้องการเงิน เพื่อส่งสัญญาณใ ห้
เจ้าหน้าที่ทราบว่าได้ดาเนินการเรียบร้อย
กลุ่มตัวอย่างทาแบบสอบถามความพึงพอใจหลังการพัฒนา
(1) เจ้าหน้าที่ทาการบันทึก 2 เวลาที่กลุ่มตัวอย่างที่มีบัตรนัดสีฟ้าและสีเหลืองออกจาก
ประตูแผนกกายภาพบาบัด และมาถึงหน้าแผนกกายภาพบาบัด เพื่อหาช่วงเวลารอคอยที่ 3
(2) เจ้าหน้าที่สุ่มเก็บข้อมูลระยะเวลาที่กลุ่มตัวอย่างเดินทางจากห้องการเงินมายัง หน้ า
แผนกกายภาพบาบัด ทังสิน 10 ราย เฉลี่ยระยะเวลาที่ใช้คือ 5 วินาที และใช้ระยะเวลานีในการหักลบ
จากช่วงเวลาการรอคอยที่ 3 ในแบบบันทึกกลุ่มตัวอย่างทุกราย เพื่อจาลองสถานการณ์ที่กลุ่มตั วอย่าง
เสร็จสินการรับบริการ ณ ห้องการเงิน
5) ขั้น วิเคราะห์ผลการดาเนินการพัฒนาและหาแนวทางปรับปรุง
นาข้อมูลจากการเก็บแบบบันทึกเวลา แบบสอบถามความพึงพอใจก่อน และหลังการพัฒนา
มาวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
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ผลการดาเนินกิจกรรม
กลุ่มตัวอย่างทุกราย เป็นผู้ที่รับบริการทางกายภาพบาบัดต่อเนื่องเพียงอย่างเดียว และเคยมา
รับบริการทางกายภาพบาบัดแล้วอย่างน้อย 2 ครัง โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 35 ราย (ร้อยละ 54.7)
และเป็นเพศชาย 27 ราย มีสัดส่วนกลุ่มอายุ 60 ปีขึนไปมากที่สุด 26 ราย (ร้อยละ 40.6) รองลงมา
เป็นกลุ่มอายุ 50-59 ปี 23 ราย (ร้อยละ 20.3) ตามลาดับ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด 37
ราย (ร้ อยละ 57.8) รองลงมาทาอาชี พรับราชการ 11 ราย (ร้ อยละ 17.2) สาเร็ จ การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษามากที่สุด 49 ราย (ร้อยละ 76.6) รองลงมาคือระดับปริญญาตรี 12 ราย (ร้อยละ 18.8) มี
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้ว นหน้ามากที่สุด 50 ราย (ร้อยละ 78.1) รองลงมาคือสิทธิข้าราชการ 11
ราย (ร้อยละ 17.2)
ระยะเวลารอคอยรวม และความพึงพอใจของผู้ทมี่ ารับบริการทางกายภาพบาบัด
ตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาการรอคอยลดลงจาก 15.31 นาที เหลื อ 4.39 นาที
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( p < 0.01 ) ซึ่งลดลงร้อยละ 71.33
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบระยะเวลารอคอยของกลุ่มตัวอย่าง (n = 64)
ระยะเวลารอคอย
ก่อนการพัฒนา
หลังการพัฒนา

x̄
15.5156
4.6562

S.D.
4.239
4.164

t
16.885

p
<0.001

ตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อการบริการเพิ่มขึนจาก 4.56
คะแนน เป็น 4.75 คะแนน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.01)
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง (n = 64)
คะแนนความพึงพอใจ
ก่อนการพัฒนา
หลังการพัฒนา

x̄
41.0312
42.7500

S.D.
2.182
1.727

t
-9.129

p
<0.001
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1) สาเหตุ การของระยะเวลารอคอย การเข้ า รั บ การบริ การของผู้ ป่ว ยนอก หน่ ว ยงาน
กายภาพบาบัด โรงพยาบาลเคียนซา คือ การมีกระบวนการที่ยุ่งยาก หลายขันตอน ซึ่งเมื่อวิเคราะห์
และดาเนินการพัฒนา โดยการลดขันตอนการบริการแล้ว สามารถลดระยะเวลาการรอคอยได้ ทังยัง
สามารถประยุกต์การลดขันตอนการบริการแก่หน่วยงานที่มีรูปแบบการบริการที่ใกล้เคียงกัน เพื่อลด
ระยะเวลารอคอยได้ เช่น แผนกแพทย์การแพทย์แผนไทย เป็นต้น
2) สามารถปรับปรุงและพัฒนาเพื่อลดระยะเวลาการรอคอยในส่วนของสิทธิข้าราชการได้
โดยการจัดหา เครื่องสแกนบัตรประชาชนประจาแผนกกายภาพบาบัด เพื่อลดขันตอนการยื่ นบั ต ร
ประชาชน ณ ห้อง การเงิน หลังจากเสร็จสินการรับบริการ
3) ประชาสัมพันธ์ขันตอนการใช้ตู้ชาระเงินอัตโนมัติแก่ประชาชน เพื่อลดขันตอนการรอคิ ว
ที่ห้องการเงินได้อีกช่องทางหนึ่ง
4) ชีแจงทาความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับบริการถึงการลดขันตอนการบริการ ซึ่งยังมีความแตกต่าง
กันในระหว่าง สิทธิการรักษา ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกที่ไม่ได้รับเสมอภาค ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ เช่น กลุ่มสีฟ้าที่เป็นข้าราชการ มีความรู้สึกว่ากลุ่มตน มีขันตอนการรับบริการที่มากกว่า
กลุ่มสีเขียวที่เป็นสิทธิประกันสุขภาพถ้ว นหน้าที่มีสิทธิย่อยในการได้รับการยกเว้ นค่าบริการร่วมจ่ า ย
30 บาท
5) ค้นหาแนวทางการบริการเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่ม เป้าหมายหลัก
เพิ่มเติม เช่น คิวทางด่วนแก่ผู้ที่มีอายุ 80 ปีขึนไป เพื่อให้ประชาชนในอาเภอเคียนซาได้รับการบริการ
ที่ดี สะดวกและมีคุณภาพต่อไป

สรุปและข้อเสนอแนะ
1) สาเหตุ การของระยะเวลารอคอย การเข้ า รั บ การบริ การของผู้ ป่ว ยนอก หน่ ว ยงาน
กายภาพบาบัด โรงพยาบาลเคียนซา คือ การมีกระบวนการที่ยุ่งยาก หลายขันตอน ซึ่งเมื่อวิเคราะห์
และดาเนินการพัฒนา โดยการลดขันตอนการบริการแล้ว สามารถลดระยะเวลาการรอคอยได้ ทังยัง
สามารถประยุกต์การลดขันตอนการบริการแก่หน่วยงานที่มีรูปแบบการบริการที่ใกล้เคีย งกัน เพื่อลด
ระยะเวลารอคอยได้ เช่น แผนกแพทย์การแพทย์แผนไทย เป็นต้น
2) สามารถปรับปรุงและพัฒนาเพื่อลดระยะเวลาการรอคอยในส่วนของสิทธิข้าราชการได้
โดยการจัดหา เครื่องสแกนบัตรประชาชนประจาแผนกกายภาพบาบัด เพื่อลดขันตอนการยื่ นบั ต ร
ประชาชน ณ ห้อง การเงิน หลังจากเสร็จสินการรับบริการ
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3) ประชาสัมพันธ์ขันตอนการใช้ตู้ชาระเงินอัตโนมัติแก่ประชาชน เพื่อลดขันตอนการรอคิ ว
ที่ห้องการเงินได้อีกช่องทางหนึ่ง
4) ชีแจงทาความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับบริการถึงการลดขันตอนการบริการ ซึ่งยังมีความแตกต่าง
กันในระหว่าง สิทธิการรักษา ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกที่ไม่ได้รับเสมอภาค ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ เช่น กลุ่มสีฟ้าที่เป็นข้าราชการ มีความรู้สึกว่ากลุ่มตน มีขันตอนการรับบริการที่มากกว่า
กลุ่มสีเขียวที่เป็นสิทธิประกันสุขภาพถ้ว นหน้าที่มีสิทธิย่อยในการได้รับการยกเว้ นค่าบริการร่วมจ่ า ย
30 บาท
5) ค้นหาแนวทางการบริการเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก
เพิ่มเติม เช่น คิวทางด่วนแก่ผู้ที่มีอายุ 80 ปีขึนไป เพื่อให้ประชาชนในอาเภอเคียนซาได้รับการบริการ
ที่ดี สะดวกและมีคุณภาพต่อไป
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การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการทางานของพิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุร าษฎร์ธานี
เจนจิรัชย์ ปาณยะรัตน์*

บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระนีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุการไม่
มีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการดาเนินงานของพิพิธภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์เมืองท่าทอง 2) เพื่อกาหนด
แนวทางส่ งเสริม การมีส่ว นร่ว มของชุ ม ชน และเสนอแนะการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในด าเนิ นงานของ
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง โดยใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์เชิงลึก สอบถามผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ประกอบด้ว ยเจ้ าหน้ าที่ ภาครัฐ ผู้ นาชุ ม ชน ปราชญ์ ชาวบ้า น และประชาชนที่อยู่ ในพื นที่ใ กล้ เคียง
พิพิธภัณฑ์ฯ
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1) สาเหตุการไม่มีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการดาเนินงานของ
พิพิธภัณฑ์ฯ ทังการมีส่วนร่วมรับรู้ การมีส่วนร่วมวางแผนและตัดสินใจ การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
และการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมอยู่ในระดับน้อย ชุมชนไม่เข้าใจและไม่เห็นความสาคัญ สาเหตุ
หลักมาจากข้อจากัดจากภาครัฐในการดาเนินงานไม่มคี วามต่อเนื่อง และไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องยังไม่เข้าใจในงานพิพิธภัณฑ์ ผู้นาชุมชนจึงไม่ทราบบทบาทตัวเอง ทาได้เพียงเข้ามารับทราบ
รับฟังในสิ่งที่ภาครัฐคิดมาให้แล้ว อีกทังประชาชนให้ความสาคัญ กับเรื่องเศรษฐกิจและการหาเลียงชีพ
มากกว่างานที่เกี่ยววัฒนธรรม ในส่วนการจัดแสดงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์มีรูปแบบการนาเสนอที่
ไม่น่าสนใจ และขาดความทันสมัย มีวัตถุโบราณจานวนน้อย ชุมชนไม่เชื่อมั่นในการการเก็บรักษาและ
ความปลอดภัย 2) การกาหนดแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน คือต้องสร้างความตระหนักให้
ชุมชนรู้สึกต้องการพัฒนาก่อน แล้วร่วมกันคิดหาวิธีใ นการพัฒนา ที่สาคัญคือการเสริมสร้างศักยภาพ
ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ มีความเข้าใจในการบริหารงานงานพิพิธภัณฑ์ มอบหมายบทบาทอานาจอย่าง
เหมาะสม นามาสู่การออกแบบนิทรรศการที่จัดแสดงการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมออกแบบนิทรรศการ
ภายในอย่างสร้างสรรค์ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
ค าสาคัญ: พิพิธภัณฑ์, ชุมชน, ผู้นาชุมชน, การมีส่วนร่วมของชุมชน
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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บทน า
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขันตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ.2542 หมวดที่ 2 มาตรา 17 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้ องถิ่ นของตนเอง ข้อ 18 ส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี
และวั ฒนธรรมอั นดี งามของท้ องถิ่ น และข้ อ 20 การจั ดให้ มีพิ พิ ธภั ณฑ์ และหอจดหมายเหตุ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดตังพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทองขึนในปี พ.ศ.2550
ด้วยเล็งเห็นความสาคัญเกี่ย วกับประวัติศาสตร์ และวัตถุโบราณของเก่าแก่ของ เมืองท่าทอง ได้รับ
ความสนับสนุนจากวัดเขาพระนิ่ม เทพนิมิต ได้มอบพืนที่ที่ดินยินยอมให้องค์ การบริหารส่ว นจั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานีสร้างพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทองและปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพืนที่วัดจานวนเนือที่
10 ไร่ เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ แห่ง ชีวประวัติ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี เพราะเมืองท่าทองนั นเป็ น
เมืองมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ควรแก่การสืบสานอนุรั กษ์ไว้ ซึ่งปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ฯ ตังอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตาบล
ท่าทอง อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในการดาเนินงานของพิพิธ ภัณ ฑ์ประวัติศาสตร์เมื องท่าทองมีแนวคิดในการดาเนินงานเป็ น
ศูนย์การเรียนรู้ลักษณะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และความเป็นอัตลักษณ์ของชุ มชนลักษณะ
ของพิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตังเพื่อ 1) เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวเมื องท่าทอง และ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ของชุ มชนใกล้ เคี ยง สนับสนุนการเก็บ รักษา วัตถุโบราณเครื่องใช้ท้องถิ่นที่
กาลังสูญหาย 3) เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนที่สนับสนุ นการศึ กษาตลอดชี วิตของคนในชุมชน 4)
เป็นแหล่งบริการ และการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารโทรคมนาคม 5) เป็น
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
การพั ฒนาพิพิธ ภั ณฑ์ฯ นั นมาจากการริเริ่มโดยหน่ วยงานภาครัฐ คื อ องค์ ก ารบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้จัดสรรในหลายด้าน โดยเฉพาะการก่อสร้างและบารุงรักษาอาคารพิพิธภัณฑ์
ที่ใช้ในช่วงระยะเวลา 12 ปี รวมกว่า 18 ล้านบาท นอกจากนีมีงบประมาณด้านอื่น ๆ ได้แก่ เงินเดือน
บุ ค ลากร ค่ า วั สดุ สานั กงาน วั สดุ ก่อสร้ า ง วั สดุ การงานเกษตร ค่ า สาธา รณูปโภค ซึ่ ง โดยรวมเป็น
งบลงทุนและงบดาเนินงานที่สูง ซึ่งหากเปรียบกับประโยชน์ที่ได้รับนัน ถือว่ายังไม่คุ้มค่าในแง่นโยบาย
สาธารณะนี เนื่องจากการมีส่วนร่วมของชุมชนมีน้อยมาก การสานต่อนโยบายผ่านผู้นาชุมชน กานัน
และผู้ใหญ่บ้านในพืนที่ยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ ควร เห็นได้จากการส่งหนังสือเชิญชวนประชุมใน
แต่ละครัง ผู้นาชุมชนจะไม่ให้ความร่วมมือในการมาประชุมแสดงความคิดเห็น การสานต่อนโยบายสู่
ชุ ม ชนในพื นที่ จึ ง เป็ นไปได้ย าก ท าให้ การขอความร่ว มมือในการเสนอแนวทางที่ ชุมชนต้ องการ
รวบรวมประวั ติ และจั ด ท าข้ อมู ลโบราณสถานโบราณวั ตถุ รวมถึ ง การนาสิ่ ง ของเข้ า จั ด เก็ บ ใน
พิพิธภัณฑ์ฯ ก็ไม่สามารถทาได้สาเร็จลุล่วง การเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมก็จะมีความเห็นต่างกัน
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ทาให้ไม่ทราบความต้องการที่แท้จริงว่าชุมชนต้องการให้ภาครัฐจัดกิจกรรมใดในพิพิธภัณฑ์ฯ บ้าง จึง
ทาให้การดาเนินงานที่ผ่านมาไม่เกิดประสิ ทธิภาพและประสิทธิผล ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณทีจ่ ัดสรรไป
ดู แลในส่ วนพิพิ ธภั ณฑ์ ฯ แต่ ผลลั พธ์ที่ได้แทบจะไม่บรรลุวั ตถุประสงค์ การผลั กดันนโยบายเกิดการ
ชะงักในหลาย ๆ ครัง การดาเนินงานจึงมีความไม่ตอ่ เนื่องตามไป
จากประเด็ นปัญหาดังกล่ า ว ท าให้ผู้วิ จั ยมี แนวความคิดว่ า มี ค วา มจ าเป็นอย่ างยิ่ง ในการ
เสริ ม สร้ างการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ซึ่ ง ถื อเป็ นแรงขั บเคลื่อนสาคัญ ต้ องให้ชุมชนมีความสนใจ
ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญในการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ ซึ่งจาเป็นต้องทราบสาเหตุ
แห่งความไม่ร่วมมือ และหาแนวทางจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานให้พิพิธภัณฑ์ฯ ให้
มีความยั่งยืนต่อไปได้

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1) เพื่ อวิ เคราะห์หาสาเหตุการไม่มีส่ว นร่ วมของชุ มชน ในการดาเนิ นงานของพิพิ ธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง
2) เพื่ อ ก าหนดแนวทางส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน และเสนอแนะการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในดาเนินงานของพิพิธภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์เมืองท่าทอง

ค าถามเพือ่ การวิจยั
1) สาเหตุ ข องการไม่ มี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในกระบวนการท างานของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ประวัติศาสตร์เมืองท่าทองคืออะไร
2) มีแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือจัดการปัญหานีได้อย่างไร

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการที่ประชาชนหรื อผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องมีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการหรือขั นตอนต่าง ๆ ของการบริหารตังแต่
การรับรูข้อมูลปฏิบัติงาน การร่วมแสดงทัศนะความคิดเห็น การร่วมเสนอปัญหาและความต้องก าร
ของชุมชนและท้องถิ่น การร่วมแนวทางการแก้ไขปัญหา การร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การร่วมใน
การดาเนินการ และการร่วมติดตามประเมินผล รวมทังการร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ซึ่งการ
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มีส่วนร่วมของประชาชนในทางวิชาการมีหลากหลายตัวแบบ ในที่นีใช้ตัวแบบระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ของสมาคมการมีส่วนร่วมสากล (International Association for Public Participation:
IAP2) ที่ เรี ย กว่ า Public Participation Spectrum แบ่ ง เป็ น 5 ระดั บ (สานั กงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2560)
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2543, น. 70) กล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีการสัมภาษณ์ว่าเป็นวิธีการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลโดยใช้ การสนทนา ซั กถามและโต้ ตอบแบบเผชิ ญหน้ าระหว่ างผู้ สัม ภาษณ์กับผู้ให้
สัมภาษณ์ และผู้สัมภาษณ์มีการเก็บ ข้อมู ลด้ว ยการสั ง เกตบุค ลิ กภาพ กริยาท่าทาง การพูด เจตคติ
ขณะที่ สัมภาษณ์เพื่ อนามาพิ จารณาสรุปผลตามปัญหาการวิ จัย ที่กาหนดไว้ การสั มภาษณ์เป็นการ
รวบรวมข้อมูลแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) อาศัยการสนทนาซักถามระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ถกู
สัมภาษณ์ ซึ่งผู้สัมภาษณ์ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ค่อนข้างสูง จึงทาให้การสัมภาษณ์บรรลุเป้าหมายตามที่
ต้องการ สอดคล้องแนวคิดของ สมชาย วรกิจเกษมสกุล (2554, น. 238) ที่สรุปว่า เป็นการสนทนา
อย่างมีจุดประสงค์ระหว่างผู้เก็บข้ อมู ล และผู้ให้ข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง เกี่ ยวกับพฤติกรรมและ
คุณลักษณะที่ต้องการ การสัมภาษณ์แบบใช้แบบสัมภาษณ์ที่ไม่ มีโครงสร้า ง เป็นการสัมภาษณ์ ที่ ใ ช้
เพียงประเด็นหรือหัวข้อ เพียงประเด็นหลัก ๆ ส่วนประเด็นย่อยมีการเพิ่มเติมระหว่างการสนทนา โดย
ผู้สัมภาษณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ไม่มีการเรียงลาดับคาถามไว้แน่นอนตายตัว ไม่
จาเป็นต้องถามคาถามเหมือนกันทุกคน ทาให้เกิดความยืดหยุ่น และเปิดกว้าง
แนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกั บพิ พิธ ภัณ ฑ์ พิ สิษ ฐ์ ณั ฎประเสริฐ และคณะ (2560) กล่ าวไว้ว่า
พิพิธภัณฑ์นันประกอบด้วยหลักฐานทางโบราณคดี หลักฐานทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้
ของจริง ประกอบด้วย 1) ท้องถิ่นเป็นผู้จัดและทาเกิดขึน โดยเกิดจากความต้องการของคนในชุ ม ชน
ท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน 2) การดาเนินการคนในท้องถิ่นต้ องเป็นคนในการดาเนิ นการคือเป็นผู้ อยู่ ใ น
แหล่งกาเนิดพิพิธภัณฑ์มีความสัมพันธ์ในด้านเนือหาระหว่างทางด้านประวัติศาสตร์และสังคม วิถีชีวิต
และวั ฒนธรรมของคนในท้ องถิ่ น ดั ง นั น การจั ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ไ ม่ เพี ย งจั ดแสดงเพี ย งสิ่ ง ของบรรดา
โบราณวัตถุแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะต้องสัมพันธ์กับเนือหาในการเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทาง
วัฒนธรรม สังคม และชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น หรือพืนที่ต้นกาเนิดมรดกทางวัฒนธรรม 3) อาศัยความ
ร่วมมือของคนในท้องถิ่น การประสานความร่วมมือกันทังชุมชน ภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในท้องถิ่น ให้
มีการจัดการแหล่งเรียนรู้ได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ที่คนในท้องถิ่นที่จะได้รบั ประโยชน์เป็นหลัก 4) เป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุ มชน เป็นส่วนหนึ่งของการจัด การประสบการการณ์ เรีย นรู้ เพื่ อ
กระตุ้นส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการจัดการแหล่งเรียนรู้ การเรีย นรู้
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของประเทศไทย
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งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
พิสิษฐ์ ณัฎประเสริฐ และคณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพือ่
ส่ ง เสริ ม การเรีย นรู้ตลอดชี วิ ต พบว่ า ปั ญ หาของพิ พิธ ภั ณฑ์ ท้องถิ่ นส่ ว นใหญ่ เกิ ดจากโครงสร้างการ
บริหารงาน การจัดสรรงบประมาณ แผนการดาเนินกิจกรรม ผู้นาการทากิจกรรมมีส่วนร่วม เครือข่าย
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ปั ญ หาในการนาเสนอข้อมูล การจัดแสดง และการประชาสั มพันธ์ ซึ่ ง มี แนวทางในการ
บริ ห ารจั ดการ แบบสมดุล 4 มิ ติ ห ลั ก ประกอบด้ว ย 18 องค์ ป ระกอบย่อย และหนึ่ งในนั นคือการ
จัดการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ การมีส่วนร่วมในชุมชน การมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษา เครือข่าย
ภายในและภายนอก และผู้นาทากิจกรรมในท้องถิ่น
กรกฎ แพทย์หลักฟ้า และคณะ (2560) ซึ่งศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่ ง
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนริมนาจันทบูร พบว่า การที่ชุมชนสามารถพั ฒนา
ชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ประสบความสาเร็จได้นันเพราะชุม ชนเน้ นกระบวนการมี ส่วนร่ วมในการ
วางแผนกิจกรรม เริ่มด้วยการร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชนชาวชุมชนมีส่วนในการ
ร่วมคิดวิธีแก้ไขปัญหาของชุมชนเองและวางแผนการจัดกิจกรรม โดยนาปัญหาและความต้อ งการ ทุน
ท้องถิ่นกับสภาพความเป็นจริงของชุมชน มาเป็นปัจจัยในการพิจารณา จึงทาให้เกิดการร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมเสียสละ ร่วมทุน ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และร่วมแบ่งปันผลประโยชน์
ซึ่งคล้ายกับงานวิจัยของจริญญา จันทร์ทรง (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสงใหญ่ อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
พบว่า แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์ การบริห าร
ส่วนตาบลหนองแสงใหญ่ อาเภอโขงเจีย ม จังหวัดอุบลราชธานี ด้านการมีส่วนร่ วมในการตัด สิ นใจ
ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่ อเนื่ อง และมีความสม่าเสมอ เช่ น
ประกาศข่าวทางวิทยุกระจายเสีย ง ควรจัดให้มีการประชาพิจารณ์ในท้องถิ่นก่ อนจะมีการตัด สิ นใจ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และตั ดสิ นใจในการพั ฒนาท้องถิ่ นอย่างจริงจั ง ด้ า นมีส่วนการร่วมปฏิ บัติการ ควรให้การสนับสนุน
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ โครงการเกี่ยวกับวันสาคัญทางศาสนา โครงการ
เกี่ ย วกั บ ประเพณีต่าง ๆ ควรมี การส่ง เสริมและสนับ สนุ นการรวมกลุ่ มทา กิจ กรรมโดยมีการระดม
ทรัพยากร ได้แก่ คน ทรัพยากรธรรมชาติ วัสดุ อุปกรณ์ที่อยู่ในหมู่บ้านเพื่อดาเนินการรวมกลุ่ม ด้าน
การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ควรส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่ นเพื่ อรักษาผลประโยชน์ อัน พึงมีพึ งได้ของท้องถิ่ นตน ส่งเสริ ม
ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับในการพั ฒนาด้านต่าง ๆ และการพัฒนาโครงการใน
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ตาบลเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในโครงการพัฒนา และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมิ นผล
ควรสนั บ สนุ นให้ประชาชนมีส่ว นร่วมในการติดตามประเมินผล การทา งานและตรวจสอบผลการ
ดาเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมี ควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับฟัง การแถลงผลการดาเนินงาน และให้ข้อเสนอในโครงการเคลื่ อนที่
ประเภทต่าง ๆ ที่ ก่อให้ เกิ ดการพั ฒนาในท้องถิ่ น และส่ ง เสริม ให้ประชาชนสา มารถตรวจสอบการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในทุกโครงการ
และงานวิจัยของ พฤหัส รุ่งวิริยวงศ์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารงานของเทศบาล: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเทพารักษ์ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเทพารักษ์ใน
ด้ า นการกาหนดนโยบาย อยู่ ใ นระดับปานกลาง ประชาชนมีส่ว นร่ว มในการดาเนินงานทุกเรื่องใน
ระดับปานกลาง ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการติดตามผลและประเมินผล อบต.เทพารักษ์ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ปัญหามีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารของ อบต.เทพารักษ์ โดยรวมอยู่
ในระดับน้อย ควรมี การประชาสั มพันธ์และแจ้ งข้อมูลข่ าวสารประชาชน ไ ด้ รับรูอย่างต่อเนื่ องและ
ทั่วถึง ต้องมีการปรับปรุงสื่อให้มีความทันสมัยและสามารถเข้าถึ งประชาชนได้ง่าย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต้องให้ความรู้ความเข้าใจในในเรื่องการบริหารงานของท้องถิ่นและอานาจหน้าที่ต่าง ๆ
ให้กับประชาชน
จากแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุม ชนทังหมดสรุปได้ว่า ขันตอนของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือชุมชน ประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วมในการรับรู้ 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน
และตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 4) การมีส่วนร่วมดาเนินกิจกรรม ซึ่งผู้วิจัยได้
กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยครังนี

กรอบแนวคิดในการวิจยั
ศึกษาถึงปัจจัยสาเหตุของปัญหาการไม่มสี ่วนร่วมของชุมชน ในการดาเนินงานของพิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษา
ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพี่อกาหนดคาถามวิจั ย แล้วลงพืนที่เก็บข้อมูลภาคสนามใน
ขันตอนกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) โดยกาหนดตัวแปรทีจ่ ะศึกษา ดังนี
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ตัวแปรต้น
- ผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง
- พื้นที่วิจัย (หมู่บ้ำน)
- ระยะเวลำที่อำศัยอยู่ในชุมชน

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการมีสว่ นร่วม
- แรงจูงใจในกำรเข้ำร่วม
- ทัศนคติต่อพิพิธภัณฑ์ฯ
- ควำมเข้ำใจในกำร
ดำเนินงำนของพิพิธภัณฑ์ฯ
- กำรเปิดโอกำสให้ชุมชนมี
ส่วนร่วม
- ควำมสัมพันธ์ต่อ
คณะกรรมกำรพิพิธภัณฑ์ฯ

ตัวแปรตาม

กำรมีส่วนร่วมของชุมชน
ในกระบวนกำรทำงำน
ของพิพิธภัณฑ์ประวัติศำสตร์
เมืองท่ำทอง
อ.กำญจนดิษฐ์ จ.สุรำษฎร์ธำนี
(มีส่วนร่วมรับรู้, มีส่วนร่วมในกำร
วำงแผนและตัดสินใจ, มีส่วนร่วม
ในกำรแสดงควำมคิดเห็น, มีส่วน
ร่วมดำเนินกิจกรรม)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ระยะเวลาการศึกษาตังแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 2562 ประมาณ 3 เดือน เนื่องจาก
เป็ นระยะเวลาในการเรี ย นวิ ชาการค้นค ว้ าอิ สระ (PA 9000) ของหลั กสู ต รรั ฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการสาหรับนักบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ระเบียบวิธวี จิ ยั
ในการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อการส่งเสริม การมีส่ว นร่วมของชุม ชนในกระบวนการท างาน
ของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมื องท่าทอง โดยวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุของการไม่มีส่วนร่ ว มของ
ชุมชนในกระบวนการทางานของพิพิ ธภัณ ฑ์ประวัติศาสตร์เมื องท่าทอง และหาแนวทางการส่งเสริ ม
การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยวิธีดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดาเนินการวิจัย
ต่อไป ดังนี
1) กระบวนการวิจั ยเชิ ง เอกสาร (Documentary Research) เป็ นขั นตอนการเก็ บข้อมูล
ภาคเอกสารในกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ เริ่มจากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ทาการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมต่าง ๆ เพี่อใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย โดยการศึกษาจากบทความ วารสาร และสืบข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
2) กระบวนการสัมภาษณ์เชิง ลึก (In-dept Interview) ลงพืนที่เก็บข้อมู ลภาคสนาม เก็บ
ข้ อมู ลจากผู้ ใ ห้ ข้อมู ลสาคั ญ (Key Informants) ซึ่ ง ใช้ วิ ธี เลื อกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) เป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured)
ใช้ประเด็นคาถามทีม่ ีกรอบกว้าง ๆ มีความยืดหยุ่นหรือเป็นการใช้คาถามปลายเปิดในการซักถาม โดย
อาจมีแนวทางคาถามไว้เป็นแนวทางสัมภาษณ์ไว้บ้าง เพื่อสร้างความเป็นธรรมชาติความเป็นกันเองใน
การซักถาม อาจปรับเปลี่ยนถ้อยคาหรื อคาถามที่ใช้ไปตามสถานการณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับ ผู้ ต อบ
คาถามวิจัยและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป จะทาให้ได้ข้อมูลในหลายมิติ
ผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญในการวิจยั กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคคลสาคัญในชุมชนพืนที่เมืองท่า
ทอง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้นาชุมชน (กานัน ผู้ใหญ่บ้า น) เจ้าของโบราณวัตถุ ปราชญ์ชาวบ้า น
และประชาชนที่อยู่ในพืนที่ใกล้เคียงพิพิธภัณฑ์ฯ รวมจานวน 10 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล
1) การสัมภาษณ์เชิงลึก ที่ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบกี่งโครงสร้างหรือแบบไม่เป็นทางการ
คือ ใช้การสัมภาษณ์โดยการนัดพบปะส่วนตัว และสั มภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยการเตรียมแนวคาถาม
สัมภาษณ์เอาไว้ล่วงหน้า เพราะสามารถยืดหยุ่น และกระทาโดยง่าย และมีความต่อเนื่องของคาถาม
สามารถเจาะลึกจากแนวคาถามหลักที่กาหนดไว้ก่อนล่วงหน้านันเป็นแบบกว้าง ๆ เพื่อให้มีจุดยืนและ
ประเด็นที่ต้องสัมภาษณ์ ใช้ลักษณะคาถามปลายเปิด แต่เป็นการสนทนาแบบธรรมชาติ ไม่สร้างความ
อึดอัดให้ผู้ตอบคาถาม และนาไปสู่ข้อมูลที่ตอ้ งการ
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2) ใช้การจดบันทึกและการบันทึกเสียงผู้ให้ข้อมู ลสาคัญ เพื่อเก็บประเด็นได้ครบถ้ วน โดย
ผู้ วิ จั ย ต้ องขออนุ ญ าตใช้ เครื่ องบั นทึ กเสี ย งจากผู้ ใ ห้ สัม ภาษณ์ ก่อนท าการบั นทึ กเสี ย ง เ พื่ อเก็ บ
รายละเอียดข้อมูลได้มากขึนและสามารถนากลับมาทวนสอบความถูกต้องได้ในภายหลัง
การรวบรวมข้อมูล
1) การเก็บข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยการค้นคว้าทบทวนวรรณกรรมที่มีเนือหาเกี่ยวกับ
การมี ส่ว นร่ วมของชุ มชน การด าเนิ นงานของพิ พิ ธภั ณ ฑ์ วั ฒนธรรมและวิ ถีชีวิ ต ภู มิ ปั ญ ญาชุมชน
ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
2) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
กระบวนการทางานของพิพิธภัณฑ์ฯ กาหนดประเด็นในการกาหนดแบบสอบถาม โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) สรุปประเด็น และอาศัยมุมมองจากผู้ให้ สัม ภาษณ์ว่ามี ค วาม
เข้าใจในการดาเนินงานของพิพิธภัณฑ์ฯ มีแรงจูงใจและทัศนคติของชุมชนต่อพิพิธภัณฑ์ฯ และความ
ต้องการของชุมชนมีอะไรบ้าง
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ต้องนามาเปรียบเทียบประเด็นทังในส่วนที่
เหมือนและต่างกันของแต่ละบุคคล เพื่อสรุปประเด็นสาคัญให้ได้ และจัดลาดับความสาคัญของสาเหตุ
ปัญหาที่ได้มานัน
2) นาประเด็นข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์นัน มาเปรียบเทียบกับข้อมูลทางเอกสารต่าง ๆ ทัง
จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปรียบเทียบผลข้อมูลในประเด็นที่ ใกล้เคียงกัน
3) นาข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสารเอกสารและการสัม ภาษณ์มาวิ เคราะห์เชื่ อมโยง
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ เนื่องจากเป็นการวิ จัย เชิ งคุณภาพต้ องมี การพรรณนาข้ อเท็จ จริง อย่างกว้ า ง
และลึกพอสมควร เพื่อให้ทราบสาเหตุการไม่มีส่ว นร่ วมของชุม ชน และทังนีต้องอ้างการศึกษางาน
เอกสารที่เกี่ยวข้องมาประมวลความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วย แล้วจึงนาไปสู่ประเด็นคาตอบในการวิจัย
สรุปตามหลักวิชาการในการเขียนผลและอภิปรายผลรายงานค้นคว้า อิสระนี นามาคาตอบในการตัง
คาถามการวิจัยในตอนต้น คือวิเคราะห์หาสาเหตุการไม่มีส่วนร่วมของชุม ชนในกระบวนการท างาน
ของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง และหาแนะแนวทางเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การดาเนินงานของพิพิธภัณฑ์ฯ ต่อไป
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สรุปผลการวิจยั
1) การศึ กษาหาสาเหตุ การไม่ มี ส่ว นร่ ว มของชุ ม ชน ในการด าเนิ นงานของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ประวั ติ ศาสตร์เมื องท่าทอง เป็ นศึ กษาจากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ กจากเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ ผู้ นาชุ มชน
(กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) และประชาชนที่เกี่ยวข้อง (ปราชญ์ชาวบ้าน, เจ้าของโบราณวัตถุ)
(1) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับรู้ และด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ในงานการดาเนิ นงานด้านสื่ อสารข่าวสารไปยัง ชุ ม ชนนั น ทางหน่ว ยงานงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง นาโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง โดยผ่านการแจ้งหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมมายังผู้เกี่ยวข้องใน
พื นที่ แต่ พ บว่ าการดาเนิ นการส่ วนนี ไม่ ต่อเนื่ อง ความสนใจจากผู้ นาชุ ม ชนยั งน้ อยเพราะไม่ทราบ
บทบาทหน้ าที่ตนอย่ างชั ดเจน การแบ่ง ทีมทางานตามยุ ทธศาสตร์แต่ละฝ่ายก็ ไม่ได้เข้ มแข็งในการ
ทางาน ไม่ทราบขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบว่าต้องไปทาอะไร อย่างไร และนโยบายบางอย่างที่แสดง
ความคิดเห็นไปนัน ส่วนใหญ่ไม่ถูกนาไปสานต่อ เพราะภาครัฐไม่ได้เข้ามาทาอย่างต่อเนื่อง การมาร่วม
นั่งระดมคิดเห็นได้ประเด็นออกมาแต่ไม่เห็นการต่อยอดเป็นรูปธรรม การมาร่วมประชุมครังถัดไป จึง
มักมีประเด็นเดิม ๆ ที่เคยคุยไว้แต่ไม่ได้รับการพัฒนา จึงควรแก้ไขการประชุมเพื่อติดตามงานอย่ า ง
ต่อเนื่องทุก 2 เดือน เพื่อให้เกิดการดาเนินการพัฒนาต่อเนื่อง อีกทังยังเป็นการรับทราบปัญหาต่าง ๆ
และนาไปสู่การแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้นาเองจะเห็นความสาคัญและกระตือรือร้นมากขึนและ
ในส่วนของชาวบ้านในชุมชนถึงแม้ไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมในส่ว นนี แต่ถ้าหากผู้นาชุมชนซึ่งเป็นตัว แทน
เข้าใจบทบาทตัวเอง ก็จะส่งผลให้การประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมเพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมนันดี ขึน
อาจด้วยวิธีกระจายข่าวต่อแบบปากต่อปาก เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่รจู้ ักใกล้ชิดกันโดยพืนฐานอยู่แล้ว
มี การพบปะกั นประจาตามสภาพสั งคมชนบท แต่ ก็ค วรจะมี ช่องทางเทคโนโลยีในปัจ จุบันผ่ านสื่ อ
โซเชียลมีเดียเพิ่มเติม เช่น เพจเฟซบุ๊ค สร้างการรับรู้ข่าวกิจกรรม ภารกิจงานของพิพิธภัณฑ์ สาระน่ารู้
ทางวัฒนธรรม และข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจ นอกจากนีควรประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้คน
ทั่ ว ไปรู้จักพิ พิธ ภั ณฑ์ เช่ น การจั ด ทาหนั งสื อประวั ติศาสตร์โบราณสถาน โบราณวั ตถุ แผ่ นพั บ สื่ อ
วิดีทัศน์ ที่สามารถเชื่อมโยงวิถีชีวิตชาวบ้านท่าทอง ซึ่งต้องเร่งในการรวมรวมข้อมูลและเก็บเพื่อคงไว้
ไม่ให้สูญหาย
สาหรับในส่วนของการโครงการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ที่จัดในบริเวณพืนที่พิพิ ธ ภั ณ ฑ์
เช่น การจัดงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้ องถิ่นเมื องท่าทอง งานคดห่อช่อปั้นสังสรรค์ ค น
กานดิ ด หรื องานประเพณี ลอยกระทง ชุ ม ชนจะให้ ค วามสนใจและเข้ ามามี ส่ว นร่ว มในกิ จ กรรม
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ค่อนข้างมาก อาจด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศ เสียงตามสาย และการบอกต่อภายใน
ชุมชน อาจเพราะเป็นกิจกรรมทาให้การจัดงานต่าง ๆ ในการจัดทาโครงการเพื่อให้เป็นทีร่ ู้จักมากขึน
(2) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนในกระบวนการทางานของพิพิธภัณฑ์ฯ ถือว่าอยู่
ในระดับน้อยมาก ชุมชนไม่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในกระบวนการทางานโดยตรง การตัดสินใจร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐมักจะผ่านผู้นาชุมชน ซึ่งตัวผู้นาชุมชนเองก็จะเข้ามารับทราบรับฟังในสิ่งที่ภาครัฐจะ
ทามากกว่า มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นกันในการประชุมบ้าง แต่อาจไม่ได้ถูกนาไปต่อยอดเท่าทีค่ วร
อาจเป็ นสาเหตุ ที่ ไ ม่ ค่ อยได้ สนใจงานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ นี อี กทั งความจริ ง จั ง ของภาครั ฐในการพั ฒนา
กระบวนการทางานนันก็ยังไม่เห็นความต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐเองอาจยังไม่
เข้าในในงานพิพิธภัณฑ์เท่าที่ควร อาจเป็นสาเหตุให้ชุมชนไม่ทราบบทบาทและการเข้าไปร่วมมื อว่ า
ควรช่วยวางแผนตัดสินใจงานได้ในระดับใด
(3) ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม
การมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านการดาเนินกิจกรรมนัน ในส่วนของการจัดงานประเพณี
จะได้รับความนิยมและเข้ามามีส่วนร่วมในระดับดี แต่ในส่วนงานอื่น ๆ ถือว่ามีส่วนร่วมน้อยมาก ทังใน
แง่ของเจ้าของโบราณวัตถุมาขึนทะเบียนบัญชีวัตถุโบราณเพื่อเข้าจัดเก็บในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งยังมี จานวนที่
ไม่มากนัก ยังมีของโบราณที่อยู่ตามบ้านเรือนชาวบ้านและไม่ได้เอามาจัดโชว์อีกจานวนหนึ่ง ซึ่งไม่ ไ ด้
นามารวบรวม อาจเนื่องจากเห็นว่าเป็นของหายาก มีมูลค่า หากนามาเก็บไว้ทพี่ ิพิธภัณฑ์ ชาวบ้านก็ไม่
เชื่อมั่นในการการเก็บรักษาและความปลอดภัย กลัวเกิดสูญหายหรือชารุ ดเสียหายหากไม่ได้รับ การ
เก็บบารุงรักษาที่ถูกต้อง
สาหรั บในส่ ว นของตัว พิพิ ธ ภั ณฑ์ โซนคอมพิ ว เตอร์นันจะมีเยาวชนในชุ ม ชนเข้ามาใช้
บริ การใช้ สืบค้นเพื่ อการศึกษาอยู่เป็ นประจ าเกื อบทุกวั น แต่ ใ นโซนจั ดแสดงนิ ทรรศการและวัตถุ
โบราณ จะมี นักเรียนนั กศึกษาทังในพื นที่และนอกพื นที่เข้ามาเยี่ ย มชมนาน ๆ ครั ง อาจด้ ว ยมีของ
โบราณจานวนไม่มากและมีรูปแบบที่ยังไม่น่าสนใจ ไม่ทันสมัยมากนัก การที่จะนาของเก่าในพืนที่มา
นาเสนอให้ ผู้เข้ า ชมเกิ ดความสนใจนั น ต้ องสร้ า งให้เป็นพิ พิ ธภั ณ ฑ์ มีชีวิ ต มี การเคลื่อนไหวโดยใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการนาเสนอร่วมกับคนเล่าเรื่องที่สามารถเชื่อมโยงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
เข้าด้วยกันได้ โดยอาจมีปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่นเป็นผู้ร่วมดาเนินงานบ้างในบางโอกาส ก็จะเกิดการ
มีส่วนร่วมมากขึน
การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ ที่ต้องเริ่มจากท้องถิ่นเป็นผู้ริเริ่ม ซึ่งทางคณะทางานของภาครัฐ
เคยได้ ดาเนิ นการอย่างถู กต้องตามแนวทางแล้ว แต่ ด้ ว ยงานทางวั ฒนธรรมนั นชุ มชนอาจมองเห็น
ความสาคัญเป็นลาดับท้ายๆ รองจากเรื่องสิ่งสาธารณูปโภค เศรษฐกิจและปากท้อง ในการดาเนินงาน
จั ด กิ จ กรรมจากภาครัฐ ซึ่ ง นาโดยองค์การบริหารส่ วนจังหวั ดสุร าษฎร์ธานี จึงต้องติดตามงานอย่าง
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ต่อเนื่อง แล้วชุมชนจะเกิดความการเคลื่อนไหวตามมากขึน ร่วมกันเสนอความต้องการของชุมชน ร่วม
คิดวิธีแก้ไขปัญหา และวางแผนการจัดกิจกรรม โดยนาปัญหาและความต้องการมาเป็นปัจจัยในการ
พิจารณา จึงทาให้เกิดการร่วมร่วมด้วยช่วยกันในทุ กมิติ เมื่อเกิดการปฏิบัติจริงก็ เกิด การพั ฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของกรกฎ แพทย์หลักฟ้า และคณะ (2560, น. 23) ซึ่งศึกษากระบวนการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนริมนาจันทบูร พบว่า การที่
ชุ ม ชนสามารถพั ฒนาชุ ม ชนให้ เป็ นแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ ป ระสบความสาเร็ จ ได้ นันเพราะชุ ม ช นเน้ น
กระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมเริ่มด้วยการร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนชาวชุมชนมีส่วนในการร่วมคิดวิธีแก้ไขปัญหาของชุมชนเองและวางแผนการจัดกิจกรรม โดยนา
ปัญหาและความต้องการ ทุนท้องถิ่นกับสภาพความเป็นจริงของชุมชน มาเป็นปัจจัยในการพิจารณา
จึงทาให้เกิดการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมเสียสละ ร่วมทุน ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมินผล
และร่วมแบ่งปันผลประโยชน์
2) เพื่อกาหนดแนวทางส่ งเสริมการมีส่วนร่วมของชุ มชน และเสนอแนะการเพิ่ มประสิทธิ ภาพใน
ดาเนินงานของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง
จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการทางานของพิ พิธ ภัณฑ์ประวัติศาสตร์
เมื องท่ า ทองโดยการสั มภาษณ์ พบว่ า ปั จ จุ บั นนั นมี ส่วนร่ วมของประชาชนในชุ มชนเมื องท่าทอง
ค่อนข้างน้อยในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนรับรู้ ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ส่วนร่วมในการ
วางแผนและตัดสินใจ และแม้กระทั่งส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม เนื่องจากข้อจากัดจากภาครัฐเอง
ในการดาเนินงานของพิพิธภัณฑ์ที่ยังไม่มีความต่อเนื่อง และไม่ดาเนินการอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมให้
เห็น ผู้นาชุมชนจึงไม่ทราบว่าต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร รวมถึงการดาเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับวิธี
ทามาหากินของคนในชุมชนเพราะในปัจจุบันชุมชนให้ความสาคัญกับเรื่องปากท้องมากกว่า เวลาเป็น
ต้นทุนในการทามาหากินทาให้ไม่มีความรู้สึกอยากเข้ามามีส่ว นร่วมในงานที่ เกี่ ยววั ฒนธรรมมากนั ก
อีกทังเพราะขาดปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในหลายหลายด้านทาให้ประชาชนไม่เข้าใจและไม่ เห็ น
ความสาคัญในการเข้ามามีบทบาทหน้าที่ และการช่วยกันดาเนินการดูแลรักษาพิพิธภัณฑ์ แลประเด็น
สาคัญคือการขับเคลื่อนนโยบายจากภาครัฐนันก็ควรจะใช้บุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และควรมี
ความเข้าใจในงานพิพิธภัณฑ์เป็นอย่างดี ซึ่งในการศึกษาวิจัยครังนีอย่างน้อยก็ทาให้ทราบสาเหตุก าร
ไม่ มี ส่ว นร่ ว มและนาไปหาแนวทางการส่ ง เสริ มเพื่ อเปิ ด โอกาสให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ เพื่อสานต่อไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการมีส่วนร่วมในการรับรู้ การ
ร่วมแสดงความคิดเห็น การวางแผนและตัดสินใจ การร่วมดาเนินกิจกรรม ซึ่งทังนีภาครัฐเองก็ต้องให้
ความสาคัญรับรู้ถึงปัญหาและความต้องการไปพร้อมกันเพื่อประชาชนจะได้มีความกระตือรือร้นมาก
ขึนในการทากิจกรรมและพัฒนาชุมชนของตัวเองให้มีความเข้มแข็งมากขึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ไปรยา ท้าวอาจ และคณะ (2562, น. 334) ที่กล่าวถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเปิด
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โอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ โดยการสร้าง
ความร่วมมือ 5 ระดับ คือ การให้ข้อมูลข่าวสาร การรับฟังความคิดเห็น การเกี่ยวข้อง ความร่วมมือ
และการเสริมอานาจแก่ประชาชน ทังนีทังสองภาคส่วนคือรัฐและชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมเข้าด้วยกัน
สามารถสรุปประเด็นหลัก ๆ เพื่อเป็นแนวทางการส่ งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้ดังนี
(1) ส่ ง เสริ ม การมี ส่ว นร่ ว มของชุ ม ชนโดยการสร้ า งความตระหนั กให้ป ระชาชนเห็ นว่า
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทองนันเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม สามารถถ่า ยทอดความรู้
เรื่องราวประวัติศาสตร์ วิถีชุมชน มรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ชุมชนเล็งเห็นคุณค่า
และความสาคัญ อาจจะเริ่มจากการที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐร่วมกับชุมชนไปศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ ชุม ชน
อื่ นที่ ป ระสบความสาเร็ จ ในการด าเนิ นงาน เพื่ อให้ มี ค วามเข้ า ใจและมองเห็ นภาพตัว อย่ า งจาก
ประสบการณ์ตรงทังในแง่ความล้มเหลวจนกระทั่งนามาสู่ความสาเร็จ หรือให้เห็นสภาพปัญหาที่อาจ
ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ชุมชนร่วมคิดวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาทีพ่ บเจอในการดาเนินงานของพิพิธภัณฑ์ฯ
แล้วนาไปกาหนดวิธีการแก้ไข สร้างความรู้สึกต้องการพัฒนาก่อน แล้ วจะทาให้เกิดการร่วมกันคิดหา
วิธีในการพัฒนา
(2) เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ที่เกี่ยวข้ องในการบริหารงานพิพิ ธภั ณ ฑ์ ให้มีความเข้าใจใน
งานพิ พิ ธ ภั ณฑ์ อย่ างถ่ องแท้ สามารถสร้างองค์ค วามรู้ ในการดาเนิ นงานได้ มอบหมายบทบาท ให้
อานาจแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เพื่อให้ทาหน้ าทีไ่ ด้ตามที่กาหนด
(3) ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์
ชุ ม ชน นามาสู่ การออกแบบนิ ทรรศการภายในพิ พิ ธภั ณฑ์ ที่ จัดแสดง การจั ดท าทะเบีย นวั ตถุและ
เรื่องราวของวัตถุแต่ละชิน สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุ มชน เพื่อให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมออกแบบนิทรรศการภายในอย่างสร้างสรรค์
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การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งกระดาษถ่ายเอกสาร
ของบริษ ัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จากัด
เจษฎา อภิชนังกูร*

บทคัดย่อ
การศึกษาครังนี มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึนในการขนส่ง กระดาษถ่ า ย
เอกสาร และหาแนวทางการแก้ ไขปัญ หาที่เกิ ดขึ นโดยนาหลั กการเรีย นรู้จ ากการปฏิ บัติ ( Action
Learning) มาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาของพนั กงานขนส่ง กระดาษถ่ายเอกสารโดยผ่า นการ
เรียนรู้ร่วมกันของสมาชิ กกลุ่ม จัดกิจกรรมการประชุมพบปะเพื่ อแลกเปลี่ ยนความรู้ ประสบการณ์
มุมมองที่แตกต่างกัน ผ่านกระบวนการซักถาม พูดคุย จับประเด็น คิด ใคร่ครวญ สะท้อนแนวทาง
การแก้ ไ ขปัญหา และนาแนวทางที่ได้ไปทดลองปฏิ บัติ โดยมี เป้า หมายเพื่อลดปัญหาในการขนส่ง
กระดาษถ่ายเอกสาร ให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด
ผลการศึกษา พบว่า สาเหตุจากปัญหาที่เกิ ดได้แก่ 1) ปัญหาด้านผู้ปฏิบัติงาน 2) ปัญหาด้าน
ระบบ 3) ปั ญ หาด้านขนส่ง 4) ปั ญ หาด้านสิ นค้า 5) ปั ญ หาด้านสภาพแวดล้ อม ดั ง นั นแนวทางการ
แก้ไขปัญหา จากปัญหาด้านผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งปัญหาที่พบส่วนมาเป็นเรื่องของ ขึนสินค้าผิด เนื่องจาก
กระบวนการไม่ละเอียดรอบครอบ ทางกลุ่ มจึงได้เสนอแนวทางให้เพิ่มการตรวจเช็คสินค้า อีกรอบก่อน
จะขึนรถขนส่ง เนื่องจากที่ผ่านมา นาสินค้าขึนรถเลยไปนับบนรถ โดยไม่ได้ตรวจเช็คจานวนทังหมด
ก่อนขึนรถ ซึ่งทาให้ขึนสินค้าผิด ขึนสินค้าไม่ครบ การแก้ปัญหาด้านระบบ เนื่องจากมีการส่งสิ นค้ า
หลายจุดในเส้นทางแต่ละเที่ยวทาให้เสียเวลามากขึน ทางกลุ่มกาหนดให้มีการจัดส่งไม่เกิน 6 จุดในแต่
ละเที่ยวการขนส่ง การแก้ปัญหาด้านขนส่ง ให้มีการตรวจเช็คสภาพรถทุกครังก่อนจะมีการขนส่งระยะ
ทางไกลเพื่อป้องกันไม่ให้รถเสียขณะการขนส่ง การแก้ปัญหาด้านสินค้า ได้มีการตรวจเช็คสภาพสินค้า
ก่ อ นจั ด ส่ ง ทุ กครั งเพื่ อ ไม่ ใ ห้ สิ นค้ า เกิ ด การชารุ ด ระหว่ า งการขนส่ ง และ ในส่ ว นปั ญ หาด้ า น
สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้อยาก ทางกลุ่มทาได้เพียงแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้ า
และรายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบเบืองต้นเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว จากข้อมูลสถิติในช่วงก่อน
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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การวิจัยตังแต่แต่เดือน มกราคม ถึง ตุลาคม มีการส่งสินค้าไม่ได้จานวนรวม 231 รีม คิดเป็นมูลค่า
22,494.30 บาท แต่หากว่าได้ทาการเรียนรู้จากการปฏิบัติแล้วสามารถแก้ไขปัญหาในการขนส่งได้ จะ
ก่อให้เกิดรายได้ในส่วนเพิ่ม คือ 22,777.22 บาท ซึ่งจากที่ได้มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ในช่วงเวลาที่
ท าการศึกษา ยั ง ไม่ พบปัญ หาในการขึนสิ นค้ าผิด ทางกลุ่ มเสนอแนะให้ดาเนิ นการใช้ ข้อเสนอแนะ
ตามที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อดูผลระยะยาวต่อไป
ค าสาคัญ: ประสิทธิภาพ, การขนส่ง, กระดาษถ่ายเอกสาร
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บทน า
ปัจจุบันการดาเนินธุรกิจเป็นการค้าแบบไร้พรมแดน ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ต้องมีการวางแผน
เพื่อนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในองค์กร โดยเฉพาะด้านการขนส่งซึ่งถื อว่าเป็ นกลยุทธ์ที่ สาคั ญ ที่
ผู้ประกอบการ ซึ่งการขนส่งนามาใช้ เพื่ อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่ งขั นและการทากาไรให้ กับ
ธุรกิจ โดยทาให้สินค้าและบริการทีม่ ีตน้ ทุนต่าและสามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันเวลา รวดเร็วและ
ถูกต้อง ซึ่งการที่จัดส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จได้
บริษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จากัด เป็นผู้แทนจาหน่ายกระดาษถ่ายเอกสารภายใต้แบรน ด์
ไอเดีย ในเครือของ SCG หรือ เครือซิเมนต์ไทย ซึ่งรับผิดชอบพืนที่ทังหมดในส่วนของภาคใต้ตอนบน
ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นศูนย์กระจายสินค้า , จังหวัดชุมพร, จังหวัดระนอง, จังหวัดพังงา,
จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดกระบี่, จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดตรัง, จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา
บางส่วน ซึ่งการขนส่งมี 2 วิธี แบบแรกเป็นการขนส่งโดย บริษัทไบรท์ไอเดียซัพพลาย จากัด ซึ่งเป็น
ขนส่ ง แบบคั นเล็ ก ไปกลั บ ไม่ เกิ น 400 กิ โลเมตร จ านวนไม่ เกิ น 1,200 รี ม และ แบบคั นใหญ่ซึ่ง
ดาเนินการโดย ขนส่งของ SCG จานวนต่อเที่ยว 2,400 รีมขึนไป ในการวิจัยครังนีมุ่งเน้นศึกษาปัญหา
ที่เกิดจากการขนส่งจากบริษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จากัด ไปยังลูกค้าเท่านัน ซึ่งที่ผ่านมาข้อมูลสถิติ
ในระบบ พบว่า ในปี 2562 ค่าเฉลี่ย 10 เดือนที่ผ่านมาตังแต่ มกราคม-ตุลาคม ไม่สามารถส่งกระดาษ
ให้ กับ ลูกค้าได้ คิ ด เป็นร้อยละ 0.24 ตี เป็ นมู ลค่า 22,494.30 บาท ซึ่ ง มาจากปัญหาหลาย ๆ ด้ านที่
เกิดขึนทาให้เกิดข้อผิดพลาดในการส่งสินค้า ซึ่งปกติกระบวนในการทางานคือ รับคาสั่งซือ , ออกบิล
ขาย, จัดและจ่ายงาน, นัดวันส่ง, ส่งมอบ, คืนบิล ซึ่งปัญหาที่เกิดขึน ภายใต้กระบวนการดังกล่าวทังสิน
ซึ่งผลให้การขนส่งไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควรจึงต้องมี การศึกษาเพื่ อหาแนวทางในการแก้ไข เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัญหาในการบริการขนส่งสินค้าล่าช้าของบริษัท ไบรท์ไอเดีย
ซัพพลาย จากัด
2) เพื่อกาหนดแนวทางการแก้ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากที่สุด
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วิธ ีก ารศึกษา และการดาเนินกิจกรรมการเรียนรูจ้ ากการปฏิบัติ
กระบวนการและขั นตอนการดาเนิ นกิ จ กรรมจากการเรี ยนรู้ จากการปฏิ บั ติ ในครั งนีมีมี
จุดประสงค์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา “พนักงานขนส่งสินค้า” ในกระบวนการจัดส่งสินค้าของ บริษทั
ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จากัด และ เพื่อออกแบบ “แนวทางในการจัดการขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพของ
บริษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จากัด" ซึ่งผู้ศึกษาได้ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัตดิ ังนี
1) กลุม่ ค าถาม การสะท้อนการเรียนรู้ และใบงาน
(1) กลุ่ ม กิ จ กรรมการเรีย นรู้จากการปฏิ บัติ เพื่ อให้ กลุ่ม มีทิศทางที่ชัดเจนและเห็นถึง
ความสาคัญของการจัดกลุ่มเรียนรู้จากการปฏิบัติ ในการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดส่งสินค้า จึงได้มีการ
ตั งชื่ อกลุ่ ม ว่า “กลุ่ ม ระดมแนวคิดเพื่อพัฒนางานจัดส่ งให้เกิ ดประสิ ทธิภาพ” ซึ่ ง ผู้ ศึ กษาได้คัดเลือก
สมาชิกกลุ่มจากพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในบริษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จากัด ซึ่งประกอบไปด้วย 1.
ผู้ที่รู้ปัญหา 2. ผู้ที่สนใจช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหา 3. ผู้ที่มีอานาจผลักดันการแก้ไขปัญหา และทา
หน้าที่เป็น Learning Coach
(2) ค าถามในการศึกษาการเรี ย นรู้จ ากการปฏิ บัติ ค าถามที่ 1 ปั ญ หาที่เกิ ดขึ นในการ
ขนส่งสินค้าที่เกิดจากพนักงานและลูกค้า คาถามที่ 2 ปัญหาที่เกิดจากระบบ คาถามที่ 3 ปัญหาที่เกิด
จากรถขนส่ง คาถามที่ 4 ปัญหาที่เกิดจากสินค้า คาถามที่ 5 ปัญหาที่เกิดขึนในการขนส่งที่เกิ ด จาก
สภาพแวดล้อมคาถามที่ 6 จะสามารถแก้ไขปัญหาในการจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร
(3) การสะท้อนการเรียนรู้จากการปฏิ บัติ การดาเนิ นการกิ จกรรมการเรีย นรู้จากการ
ปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดส่ง สิ นค้าในกระบวนการจัดและจ่ายงานตลอดจนขนส่งถึง ลู กค้ า
ของบริษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จากัด โดยการศึกษากระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
จัดและจ่ายงานตลอดจนขนส่งถึงลูกค้า ของบริ ษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จากัด หัวใจสาคัญของการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ คือ การสนับสนุน กระตุ้นให้สมาชิกกลุ่ม มีการคิด ใคร่ครวญ ปัญหาที่เกิดขึน
แล้วสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ออกมาเป็นแนวทางในแก้ไขปัญหา โดยการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การขนส่ง โดยกระบวนการซักถาม การพูดคุยปรึกษาหารือ การรับฟัง เพื่อให้ได้ความเข้าใจ มุมมองที่
ต่างไปจากเดิม ตามแนวคิดของ Michael J. Marquardt ด้วย กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ยัง
เป็นการสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้บริหารในการแก้ไขปัญ หาของอย่างแท้จริง เป็นการ
เปิดโอกาสให้ได้เกิดการเรียนรู้ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ทตี่ อ่ เนื่องให้เกิดขึนภายในองค์การ
(4) ใบงาน เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามด้วยคาถามปลายเปิด เพื่อทดสอบความรู้
ความคิดความเข้าใจพืนฐานของสมาชิกกลุ่มเกี่ย วกับ การขนส่งที่มีประสิท ธิภาพ และเพื่อให้สมาชิ ก
กลุ่มได้แสดงความคิดเห็น มีทังหมดจานวน 5 ใบงาน และแบบสอบถามจานวน 1 ฉบับ
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2) ขั้น ตอนการดาเนินกิจกรรมการประชุมพบปะ
การดาเนินกิจกรรมการประชุมพบปะการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อการเพิ่ม ประสิทธิภาพใน
การขนส่งกระดาษถ่ายเอกสารของพนั กงานขับรถของ บริษัท ไบรท์ ไอเดียซัพพลาย จากัด จากการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และองค์ประกอบ 6 ด้านของการเรียนรู้จากการปฏิ บั ติ
(The Six Critical Components of an Action Learning Program) insanely
(1) การกาหนดปัญหา สมาชิกกลุ่มการศึกษาการเพิ่มประสิทธิ ภาพในการส่ง กระดาษ
ถ่ายเอกสาร ของพนักงานส่งสินค้าของบริษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จากัด ได้ร่วมกันกาหนดปัญหาที่
เกิดขึนจริงในกระบวนการส่งสินค้า และเป็นปัญหาทีผ่ ู้บริหารเห็นชอบ เกิดขึนซาแล้วซาอีกและยังไม่มี
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในการทางานในหน่วยงานจัดส่ ง และ
กระทบต่อองค์การ และนาปัญหาที่เกิดขึนเข้าสู่กระบวนการเรี ยนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อเป็นการเปิ ด
โอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้สาเหตุของปัญหาทีแ่ ท้จริง
(2) กลุ่มกิจกรรมเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ผู้ศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกกลุ่ม ที่สมัครใจมาร่วมกันศึกษาแนวทางการแก้ปญั หา
พนักงานขับรถทังหมดในกระบวนการจัดส่ง บริษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จากัด จานวนทังหมด 8 คน
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์ในการทางานที่แตกต่างกันใน บริษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จากัด
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหาการจัดส่งสินค้าของพนักงานขับรถในกระบวนการจัดส่ง ของ บริษทั
ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จากัด ทางตรงและอยู่ในสถานะที่สามารถจะตัดสินใจในการดาเนิ นการแก้ ไ ข
ปัญหาหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการทางาน
(3) กระบวนการซักถามและสะท้อนมุมมอง การเรียนรู้จากการปฏิบัติ การตังคาถามมี
ความสาคัญเป็นอย่างมาก เพราะการตังคาถามในสิ่งที่ควรถามหรือการตังคาถามปลายเปิดสลับปลาย
ปิด จะให้ผู้ตอบคาถามแสดงทัศนะ จะทาให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลในกลุ่มการเรียนรู้การซักถาม
ในขณะที่พูดคุยจะทาให้เกิดการคิดใคร่ครวญวิเคราะห์ เกิดการสะท้อนมุมมองที่หลากหลาย การรับ
ฟังความคิดเห็นและการระดมความคิดเห็น มีจุดประสงค์เพื่อหาแนวทางร่วมกันไปสู่การปฏิบัตไิ ด้จริง
และก่อนการประชุมทุกครังสมาชิกกลุ่มจะต้องมี การคิดใคร่ครวญเพื่อวิ เคราะห์ประเด็นนัน ๆ อย่าง
เป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผลเพื่อสร้างแนวทางใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเดิม ซึ่งได้กาหนดการประชุมสมาชิกกลุ่ม
จานวน 3 ครัง มีรายละเอียด ดังนีการประชุมพบปะ ครังที่ 1 เป็นการพูดคุยอธิบายเกี่ยวกับการเรียนรู้
จากการปฏิ บั ติ สมาชิ กกลุ่ ม กาหนดภาระงานของพนั กงานขั บ รถส่ ง ของที่เกี่ ย วเนื่ องกับบริษัทฯ
(Orientation and AL Setup), การประชุมพบปะ ครังที่ 2 เลือกปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนก่อน
รวมถึงการระบุขันตอนดาเนินการในการนาไปใช้ตามแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง, การประชุมพบปะ
ครังที่ 3 เป็นการรายงานผลทบทวน และให้ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง แก้ไขในกิจกรรมที่ปฏิบัติ
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(4) การร่วมกันกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานขนส่ง
สิ นค้ า สมาชิ กกลุ่ ม ทุ กคนมี ส่ว นร่ว มในการกาหนดแนวทางการเรี ย นรู้จ ากการปฏิ บัติ โดยอาศัย
กระบวนการคิดใคร่ครวญ เพื่อแนวทางการแก้ไขปัญหาในกระบวนการจัดส่งกระดาษถ่ายเอกสารไป
ยังร้านค้าปลายทางทีเ่ หมาะสมของ บริษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จากัด และนาแนวทางไปปรับใช้จริง
ในการจัดส่งสินค้า “การกระทากับการเรียนรู ตองควบคูกันไป”
(5) การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั นอย่ า งต่ อเนื่ อง สมาชิ กกลุ่ ม ต้ องมี ค วามต่ อเนื่ อง จริ ง จั ง ให้
ความสาคัญต่อการเรียนรู้ การพบปะกันตามช่วงเวลาที่กาหนดเพือ่ จะได้ช่วยกันระดมความคิดในการ
แก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพิ่มการทางานขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกค้า โดยจะต้องมีความคืบหน้ามารายงานในการประชุมทุกครัง และสมาชิกกลุ่มทุกคนจะต้ อง
เรียนรู้ร่วมกันจากผลของการปฏิบัติในแต่ละครังเพื่อนาอุปสรรคมาทบทวนเข้าสู่กระบวนการเรียนรูจ้ า
การปฏิบัติ ยิ่งกลุ่มได้พัฒนาความรู้ความสามารถมากขึน มากขึนตามรอบของการเรียนรู้ คุณภาพของ
กระบวนการทางานก็จะยิ่งเพิ่มมากขึน
(6) ประธานกลุ่ ม ท าหน้ าที่เป็น Learning Coach คอยกระตุ้นให้กลุ่ มได้มีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนมุมมอง นาปัญหาที่เกิดขึนเข้าสู่การแลกเปลี่ยนพูดคุย ให้สมาชิกกลุ่มได้แสดงความคิดเห็น
และสะท้อนมุมมองของแต่ละคน รวมทังทาหน้าที่เป็นผู้วางแผนการเรี ยนรู้ บริหารการประชุมให้มี
ประสิทธิภาพ แก้ไขความขัดแย้ง และอานวยความสะดวกให้กลุ่ม การเรีย นรู้ สามารถดาเนิ นการได้
อย่างราบรื่นและมีผลงานความคืบหน้ามารายงานให้สมาชิกกลุ่มได้รับทราบเพื่อให้กลุ่มได้ข้อสรุปใน
ประเด็นที่สนใจนอกจากนียังคอยรับฟังความต้องการและอ่านความรู้สึกของกลุ่มเพื่อสร้างความสาเร็จ
ที่ดี เป็นแรงจูงใจกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เสมอ

ผลการดาเนินกิจกรรม และการวิเคราะห์ข้อมูลความเห็น
1) จากดาเนินกิจกรรมพบปะครัง้ ที่ 1 ต่อ สภาพปัญหา การซักถาม
การพบปะสมาชิ กในครั งนี เริ่ ม จากการด าเนิ นการปฐมนิ เทศสมาชิ กกลุ่ ม เพื่ อชี แจง
รายละเอียดให้ตรงกันและทาเข้าความเข้าใจวัตถุประสงค์ อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้จากการ
ปฏิ บั ติ โดยพู ดถึ งสมการ L= P + Q + R + I + R ของ Michael Marquardt การฟั ง จั บประเด็น
และการตังคาถาม เพื่อให้เกิด คิดใครครวญ และการสะท้อนความคิด คือให้สมาชิกไปคิดถึงปัญหาที่
เกิดขึนในการขนส่งกระดาษถ่ายเอกสารที่ทกุ คนได้พบเจอมา
(1) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพปัญหา ปัญหาที่เกิดขึนใน จากข้อมูลที่ธุรการได้แจ้งมา
จากการส่ ง กระดาษผิ ดพลาด ในทุ กกรณีไม่ว่ าจะส่ งสิ นค้าผิ ด สิ นค้ า ชารุดระหว่ างจัดส่ ง รวมถึงไม่
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สามารถลงสินค้าปลายทางได้ ในปี 2562 เดือน มกราคม ถึง เดือน ตุลาคมคิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่
ร้ อยละ 0.24 ซึ่ ง แตกต่างกับปี พ.ศ. 2561 เล็ กน้ อย (พ.ศ. 2561 ค่ า เฉลี่ ย ทังปี อยู่ ที่ ร้ อยละ 0.27)
สภาพปัญหาจากการที่สมาชิกกลุ่มได้ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซักถาม และสะท้อนความคิด
ว่าปัญหาที่เกิดขึน คือปัญหาในการส่งกระดาษถ่ายเอกสารล่าช้า จากการวิเคราะห์เพื่อค้นหาปัญหาใน
การขนส่งกระดาษถ่ายเอกสาร โดยใช้ทฤษฎีแผนผังก้างปลา เป็นเครื่องมือในการค้นหาสาเหตุ ด้วย
หลัก 4M1E สรุปสาเหตุหลักได้ 5 สาเหตุดังนี สาเหตุที่ 1 ด้านผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ แวะระหว่างทาง,
ขึ นของผิ ด , ไม่ ชานาญทาง, อุ บั ติ เหตุ สาเหตุ ที่ 2 ด้ า นสภาพแวดล้ อม ได้ แก่ ฝนตก, ถนนชา รุด,
กฎหมายจราจร, ระยะทางไกล สาเหตุที่ 3 ด้านสินค้า ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ ชารุด สาเหตุที่ 4 ด้านรถ
ขนส่ง ได้แก่ รถเสียระหว่างทาง และสาเหตุที่ 5 ด้านระบบ ได้แก่ จานวนร้านไม่เหมาะสม
(2) ข้อเสนอแนะของการพบปะ ผลที่ได้ แนวทางปฏิบัติ สรุปว่าจากที่สมาชิกกลุ่มได้ มี
การพู ดคุ ย ซั กถาม แลกเปลี่ ย นประสบการณ์และข้ อมูลซึ่ ง กั นและกั น ด้ ว ยการฟัง และจับประเด็น
สะท้อนความคิดและมุมมองที่แตกต่างกันอย่างอิสระเต็มที่ ด้วยบรรยากาศที่ดี เคารพให้เกียรติซึ่งกัน
และกั น ด้ ว ยใจที่เปิดกว้ าง สามารถสรุปสาเหตุหลัก ปั ญ หาในการส่ง กระดาษถ่ายเอกสารล่าช้า 5
สาเหตุคือ 1. ด้านผู้ปฏิบัติงาน 2. ด้านสภาพแวดล้อม 3. ด้านสินค้า 4. ด้านการขนส่ง และ 5. ด้าน
ระบบ
จากการให้ ข้ อมู ลเกี่ ย วกั บ สภาพปั ญ หา การพู ด คุ ย การซั ก ถาม การสะท้ อนปั ญ หา
ข้อเสนอแนะ ของการพบปะ ผลที่ได้และแนวทางปฏิบัติ ในการแก้ไขปัญหาในการส่งกระดาษถ่ า ย
เอกสารล่าช้า โดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันดังนี 1. ทาความเข้าใจในระบบงาน 2. ระบุปัญหา
ที่ เกิ ด ขึ น 3. กาหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมและช่องทางของการมี ส่ว นร่ว มของพนั กงานขับรถ โดย
ผลสรุปของสมาชิกกลุ่มให้มีทังหมด 4 รูปแบบได้ แบบสอบถาม, การจัดประชุม, การประชุมพบปะ,
การประเมิน และ 4. ให้สมาชิกพูดคุยกันในประเด็นของปัญหาในการส่งกระดาษถ่ายเอกสารล่าช้า
สรุป สาเหตุเป็นสาเหตุหลัก 1 สาเหตุและสาเหตุรองอีก 4 สาเหตุ จากการทากิจกรรมกลุม่
ผลสรุปจากใบงานที่ 2 และใบงานที่ 3 ในภาคผนวก ก สรุป ได้ดงั นี้
สาเหตุหลักที่ 1 สาเหตุเกิดจากพนักงานผู้ปฏิบัติงาน พิจารณาแล้ว แบ่งออกเป็น
ขึนสินค้าผิดคือการขึนกระดาษถ่ายเอกสารไม่ครบตามจานวนตามทีส่ ั่ง ขึนสินค้าผิดประเภท
ส่ ว นมากในการขึ นสิ นค้าจะใช้รถตักขึนและนั บจานวนเลยซึ่ ง อาจจะทาให้นับพลาดได้เนื่องจากรถ
ขนส่ง 1 คันประกอบด้วยพนักงาน 2 คน ซึ่งช่วยกันขึนสินค้าและอาจจะเกิดพลาดได้เพราะนับสินค้า
ร่ ว มกั นสองคน ระยะเวลาในการจอดพั กระหว่ างทาง ใช้ เวลานานแวะบ่อย แวะเติ มนามัน ทาน
อาหารเที่ยง เข้าห้องนา ความไม่ชานาญทาง คือไปถึงจุดหมายปลายทางไม่ถูก วิ่งรถอ้อมไปอ้อมมา
ไม่จัดลาดับก่อนหลังในการส่งให้ดี และ อุบัติเหตุ ที่เกิ ดขึนระหว่างการจัดส่ง
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สาเหตุรองที่ 1 สาเหตุเกิดจากระบบการจัดงาน คือ จานวนร้านค้าที่มากเกินไปในแต่ละเทีย่ ว
ซึ่งในบางช่วงเวลาลูกค้าไม่ต้องการสต๊อกสินค้าเยอะเช่นช่วง โรงเรียนปิด ช่วงปิดงบประมาณประจาปี
จึ ง มี การสั่ง ซือน้ อย ทางบริษัทฯจึงต้องหารายการเพิ่มเพื่ อให้คุ้ม ทุนในการจัดส่ ง ซึ่ ง ผลที่ เกิดขึ นคือ
จานวนร้านมาก เกิน 6 ร้านหรือลงเกิน 6 จุด ทาให้เสียเวลาในการเดินทางมากขึน และส่งสินค้าได้
ล่าช้ากว่าปกติที่มีการสั่งซือจานวนเยอะ
สาเหตุรองที่ 2 สาเหตุเกิดจากรถขนส่งสินค้าเสียระหว่างทาง คือ จากที่ผ่านมีมี
เหตุการณ์ เรื่องยางรถขนส่งรั่วและต้องหาร้านเปลี่ยนยางระหว่างทางซึ่งเสียเวลาในส่วนแรก
คือ หาร้านที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้ และต้องเสียเวลาในการรอเปลี่ยนทาให้การจัดส่งล่าช้าออกไป
สาเหตุรองที่ 3 สาเหตุเกิดจากบรรจุภัณฑ์ชารุด คือ สายรัดลังขาดระหว่างจัดส่ง
สินค้า หรือลังสินค้าขาด ทาให้เกิดการปฏิเสธในการรับสินค้า
สาเหตุรองที่ 4 สภาพแวดล้อมภายนอก สรุปได้เป็น เรื่องของสภาพอากาศฝนตก
หนักระหว่างทาง ถนนชารุด หรือการปรับพืนผิวจราจร ทาให้การเดินทางเป็นได้ด้วยความ
ยากลาบากและบางครังต้องหยุดแวะเพราะฝนตกหนักมองทางไม่ เห็นและเสี่ย งต่อการเกิดอุบั ติ เหตุ
ระยะทางไกล ร้านค้าบางร้านอยู่ห่างกันมาก เช่นบางเที่ยงมีการพักลงสิ นค้า 2 จุด แต่ห่างกัน 100
กิโลเมตร และเรื่องกฎข้อบังคับจราจรต่างๆ เช่นห้ามจอดในช่วงเวลานี ห้ามจอดในพืนที่ขาวแดง ห้าม
จอดวันคู่วันคี่ เป็นต้น
2) จากการพบปะครั้งที่ 2 เสนอแนะร่ว มกันถึงแนวทางการแก้ไ ขปัญหาการขนส่ง
กระดาษถ่ายเอกสารล่าช้า ต่อจาก ประเด็นครัง้ ที่ 1 โดยสรุปจากใบงานที่ 2 และใบงานที่ 3 ใน
ภาคผนวก ก สรุป ได้ ดังนี
จากการที่ได้สรุปประเด็นปัญหาตามแผนภาพข้างต้นทางหัวหน้ากลุ่มได้ให้สมาชิกของกลุ่ ม
ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในส่วนต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อที่จะนาเสนอผู้จัดการให้ทราบถึง
แนวทาง จากการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกัน เพื่อที่จะปรับใช้ในงานได้จริง ซึ่งสมาชิกก็ได้ร่ว มกั น
เสนอแนะแนวทางดังนี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข สาเหตุหลักประเด็นที่ 1 สาเหตุเกิดจากพนักงานปฏิบัติงาน
หัวข้อการจัดส่งสินค้าไม่ครบ และผิดประเภท เบืองต้นทางกลุ่มเสนอแนะว่าให้ทาเป็นกระบวนการคือ
1. รับบิลขายจากธุรการ 2. เช็ครายละเอียดสินค้า 3. นาสินค้าตามรายการออกมาตังกอง 4.
เช็คความถูกต้องอีกรอบ 5. นาขึนรถขนส่ง
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไ ข สาเหตุหลักประเด็นที่ 2 แวะระหว่างทางนานเกินไปและ
บ่อยครัง ไม่ว่าจะเป็นการ แวะเติมนามัน แวะทานอาหารเที่ยง แวะเข้าห้องนา ทางกลุ่มเสนอแนะว่า
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กาหนดให้ระยะเวลาพักรวมกันไม่เกิน 1 ชม. และให้รายงานความคืบหน้าในกลุ่มว่าการส่งดาเนินการ
ไปถึงไหนแล้ว กรณีที่เดินทางไปยังปลายทางล่าช้ากว่าปกติ
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข สาเหตุหลักที่ประเด็นที่ 3 ความไม่ชานาญทางการเดินทาง
ที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า อาจจะทาให้เสียเวลาในการจัดส่งคือ ถ้าหากว่าไม่ชานาญเส้นทางหรือร้ า น
ทางกลุ่ มเสนอว่ าให้จัดทาคู่มือ เกี่ ย วกั บ ร้านค้าใหม่ ที่ ไ ม่ ได้มีการจัดส่ งบ่อยเพื่อให้สมา ชิกได้เรียนรู้
ร่วมกันหรือให้แจ้งรายละเอียดในการประชุมประจาเดือนถ้าได้ข้อมูลมาก่อน
ข้ อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ ไ ข สาเหตุ ห ลั กที่ ป ระเด็ นที่ 4 อุ บั ติ เหตุ บนท้ องถนน
ข้อเสนอแนะ ออกข้อกาหนดในการขับขี่ คือห้ามเล่นโทรศัพท์มือถือในขณะขับขี่รถขนส่ง และจากัด
ความเร็ วตามที่กฎหมายกาหนดหรือความเร็วต่ากว่า เนื่ องจากบรรทุกสิ นค้า หนั ก หากมีการได้รับ
ใบสั่งจากการเจ้าหน้าที่จราจร หรือเกิดอุบัติเหตุจากทางพนั กงานขนส่ งเอง จะมีผลต่อการปรับ ขึ น
เงินเดือน และ โบนัสประจาปี ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและระมัดระวังในกรณีที่เสี่ยงจะ
เกิดอุบัติเหตุ เช่นฝนตกหนัก ให้หยุดจอดรอจนกว่าฝนจะหยุดหรื อซาลงเพื่อทัศนะในการมองเห็นและ
ไม่อันตราย
3) จากการด าเนินกิจกรรมพบปะครั้งที่ 3 การรายงานผลของการนาข้อเสนอแนะไป
ปฏิบตั ิ
ผลของการแก้ไขปัญหาต่อประเด็นหลัก
ข้อที่ 1 การขึนสินค้าผิด หลังจากที่ มีข้อเสนอแนะว่า ให้ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางานเป็ น
กระบวนการ ดังภาพ 4.3 เมื่อรับบิลขายจากธุรการให้เช็ครายละเอียดสินค้าและนาสินค้าตามรายการ
มาตังกองเพื่อรอการเช็คความถูกต้องอีกรอบและนาขึนรถขนส่งผลปรากฏว่าสามารถแก้ปัญหาการขึน
และส่งสินค้าผิดได้ในระดับหนึ่งซึ่งในช่ วงนาแนวทางแก้ ไ ขไปปฏิบัติ นียังไม่ เกิด เหตุผิดพลาดเกิ ด ขึ น
อย่างไรก็ตามต้องติดตามรอดูผลในระยะยาวว่าการแก้ปัญหาในรูปแบบนีจะสามารถแก้ปัญหาระยะ
ยาวได้หรือไม่
ข้อที่ 2 การแวะระหว่างทาง หลังจากที่นาข้อเสนอแนะว่าให้ พักในระหว่างทาง ได้ไม่เกิ น
1 ชม. เมื่อตรวจเช็ค จาก GPS ตลอดการเดินทาง พบว่า พนักงานมีความกระตือรือร้น มากขึนในการ
ส่งของ ไม่แวะข้างทางบ่อยทาเวลามากขึน พักทานอาหารอย่างรวดเร็วและเดินทางต่อ เนื่องจากเกรง
ว่าจะถูกตรวจสอบเส้นทางการเดินทางและระยะเวลาในการจอดพัก
ข้อที่ 3 การไม่ชานาญเส้นทาง การไม่ชานาญเส้นทาง ทางสมาชิกกลุ่ มแจ้งว่าไม่จาเป็นต้องทา
เอกสารประกอบ เพราะเนื่องจากสามารถสอบถามกันได้ภายในกลุ่มได้ทนั ที เพราะร้านค้าทีเ่ ปิดใหม่มี
ไม่ ม าก และส่ ง ไม่ บ่อย หากว่ าได้คิว คันไหนออกไปร้านที่ไม่ ทราบ ให้ สอบถามมายั งคนอื่ นที่เคยมี
ประสบการณ์การส่งสินค้าแล้ว และยังพบปัญหาไปร้านค้า

218
ข้อที่ 4 อุบัติเหตุ ในส่วนของอุบัติเหตุ ซึ่งปกติก็พบน้อยมากเพราะทุกคนจะระมัดระวัง เป็ น
อย่างมากเพราะความเสียหายของสินค้าต่อครังที่เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูง ทุกคนจึงระมัดระวัง ในช่วง
ที่นาแนวทางแก้ไขไปปฏิบัตยิ ังไม่พบอุบตั ิเหตุเกิดขึน
ผลของการแก้ไขปัญหาต่อประเด็นรอง
ข้อที่ 1 ปัญหาจากระบบ การแก้ไขปัญหาร้านค้ามากจุดต่อ เที่ยวเกินไป มีการปรับลดจานวน
ลงมาแต่บางกรณียังคงไม่สามรถจะลดให้เหลือจุดตามที่กาหนดได้ เพราะเนื่องจากว่า เมื่อลดจานวน
จุดแล้วปริมาณสินค้านันน้อยเกินไปกว่าที่จะคุ้มทุนในการวิ่งไปส่งในระยะทางทีไ่ กล
ข้อที่ 2 ปัญหาจากรถขนส่ง มีการเพิ่มการตรวจเช็คลมยางและนารถเข้ าศูนย์ตรวจสภาพตาม
ระยะเวลาที่กาหนด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา รถเสียระหว่างทาง และได้เริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ซ่อม
ระหว่างทางหากว่ารถเกิดเสียในขณะที่วิ่งส่งสินค้า เพื่อที่จะทาเป็นข้อมูลติดรถไว้ให้สามารถติด ต่อได้
ทันที เมื่อเจอปัญหารถเสีย
ข้อที่ 3 ปัญหาจากสินค้า ยังไม่พบว่าสินค้าชารุดในขณะขนส่งไปยังลูกค้า ทังสายรัดสินค้า
ขาด หรือ ลังชารุด มีเพียงแต่สินค้าที่ชารุดมาจากโรงงาน เมื่อเช็คแล้วน่าจะเกิดจากการตักขึนแล้วโดย
รถตักถ่าย ขูดให้เกิดรอยขากที่ข้างกล่องแต่ได้แจ้งคืนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว
ข้อที่ 4 ปัญหาจากสภาพแวดล้อม ในช่วงขนส่งขณะที่นาแนวทางไปปฏิบัติ ซึ่งตรงกับช่ว ง
หน้าฝนในพืน ซึ่งก็ทาได้เพียง จอดรถเพื่อรอฝนหยุด และ ยังไม่พบการซ่อมแซมพืนผิวถนน อย่างไรก็
ตามในข้อสภาพแวดล้อมนี ก็แก้ปัญหาเป็นรายกรณีไป

สรุปผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ
1) สรุป สาเหตุปญั หา แนวทางการดาเนินการด้วยการเรียนรูจ้ ากการปฏิบัต ิ
สาเหตุปัญหาการขนส่งถ่ายเอกสารล่าช้าของ บริษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลายจากัด สรุปออกมา
เป็นประเด็นปัจจัยดังนี 1 ปัจจัยจากพนักงานปฏิบัติการ หรือคนทางาน ซึ่ งมีประเด็นดังต่อไปนี ขึน
สินค้าผิด,ระยะเวลาที่พักระหว่างทาง,ความไม่ชานาญในเส้นทาง,อุบัติเหตุ, 2 ปัจจัยจากระบบเรื่อง
ของการจัดสรรจานวนร้านมากเกินไปในแต่ละเที่ยว, 3 ปัจจัยจากรถขนส่งสินค้าเสียหายระหว่างทาง,
4 ปัจจัยจากสินค้า ชารุดระหว่างจัดส่ง, 5 ปัจจัยสภาพแวดล้อมอื่นๆ สภาพอากาศ, ถนนชารุด, ระยะ
ทางไกล, กฎหมายข้อบังคับจราจร
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2) ข้อ เสนอแนะเพือ่ การแก้ไข / ป้องกันปัญหาทีไ่ ด้จากการศึกษา
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษากิ จ กรรมการเรีย นรู้จากการปฏิ บัติในเรื่องการแก้ ไขปัญหาส่ง
กระดาษไทยกสารล่าช้ามีแนวทางดังต่อไปนี 1. จะต้องทาสม่าเสมอและต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่
ใหม่เพื่อนาไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงและสามารถใช้ได้ในระยะยาวเพื่อมุ่งเน้นการขนส่ งที่
มีประสิทธิภาพ 2. พนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการนาข้อเสนอแนะทังหมดไปปรับใช้ในชีวิตการ
ทางานจริง 3. ควรจะมีแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานขับรถด้วยกันและชีแจงให้
เห็นถึงข้อดีของการปฎิบัติร่วมกัน, 4.มีแนวทางในการส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจถึงกระบวนการ
ทางานใหม่เพื่อที่จะพัฒนากระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึน
3) การประมวลข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของสมาชิกการเรียนรูจ้ ากการปฏิบัต ิ
(1) การเรียนรู้จากการปฏิบัติทาให้ทกุ คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในปัญหาร่วมกันค้นหาสาเหตุ
โดยมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบตามสมการแห่งการเรียนรู้และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการ
การขนส่ ง สิ นค้ าล่ าช้ าผ่ านการคิด ใครควรของสมาชิ กกลุ่ มที่ มีประสบการณ์แตกต่า งกั น มี มุ ม มอง
แตกต่างกัน
(2) การเรียนรู้จากการปฏิบัติเป็นการส่งเสริมการทางานเป็นทีมช่วยกันคิดค้นหาสาเหตุ
และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งนาไปสู่การปฏิบัตมิ ีการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน
(3) การเรียนรู้จากการปฏิบัติแม้จะสามารถค้นหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาได้
จากผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องแต่ต้องได้รับการสนับ สนุ นจากฝ่ ายบริหารหรือผู้บังคับบัญชาเพื่ อที่จะนาเอา
แนวทางมาแก้ไขปัญหา
(4) แนวทางการแก้ไขปัญหานาไปปฏิบัติไม่จาเป็นต้องเป็นแนวทางที่ได้ผลสาเร็ จในการ
แก้ปัญหาความผิดพลาดก็สามารถทาให้เกิดการเรียนรู้ได้ซึ่งทาให้มแี นวทางในการแก้ปัญหาใหม่ ๆ
(5) การเรี ย นรู้จากการปฏิ บัติเป็นการค้นหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงและถ่ายทอดขึนไปให้ผู้บริหารได้รั บทราบ
และสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหานัน (Bottom-Up) ซึ่งทาให้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
(6) นโยบายในการระดมสมองเพื่อค้นหาสาเหตุปัญหาที่สนใจบางครังจะพบเจอปัญหา
ในการทางานอื่นๆที่สาคัญและน่าสนใจสามารถนาไปตังเป็นหัวข้อประเด็นใหม่เพื่อหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาได้อีก
4) การทบทวนหลังการดาเนินการ (After Action Review)
การทบทวนหลังการดาเนินการประยุ กต์การเรี ยนรู้ จากการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาการขนส่ ง
กระดาษถ่ายเอกสารล่าช้าของ บริษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จากัด มีการทบทวนทันทีหลังการประชุม
กลุ่มครังที่ 3 เพื่อทบทวนวิธีการทางานการนาแนวทางการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัตมิ าใช้ทงั
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ด้านความสาเร็จและปัญหาที่เกิดขึนเพื่ อแลกเปลี่ ยนประสบการณ์การทางานและเป็น โอกาสในการ
พัฒนาคน พัฒนาองการ รับฟังความคิดเห็นหรือคาแนะนาของเพื่อนร่วมงานทีอ่ าจทาให้รู้วา่ ทุกปัญหา
มีทางออกฝึกการทางานเป็นทีมพบว่าการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่ อแก้ปัญหาการจั ด ส่ ง
กระดาษถ่ายเอกสารล่าช้าของ บริษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จากัด สมาชิกกลุ่มซึ่ งมาจากผู้ทางานจริง
คือพนักงานขับรถส่งสินค้าเจ้าหน้าที่ธุร การซึ่งมี ส่ว นเกี่ย วข้ องโดยตรงกับปัญหาที่เกิดขึ นแม้ว่า ภาระ
งานของแต่ละฝ่ายจะไม่เหมือนกันแต่เมื่ อมีการแลกเปลี่ย นพูดคุยกั นก็ สามารถที่จะร่ว มมือกั นในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธี ซึ่งยั ง เป็นผลดี ซึ่ง จะเป็ นการแก้ไขปั ญหาให้บริษัทฯสามารถจะแข่ ง ขั นกั บ
องค์การอื่นได้และที่สาคัญเป็นการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
5) บทเรียนรูด้ า้ นการจัดการ
การดาเนินกิจกรรมการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัตเิ พื่อแก้ปัญหาการขนส่ง
กระดาษถ่ายเอกสารล่าช้าของ บริษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จากัด เป็นแนวทางการดาเนินการผ่ า น
การเรียนรู้จากการปฏิบัตมิ ีปจั จัยแห่งความสาเร็จและปัจจัยแห่งความล้มเหลวดังนี
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
(1) เป็นการเรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึนกับงานที่ ปฏิบัติในหน่วยงานขนส่งสินค้าซึ่งจะช่ว ยให้
สามารถเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขนส่งสินค้าล่าช้าและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
(2) ผู้บริหารให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเรี ยนรู้จากการปฏิบัติอย่างจริงจังทั งด้ า น
การให้ คาแนะนาสนั บสนุ นทรัพ ยากรต่าง ๆ โดยกาหนดเป็ นเป้าหมายทุก คนได้มีส่ว นร่ว มในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน
(3) การให้ความร่วมมือของสมาชิกกลุ่มในการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการแก้ไขปั ญหาการส่ งสิ นค้าล่า ช้าและออกแบบแนวทางการแก้ไ ขปั ญ หา
ดังกล่าว
ปัจจัยแห่งความล้มเหลว
(1) ระยะเวลาในการลงมือปฏิบัตจิ ริงสันเกินไปอีกอย่างทาให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ชัดเจนมากนัก
(2) พนักงานส่งสินค้ามีภารกิจในหน้าที่ในช่วงที่มีการลงมือปฏิบัติทาให้งานดาเนินไปไม่
ต่อเนื่องเท่าที่ควร
ประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคล ทีม และองค์การ พัฒนาให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนได้เรี ย นรู้
แนวทางในการค้นหาสาเหตุกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและนาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
มาปรับใช้ในกระบวนการทางานจริง
พัฒนาทีมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันการคิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประสบการณ์จริง
ของแต่ละคนมองปัญหาหลายหลายมุมมองเกิดความสัมพันธ์ที่ดตี อ่ กันและลดความขัดแย้งทีจ่ ะเกิดขึ น
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ในองค์การได้พัฒนาองค์การให้สามารถนาแนวทางการเรียนรู้จากการปฏิบัตไิ ปใช้ในการแก้ปัญหาของ
องค์การได้และเป็นแนวทางทีจ่ ะสร้างโอกาสให้องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ค้นหาสาเหตุปญั หา
ขององค์การและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
(1) บทเรียนรู้และข้อพึงระวังในการดาเนินโครงการ จากการทากิจกรรมการเรียนรู้จาก
การปฏิบัตินีทาให้ผู้วิจัยพบว่าการดาเนินกิ จการการประยุกต์ การเรีย นรู้จากการปฏิบัติได้บทเรี ยนรู้
และข้อพึงระวังในการดาเนินโครงการดังนี
การดาเนินกิจกรรมประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ขนส่งกระดาษถ่ายสารกรณีศึ กษาของบริษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จากัด หากไม่เป็นนโยบายของ
ผู้บริหารและเป้าหมายขององค์การแล้วอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
การพิ จ ารณาคัดเลื อกสมาชิ กกลุ่ มควรที่ จะคัด เลือกสมาชิ กที่ มีความรู้ต่ อปัญหาอย่าง
แท้จริงหากมีประสบการณ์การทางานที่แตกต่า งกั นจะทาให้ เกิด มุมมองปัญหาที่แตกต่างกั นเพื่ อให้
สมาชิกกลุ่มได้เกิดคาถามการคิดใครควรทบทวนหาแนวทางการแก้ไขทีเ่ หมาะสม
การจัดกลุ่มเรียนรู้จากการปฏิบัติสิ่งทีส่ าคัญคือการเรียนรู้ดังนันจึงต้องระวังอย่าให้ปฏิบตั ิ
มากกว่าการเรียนรู้
(3) การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง จากการทากิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัตินที า
ให้ผู้วิจัยพบว่าการดาเนินกิจการการประยุกต์จากการเรียนรู้จากการปฏิบัติจะต้องมีการบริหารความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องดังนี
ความเสี่ยงในการให้ความร่วมมือ คือการดาเนินกิจกรรมการประยุกต์การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่มตังแต่การพบปะเพื่อหาสาเหตุและแนวทางการ
แก้ไขจนถึงขันตอนการนาไปปฏิบัติห ากไม่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่มแล้วก็อาจจะได้ข้อมูล
ที่ไม่ถูกต้องหรือนาไปปฏิบัติได้โดยไม่เกิดประสิทธิภาพผู้วิจัย จึงต้องบริหารความเสี่ ยงด้วยการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิก ให้ทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึนจึงจาเป็นต้องให้สมาชิกกลุ่มได้
เข้าใจกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งกระดาษถ่ายเอกสาร
6) ข้อ เสนอแนะต่อการดาเนินการประยุกต์การเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั เิ รือ่ งนีใ้ นครัง้ ต่อไป
(1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
นาแนวทางการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัตเิ พื่อการแก้ไขปัญหาการส่งกระดาษ
ถ่ า ยเอกสารล่ าช้ า บริ ษัท ไบรท์ไอเดียซั พพลาย จ ากั ด เป็ นแนวทางให้กับบริษัทที่เกี่ ย วข้ องในการ
ขนส่งนาไปประยุกต์ใช้ได้ สามารถนาแนวทางการเรีย นรู้จ ากการปฏิ บัติไ ปใช้ พั ฒนาคนพั ฒนาทีม
พัฒนาองค์การได้
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(2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
นาแนวทางการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัตเิ พื่อแก้ปัญหาการขนส่งกระดาษถ่าย
เอกสารล่าช้า บริษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จากัด ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
ควรนาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดส่งกระดาษถ่า ยเอกสารล่าช้าทดลองปฏิบตั ิ
อย่างน้อย 3-6 เดือนเพื่อให้แน่ใจว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง
ควรมีการประชาสัมพันธ์แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดส่งกระดาษถ่ายเอกสารล่าช้า
เพื่อให้ทราบแนวทางอย่างทัว่ ถึงในองค์การให้ทกุ คนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไ ข
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การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนกับการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
กรณีศึกษา ชุมชนบ้านถ้าผึ้ง อาเภอพนม จังหวัดสุร าษฎร์ธานี
ชนกกานต์ สิทธิเสรี*

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนกับ การจัดการการท่ องเที่ยวแบบยั่ ง ยื น
กรณีศึกษา ชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วม
ของชาวบ้านในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาการจัดการการท่ องเที่ยว
แบบยั่ ง ยื นของชาวบ้ า นในชุ ม ชนบ้ า นถาผึ ง อาเภอพนม จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี และเพื่ อศึ กษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนกับการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของ
ชาวบ้ า นในชุ มชนบ้า นถาผึ ง อาเภอพนม จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี โดยจ าแนกเป็ น เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเลือกกลุ่มตัว อย่ า ง
โดยเลือกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) และเก็บข้อมูลด้ว ย
การเลื อกตัวอย่ างตามสะดวก (Convenience Sampling) คื อ ชาวบ้านในชุมชนบ้า นถาผึ ง อาเภอ
พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บจนครบตามจานวน 400 ชุด โดยงานวิจัยเรื่องนีเลือกใช้กรอบแนวคิ ด
โดยใช้ตัวแปรต้น คือ การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4 ด้ า น ได้ แก่ ด้ า นการตั ด สิ นใจ ด้ า นการปฏิ บัติ ด้ า นการรั บผลประโย ชน์ ด้ า นการติ ดตามและ
ประเมินผล และตัวแปรตาม คือ การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้แก่ การจัดการการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก สาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมภายในแหล่ ง
ท่องเที่ยว
จากผลการวิจัยในครังนี พบว่า การมีส่วนร่วมของชาวบ้ านในชุม ชนบ้า นถาผึ ง อาเภอพนม
จั ง หวั ด สุ ราษฎร์ธ านี ได้ แก่ ด้ า นการตัดสิ นใจ โดยรวมอยู่ ในระดับม าก โดยการมีส่ว นร่ว มในการ
คัดเลือกผู้นาชุมชน อยู่ในระดับมากเป็นอันดับหนึ่ง ด้านการปฏิบตั ิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเกี่ยวกับแหล่ งท่องเที่ ย วในชุม ชน อยู่ในระดับมากเป็นอันดับหนึ่ง ด้านการรับ
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ผลประโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการดาเนิ นงาน
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากเป็นอันดับหนึ่ง ด้านการติดตามและประเมินผล โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยการมีส่วนร่วมในการติด ตามการทางานของคนในชุม ชน อยู่ในระดับมากเป็นอั นดั บ
หนึ่ง
จากผลการวิ จั ย การจั ด การการท่องเที่ย วแบบยั่ ง ยื น ได้ แก่ ด้ า นสิ่ ง อานวยความสะดวก
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยการมีส่วนช่วยในการสร้างสิ่งอานวยความสะดวกในชุมชน อยู่ในระดับ
มากเป็นอันดับหนึ่ง การจัดการการท่องเที่ ยวแบบยั่งยืน ด้านสาธารณูปโภค โดยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยการมีส่วนช่วยในการจัดการเกี่ยวกับขยะในชุมชน อยู่ ในระดับมากที่สุด การจัดการการท่องเทีย่ ว
แบบยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ใ นระดับมาก โดยการมีส่วนช่วยในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ อยู่ในระดับมากที่สุด
จากการทดสอบสมมติฐาน การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนมีความสัมพันธ์กับการจัดการ
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชาวบ้านในชุมชนกับการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชาวบ้า นใน
ชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
ผู้วิจัยคาดหวังว่าในการศึกษาวิจัยครังนีจะเป็นแนวทางในการเสริม สร้างการมีส่ว นร่ ว มของ
ชาวบ้านในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการ
สนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชาวบ้านในชุมชนในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้เสนอแนะ
เพิ่มเติม การมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีต่อชุ มชน โดยส่วนใหญ่ได้มีแนวคิด
อยู่ในระดับดีอยู่แล้ว แต่ในบางหน่วยงานยังขาดความร่วมมือกันระหว่ างการติดต่อประสานงานกั น
มากขึน เนื่องจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต่างมีจุดมุ่งหมายที่เหมือนกันในการดูแลชุมชนให้ มี
ความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป และการส่งเสริมให้มี การปฏิบัติและการทากิจกรรมแก่คนในชุมชน
ให้มากขึน และสื่อสารทาความเข้าใจถึงข้อดีของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และปรับปรุงในส่วนต่าง ๆ
ให้ดียิ่งขึนไป
ค าสาคัญ: การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชน, การจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
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บทน า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่แหล่งท่องเที่ยวมากมายประเทศหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมจากชาว
ไทยและชาวต่า งประเทศ แหล่ ง ท่ องเที่ ยวในประเทศไทยส่ วนใหญ่ จะเป็นไปในเชิ งธรรมชาติและ
วัฒนธรรม เนื่องจากประเทศไทยมีภูมิประเทศที่ดี มีธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ และมีศิลปวัฒนธรรมที่
ความสวยงาม (กนิษฐิกา ศอกกลาง, 2556) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบันมีบทบาท
สาคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจ ของประเทศ หน่วยงานทังภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสาคัญในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ทาให้การท่องเที่ยวมีการขยายตัวเพิ่มขึนอย่างรวดเร็ว
การท่ อ งเที่ ยวแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นองค์ กรของภาครัฐซึ่ ง มีบทบาทด้านการส่ง เสริมและ
พั ฒนาการท่ องเที่ ย วโดยตรงภายใต้นโยบายและแผนพั ฒนาการท่องเที่ ย วตามแผนการพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กาหนดกลยุทธ์แผนการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพในการดึงดูดให้มี
การท่องเที่ยวมากขึน ซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ทาให้เกิดการจ้างงานและการกระจายรายได้ไปสู่ ภาคธุร กิจท่ องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ ยวเนื่ อง
ส่งผลให้มีการนาความเจริญไปสู่ภูมิภาคในด้านต่าง ๆ อาทิ การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ ย ว
การสร้ า งระบบสาธารณู ปโภค สิ่ ง อานวยความสะดวกต่า ง ๆ เพื่ อรองรั บ นั กท่ องเที่ย วทั งในและ
ต่างประเทศ (ชลลดา มงคลวนิช, 2556)
โดยรั ฐบาลไทยได้ใ ห้ความสาคัญ กั บการมี ส่วนร่ ว มของประชาชนเป็ นอย่ างมาก และให้
ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขันตอนการพัฒนา เริ่มตังแต่การมีส่วนร่วมในด้าน
การตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติ ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการติดตามและประเมินผล เป็นต้น
ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนกาลั ง เป็นกระแสที่ได้รับความสนใจจากหน่ว ยงานองค์ กรต่าง ๆ ทัง
ภาครั ฐและเอกชน ที่ ผ่า นมาพบว่ าปัญ หาและอุ ปสรรคของการปกครองส่ วนท้องถิ่นตามหลัก การ
กระจายอานาจที่สาคัญประการหนึ่ง คือ ประชาชนขาดความสนใจ หรือขาดการมีส่วนร่วมทางการ
เมื อง รั ฐบาลจึ ง มี แนวนโยบายที่ จ ะปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ให้ มี ค วามเป็ น
ประชาธิปไตยมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบนั (กนิษฐิกา ศอกกลาง, 2556)
จากการศึกษาแนวโน้มของนักท่ องเที่ยวพบว่า สถานการณ์และแนวโน้มด้านการท่องเที่ ย ว
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่ องเที่ ยว พฤติกรรมผู้บริโภคปรับเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิ จ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่า ส่งผลให้ นักท่องเที่ยวใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวอย่างระมัดระวั ง
นั กท่ องเที่ ยวนิย มเดินทางท่องเที่ย วระยะใกล้ โดยอาจเลื อกเดินทางท่องเที่ย วภายในประเทศหรือ
ภายในภู มิ ภาคเดี ย วกั นมากขึ น นั กท่ องเที่ ย วมี แนวโน้ ม สนใจการท่องเที่ ย วในความสนใจพิเศษ
(Special Interest Tourism) เช่ น การท่ องเที่ย วเชิ งสุ ขภาพ (Health Tourism) การท่ องเที่ย วเชิง
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ผจญภัย (Adventure Tourism) การท่องเที่ยวเชิงศาสนา (Spiritual Tourism) การท่องเที่ยวเพื่อ
การประชุมและนิทรรศการ (MICE) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เป็นต้น กระแส
ของความสนใจและใส่ใจในสุขภาพ และการออกกาลังกาย ทาให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health
Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) มีแนวโน้มได้รับความสนใจจากนักท่องเทีย่ ว
กระแสความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้ อม การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั งเดิม กาลั งได้ รั บ
ความนิยมจากนักท่องเที่ยว และมีแนวโน้มมากขึน (ปรียาภรณ์ รัตนพงษ์ , 2556)
ชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อนุรักษ์ป ระเพณีวัฒนธรรมการดังเดิม ไว้
มาก โดยได้รับเลือกเป็นชุมชนนาร่องที่รณรงค์เรื่องการจัดการป่าชุมชน และการจัดการท่องเที่ยว ของ
ตาบลต้นยวน เนื่องจากสามารถเพิ่มพื นที่ป่าจากเดิม 1,600 ไร่ เป็น 3,400 ไร่ โดยคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานป่าชุมชน พืนที่ป่าชุมชนมีจานวนเพิ่มขึนจากประชาคมหมู่ บ้ า น
และการรณรงค์ให้เกิดการเสีย สละประโยชน์ส่วนตนเพื่ อประโยชน์ ส่ว นรวม จากการที่คนในชุ ม ชน
บริจาคพืนที่ทากินบางส่วนให้เป็นพืนที่ป่าชุมชน นอกจากนียังมีการแบ่งพืนที่ทากิน ป่าใช้สอย และป่า
อนุรักษ์โดยการทาแนวเขตที่ชัดเจน การจัดการในระดับนโยบายชาวบ้านในชุมชนได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ป่าไม้ในการประกาศและจดทะเบียนพืนที่ป่าชุมชนเพื่อการจัดการผืนป่าต้นนา โดยชาวบ้านในชุมชน
บ้านถาผึงและชุมชนใกล้เคียงได้นาระบบการจัดการป่าที่สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารและการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรในพืนที่
นอกจากชุมชนบ้านถาผึงจะได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวในปี พ.ศ.2547และรางวัล สิปปนนท์
เกตุทัต 5 ปีแห่งความยั่งยืน ในปี พ.ศ.2552 ชุมชนบ้านถาผึงยังได้รับรางวัลหมูบ่ ้านท่องเที่ยวโอทอปน
วัตวิถีในปีพ.ศ.2562จากการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวผ่า นภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถสร้างรายได้ชุมชน
ยั่งยืนภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ชาวบ้านในชุมชนได้มีการต่อยอดพัฒนาผลิต ภัณฑ์ โอทอปให้ มี
มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่ ง ชุ ม ชนบ้านถาผึงเป็นชุ มชนที่มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่าง
ต่ อเนื่ องจากการขั บเคลื่อนของผู้นาท้องถิ่ นร่ว มกั บชาวบ้านในชุ มชนที่เข้ มแข็ ง ส่ ง ผลให้ชุมชนบ้าน
ถาผึงได้รับคัดเลือกเข้าเป็น 1 ใน 25 หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้
โครงการไทยนิยมยั่งยืน และได้รับการประเมินให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวอันดับ 1 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นอกจากนีในปี พ.ศ.2544 ชาวบ้านในชุมชนบ้านถาผึงได้มี การขับเคลื่ อนเรื่ องการอนุ รั กษ์
สามารถทาให้ผืนป่าที่ติดกับป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหินยาว-ป่าเขาวง จานวน 1,800 ไร่ กลายเป็นป่ า
ชุมชน ซึ่งกิจกรรมการดูแลป่ายังคงดาเนินมาจนถึงปัจจุบันตังแต่การลาดตระเวน การปลูกต้นไม้เสริม
ได้แก่ ต้นยูคาลิปตัส ต้นกระถิ่นเทพา ต้นตะเคียน ต้นมะไฟป่า ต้นสะตอ เป็นต้น กฎระเบียบร่วมกัน
ของคนในชุ ม ชน คื อ หากผู้ ใ ดตั ด ไม้ ใ ช้ สอย 1 ต้ น จะต้ องปลู กต้ นไม้ เพิ่ ม ขึ นอี ก 5 ต้ น แ ละมี
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คณะกรรมการป่าชุมชนจานวน 11 คน จะเป็นผู้พิจารณาความจาเป็นและคาขอ โดยมีชาวบ้านใน
ชุมชนร่วมกันสอดส่องดูแล
ชุ ม ชนบ้ า นถาผึ งได้มี การขยายเครือข่ ายความร่ว มมื อกับตาบลใกล้ เคีย ง เช่ น ต าบลคลอง
ชะอุ่ น ซึ่ ง อยู่ ค นละฟากของเขาพนม เพื่ อช่ ว ยกั นดู แลผื นป่าต้นนาที่ไ หลไป สู่ แม่ นาตาปี การสร้าง
เครือข่ายส่งผลให้ชุมชนบ้านถาผึ งกลายเป็นสถานที่ที่ น่าสนใจในการศึ กษาดูงานจากองค์ การต่าง ๆ
เริ่ ม จากคนในชุ มชนมีการปรับตัว และประยุ กต์ให้เหมาะสมกั บบริบทของชุ มชน ชุ ม ชนมีการตังรับ
โครงการและการสนับสนุนที่มาจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยการเลือกก่อนรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
จากภายนอกชุม ชน จากการนาข้อเสนอเข้ ามาตัดสิ นใจในเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่ อให้สมาชิกใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ข้อสรุปที่ได้จากประชาคมหมู่บ้ านนามาไปสู่การวางแผนของสมาชิก
ในการแบ่งหน้าที่ในการทางาน ทาให้ชุมชนบ้านถาผึงได้รับรางวัลลูก โลกสีเขียว ครังที่6 ประจาปีพ.ศ.
2547 ในประเภทของชุมชน และได้รับรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปี แห่งความยั่งยืน” ประจาปี
2552 อีกเช่นกัน
ผู้วิจัยเห็นว่าชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้นแบบที่ดีในการมีส่วน
ร่วมของชาวบ้านในชุมชนกับการจัด การการท่องเที่ ยวแบบยั่ งยื น จึงสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่ ว ม
ของชาวบ้านในชุมชนกับการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนาผลการวิ จัยไปเป็นแนวทางในการพั ฒนาการมีส่วนร่ วมของชาวบ้ า นใน
ชุมชนกับการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชนอื่นๆต่อไป เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2) เพื่อศึกษาการจัดการการท่ องเที่ ยวแบบยั่ง ยืนของชาวบ้านในชุมชนบ้า นถาผึง อาเภอ
พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุม ชนกับการจัดการการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชาวบ้านในชุมชนบ้า นถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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สมมติฐานงานวิจยั
การศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนกับการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยื น
กรณีศึกษาชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ” เป็นการศึกษาปรากฎการณ์ด้วยวิธกี าร
วิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ผู้วิจัยตังสมมติฐานการวิจัย ดังนี
สมมติฐาน การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนมีความสัมพั นธ์ กับการจัดการการท่องเที่ ย ว
แบบยั่งยืนของชาวบ้านในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขอบเขตของการศึกษา
1) ขอบเขตด้านเนือ้ หา
การศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนกับการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยื น
กรณีศึกษาชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ” ครังนี ผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับการมีส่ว น
ร่วมของชาวบ้านในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวั ดสุราษฎร์ธานี และการจัดการการท่องเที่ย ว
แบบยั่ ง ยื นของชาวบ้ า นในชุ ม ชนบ้ า นถาผึ ง อาเภอพนม จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ทั งนี เพื่ อศึ กษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนกับการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของ
ชาวบ้านในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุร าษฎร์ธานี
2) ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรอิสระ คือ การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชน ประกอบด้วย ด้านการตัดสินใจ ด้าน
การปฏิบัติ ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการติดตามและประเมินผล
ตั ว แปรตาม คื อ การจั ด การการท่องเที่ ยวแบบยั่ งยื น ประกอบด้ว ย ด้ า นสิ่ ง อานวยความ
สะดวก, ด้านสาธารณูปโภค และด้านสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยว
3) ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครังนี คือ ชาวบ้านในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ใ ช้ใ นการวิ จั ยครังนี คื อ ชาวบ้ า นในชุ ม ชนบ้านถาผึ ง อาเภอพนม จั งหวัด
สุราษฎร์ธานี จานวน 400 คน
4) ขอบเขตด้านระยะเวลาทีใ่ ช้ศกึ ษา
การศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนกับการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยื น
กรณีศึกษาชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ” ครังนี ใช้เวลาในการดาเนินการศึกษา
ประมาณ 4 เดือน คือ ตังแต่ช่วงเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2562
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5) ขอบเขตด้านพืนที่
การศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนกับการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยื น
กรณีศึกษาชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ” ครังนี ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะในชุมชนบ้าน
ถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีเท่านัน

ประโยชน์ของการศึกษา
1) ได้นาผลการวิจัยไปปรับใช้ในการวางแผนพัฒนาให้สามารถขยายผลไปยังชุมชนใกล้เคียง
ในอนาคต
2) ได้นาผลการวิจัยไปวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งเพื่อการสงวนจุดแข็งที่ดีไว้ และนาจุดอ่อน
ไปพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งจะนาไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
3) ได้นาผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาชุมชนกับหน่วยงานราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืนที่ และข้างเคียง

ทบทวนวรรณกรรม
1) แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ความหมายของการมีสว่ นร่วมของชุมชน
Simplican, Leader, Kosciulek & Leahy (2015) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วม หมายถึง การ
เกี่ยวข้องทางจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็น
เหตุเร้าใจให้การกระทาเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั นกับทังให้เกิดความรู้ สึกรับผิด ชอบร่ ว มกั บ
กลุ่มดังกล่าวด้วย
Christens, Speer & Peterson (2016) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ไว้ว่าความร่วมมือของประชาชนด้วยความตังใจและสมัครใจ โดยไม่ถูกบังคับซึ่งประชาชนจะต้ องมี
ส่วนร่วม
Barclay, McDonald, Lentin & Bourke-Taylor (2016) กล่าววา การมีส่วนร่วมหมายถึ ง
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการตัดสินใจแต่เพียงอย่างเดียว ยังใช้
การตัดสินใจควบคู่ไปกับการดาเนินงานด้ว ยและการตัดสิ นใจยั ง เกี่ ยวกับข้ องประชาชนในเรื่ องของ
ผลประโยชน์ การประเมินผล ในกิจกรรมการพัฒนาด้วย นอกจากนันการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
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เป็นการเปิดโอกาสให้แก่สมาชิกของชุมชนท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมรับผลประโยชน์จาก
การท่องเทียว โดยถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามาร่วม
สุธี วรประดิษฐ์ (2553) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนเกิดจากจิตใจที่ต้องการเข้าร่ ว มใน
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพื่อให้เกิดผลต่อความต้องการของกลุ่มคนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตทางสั ง คม
ทังนี ในการที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนัน การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมต้องคานึงถึง
วิถีการดาเนินชีวิต ค่านิยม ประเพณี ทัศนคติของบุคคล เพื่อให้เกิดความสมัครใจเข้าร่วมกิจ กรรม
เพราะกลุ่มคนในชุมชนมีความแตกต่างกันในลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะทางเศรษฐกิจและการได้รบั
ข้อมูลข่าวสาร ทังนี การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนโดยสรุปมีขันตอนทังสิน 5 ขันตอน คือ
(1) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ปญั หาของชุมชน
(2) การวางแผนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิต
(3) การกาหนดกิจกรรม
(4) การดาเนินกิจกรรม
(5) การประเมินผลกิจกรรม
ซึ่ ง เป็ นขั นตอนของการเข้ ามามีส่วนร่ว มที่ให้ความสาคัญโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์ กลางโดยมี
หน่วยงานภาครัฐคอยช่วยเหลือ ให้คาแนะนาหรืออานวยความสะดวกเท่า นัน
รูป แบบการมีสว่ นร่วมทางการท่องเทีย่ วแบบยัง่ ยืนของชุมชนท้องถิน่
การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ ยวแบบยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นพบว่า
Rasoolimanesh, Jaafar, Ahmad & Barghi (2017) ได้นาเสนอว่า หลักการพืนฐานเกี่ ยวกับ การมี
ส่ ว นร่ ว มของชุ มชนท้องถิ่นอยู่ ที่ความรู้ และความต้องการของชุ ม ชนท้องถิ่ น โดยกระตุ้ นให้ชุ มชน
ท้ องถิ่ นมี ส่ว นร่วมในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ย วแบบยั่ง ยืนกั บหน่ว ยงานที่เกี่ ย วข้ อง โดยการ
วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น จาแนกได้ 3 รูปแบบ ดังนี
รูปแบบที่ 1 คือ การชวนผู้ที่อยู่อาศัยภายในชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่ องเที่ ย วแบบยั่ งยื น โดยรู ป แบบนีรั ฐบาลจะเป็นผู้ ว างแผนโครงการพั ฒนาการท่องเที่ยวทังหมด
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดทาโครงการท่องเที่ยว แต่จะมีส่วนร่วม
ในขันตอนการดาเนินโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนตามรูปแบบทีร่ ัฐบาลได้วางไว้
รูปแบบที่ 2 คือ การให้องค์กรชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมในการเจรจาต่อรองสาหรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ซึ่งรูปแบบนีรัฐบาลและตัวแทนขององค์ กรชุมชนท้องถิ่ นจะเข้า มามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน แม้ว่าในความเป็นจริงการริเริ่มโครงการท่องเที่ยวจะ
มาจากรั ฐบาลกลางก็ ต าม แต่ องค์ กรชุ ม ชนท้ องถิ่ นสามาร ถเข้ า ร่ ว มตั ด สิ นใจและเจรจาต่ อรอง
ผลประโยชน์กบรัฐบาลได้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นให้มากที่สุดซึ่งผลสุดท้ายของการ
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เจรจาต่อรองนันรัฐบาลมักจะเป็นผู้ยอมโอนอ่อนผ่อนตามเสียงขององค์กรชุมชนท้องถิ่น เพื่อมิให้เกิด
การขัดแย้งกับชุมชนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของชุ มชนท้องถิ่นในรูปแบบนีองค์กรชุมชนท้องถิ่นจะต้อง
มีศักยภาพสูงและมีความตืน่ ตัวในการรักษาผลประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นตนเองให้มากทีส่ ุด
รูปแบบที่ 3 คือ ผู้นาหรือสมาชิกภายในชุมชนท้องถิ่นจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่ ง ยื น
ด้วยตนเอง โดยรูปแบบนีชุมชนท้องถิ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการทังหมด ตังแต่วางแผน ดาเนินการ
โครงการ โดยใช้ ท รั พ ยากรการท่องเที่ย วด้ว ยตนเองทั งหมด นั บ เป็ นรู ป แบบของการพั ฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่พึ่งตนเองอย่างแท้จริง โดยรูปแบบนีประชาชนในพืนที่หรือองค์กรชุมชนท้องถิน่
สามารถวิ เคราะห์และตั ดสิ นใจเกี่ ย วกั บ ปัญ หาและแนวทางการพั ฒนาการท่องเที่ ย วแบบยั่งยืน
ตลอดจนการติดตามประเมินผลสาเร็จของโครงการท่องเที่ยวด้วยตนเอง รูปแบบนีเป็นการเปิดโอกาส
อย่างเต็มที่แก่ชุมชนท้องถิ่นให้เข้ามีบทบาทและมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ แต่ชุมชนท้องถิ่นต้องมีความ
พร้อมและมีประสิทธิภาพ
วิธ กี ารมีสว่ นร่วมทางการท่องเทีย่ วแบบยัง่ ยืนของชุมชนท้องถิน่
การศึ กษาเกี่ ยวกั บวิธีการมี ส่ว นร่วมทางการท่องเที่ยวแบบยั่ งยื นของชุ มชนท้องถิ่ น พบว่า
Steele & Scherrer (2018) ได้อธิบายว่า เป็นวิธีการสร้างโอกาสให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว
ในขณะเดียวกันก็ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ ยวและสิ่ง แวดล้อม วิธีการให้ชุมชนท้องถิ่นมี ส่ว น
ร่วมทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนสามารถกระทาได้หลายวิธีดงั ต่อไปนี คือ
วิธีการที่ 1 การร่วมประชุมในการพัฒนาการท่องเทียวแบบยั่งยืน เป็นวิธีการร่วมถกปัญหา
ของการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกบชุมชนท้องถิ่น เพื่อสอบถามความคิดเห็ น
ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
วิธีการที่ 2 การให้คาปรึกษาในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เป็นวิธี ที่ให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมวางแผนและดาเนินงานบริหารโครงการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมรับรู้และ
ร่วมในการตัดสินใจพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
วิธีการที่ 3 การสารวจความคิดเห็นในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่ งยืน เป็นวิธีการสารวจ
ความคิดเห็นของผู้ อยู่อาศัยภายในชุ มชน โดยให้ประชาชนที่อยู่ อาศัย ภายในชุ มชนได้มีโอกาสร่วม
แสดงความคิดเห็นด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
วิธีการที่ 4 การประสานงานกันในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เป็นวิธี ที่ให้ผู้นาชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมตังแต่เริ่มโครงการในทุก ๆ ขันตอน เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
วิธีการที่ 5 การไต่สวนสาธารณะในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เป็นวิธี ที่จะคล้าย ๆ
กั บ วิ ธี ที่ 3 แตกต่ า งจากวิ ธีที่ 3 คื อ มี ค าตอบหรือแนวทางให้เลื อกชั ดเจน อาทิ จะด าเนินโครงการ
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หรือไม่ดาเนินโครงการ ซึ่งถือเป็นการเปิด โอกาสให้บุคคลในชุมชนได้มี ส่ว นร่วมแสดงความคิ ด เห็ น
ก่อนที่จะริเริ่มโครงการ
วิธีการที่ 6 การออกเสียงประชามติโดยตรงในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ถือเป็นการ
ตอบคาถามให้กับรัฐบาล โดยทางรัฐบาลจะกาหนดคาตอบให้กับบุคคลในพืนที่เลือกตอบคาถามตาม
ความต้องการ เพื่อให้ทุกคนภายในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแทนรัฐบาลในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเทีย่ วแบบยัง่ ยืนของชุมชนท้องถิน่
การศึ กษาเกี่ ย วกั บการมีส่วนร่ว มในการพัฒนาการท่องเที่ย วแบบยั่ งยื นของชุ มชนท้องถิ่น
พบว่า กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย (2554) ได้อธิบายว่า สร้างจิตสานึกในการดูแลปกป้องรักษาทรัพยากร
การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน จึงต้องให้ชุมชนท้องถิ่ นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ ย ว
แบบยั่งยืนทุกขันตอนดังต่อไปนี คือ
ขั นตอนที่ 1 ให้ ชุม ชนท้ องถิ่ นมี ส่วนร่ วมในการศึ กษาค้นหาปัญหาทางการท่องเที่ย วและ
สาเหตุแห่งปัญหาทีเกิดขึนในชุมชนท้องถิ่น รวมตลอดถึงความต้องการของชุมชนท้องถิ่นด้วย
ขั นตอนที่ 2 ให้ ชุม ชนท้องถิ่ นมีส่ว นร่ ว มในการพัฒนาการท่องเที่ย วแบบยั่ง ยื นตังแต่ร่วม
กาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เพื่อให้ได้
แผนงานหรือโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สามารถแก้ไขปัญหาหรือลดปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและ
สร้ า งสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็ นประโยชน์ ต่อการท่องเที่ย ว พร้ อมทั งตอบสนองความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นได้ด้วย
ขั นตอนที่ 3 ให้ ชุม ชนท้องถิ่นมีส่ว นร่ว มในการตัดสิ นใจใช้ ทรัพยากรการท่องเที่ย วที่อยู่ใน
ชุมชนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นมากที่สุด
ขั นตอนที่ 4 ให้ ชุมชนท้องถิ่ นมีส่วนร่ว มลงทุนในธุ รกิ จท่องเที่ย วตามขี ดความสามารถของ
ตนเองหรืออาจร่วมลงทุนในรูปสหกรณ์ได้
ขั นตอนที่ 5 ให้ ชุม ชนท้ องถิ่ นมี ส่ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ ง านตามแผนงานหรื อโครงการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจนบรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ พร้อมทังมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
ระบบการบริหารงานพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขันตอนที่ 6 ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม ประเมินผลแผนงานหรือโครงการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้รว่ มกันจัดทาขึน
2) แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการการท่องเทีย่ ว
อานนท์ สีดาเพ็ง (2559) กล่าวว่า การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนต้องเกิดจากจิตสานึกร่ ว ม
ของชุมชน ที่ความคิดริเริ่มที่ตรงกัน ร่วมกันทางานอย่างมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับหลั กการ ทฤษฎี
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และแนวคิ ด ที่ เหมาะสม โดยค านึ ง ถึ ง สภาพที่ แท้ จ ริ ง รวมทั งข้ อจ ากั ด ต่ า ง ๆ ของสั ง คมและ
สภาพแวดล้อม ร่วมกันวางแผนและดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ คานึงถึงสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เข้า
กั บ คุ ณ ภาพของการบริการเพื่ อสร้ างความประทั บใจแก่ นักท่องเที่ ยวและชุ ม ชน การจั ด การการ
ท่องเที่ยวของชุมชนโดยมีการจัดตังองค์กรทางด้านการท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อเป็นแกนหลักขึน และ
เป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันทางานอย่างมุ่งมั่น ตังใจในระยะยาว โดย
ต้องสร้างจริยธรรม ควบคู่ไปกับการเป็ นนักธุรกิจที่ดีย่อมจะนาชุมชนสู่ผลสาเร็จที่ดีที่สุด สร้างความ
ภูมิใจในตนเองและสร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2560) กล่าวว่า กระบวนการในการบริหารและการจัดการ
การท่องเที่ยวที่ควรจะดาเนินการในพืนที่รับผิดชอบขององค์การบริ หารส่วนตาบลและสภาตาบลว่ามี
5 ภารกิจหลัก ดังนี
(1) การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
(2) การสารวจข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว เป็นการสารวจหาแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่สารวจข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งท่ องเที่ยวที่มี อยู่ใ นพื นที่เพื่อเป็ นข้ อมูลในการประชาสัมพั นธ์ แหล่ ง
ท่องเที่ยวในพืนที่
(3) การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
(4) การบริหารแหล่งท่องเที่ยว เป็นการกาหนดแนวทางในการบริหารและจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวในพืนที่อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
(5) การรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว
3) แนวคิดเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วแบบยัง่ ยืน
องค์การการท่องเที่ยวโลก (WTO, 2013) ได้ให้อธิบายคาจากัดความ “การท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืน (Sustainable Tourism) ว่าการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ การท่องเที่ ยวขนาด
เล็กหรือการตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Tourism Segments) หากแต่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจะต้อง
ครอบคลุมถึงการตลาดโดยรวมหรือที่เรารู้จักกันในชื่อที่เรียกว่า “การท่องเที่ยวแบบมวลชน” (Mass
Tourism) โดยทั่วไปการท่องเที่ยวแบบยั่ง ยืน หมายถึง การท่องเที่ย วที่ให้ความสาคัญต่อการเสมอ
ภาคระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงสังคมและวัฒนธรรมของคนทังในรุ่นปัจจุบันต่อไปจนถึง
คนในอนาคต”
จุฑาภรณ์ ทองเพ็ง (2554) กล่าวว่า การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน หมายถึง การท่องเที่ยว รวมถึง
การจั ด บริ การอื่ น ๆ ทั งในปั จ จุ บั นและอนาคต โดยต้ องด าเนิ นการภายใต้ขีดความสามารถของ
ธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีต่อขบวนการท่องเที่ยว ต้องตระหนัก
ดีต่อการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิ ถีชีวิตที่มีต่อขบวนการ
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ท่องเที่ยว ต้องยอมรับให้ประชาชนทุกส่วนได้รั บผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ เกิดจากการท่ องเที่ ย ว
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน”
อรวรรณ เกิ ด จั นทร์ (2557) ได้ ใ ห้ความหมาย “การท่ องเที่ย วแบบยั่ ง ยืน (Sustainable
Tourism) ว่า หมายถึงการท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กที่มีการจัดการอย่างดีเยี่ยมเพราะสามารถ
ดารงไว้ซึ่งทรัพยากรท่องเที่ยวให้มคี วามดึงดูดใจอย่างไม่เสื่อมคลาย และธุรกิจท่องเที่ ยวมีการปรับปรุง
คุณภาพให้ได้ผลกาไรอย่างเป็นธรรม โดยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือน สม่าเสมออย่างเพียงพอ แต่
มีผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดอย่างยืนยาว”
4) แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาการท่องเทีย่ วแบบยัง่ ยืน
WTO (2013) “การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Sustainable Tourism Development) หมายถึง
การพั ฒนาการท่ องเที่ ย วที่มุ่ งด้ านเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒนธรรม และสิ่ ง แวดล้ อมพร้ อมกั นไป ใน
ขณะเดียวกันก็ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม และได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกันหลักการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนัน” จึงประกอบด้วยหลักการที่สาคัญอยู่
10 ประการ คือ
(1) อนุรักษ์โดยใช้ทรัพยากรอย่างพอดี (Using Resource Sustainable) ประกอบด้วย
(1.1) การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
(1.2) การปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรนัน ต้องคงความเป็นเอกลักษณ์อย่างดังเดิ ม
ไว้ให้มากที่สุด
(2) ลดการบริโภคและใช้ท รัพยากรที่เกิ นความจาเป็นกั บการลดของเสี ย ( Reducing
Over-Consumption and Waste)
(3) รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม (Maintain
Diversity)
(4) ประสานการพัฒนาการท่องเที่ยว (Integrating Tourism into Planning)
(5) นาการท่องเที่ยวขยายฐานเศรษฐกิจในท้องถิ่น (Supporting Local Economy)
(6) การมี ส่ว นร่วมโดยการสร้างเครือข่ ายพั ฒนาการท่ องเที่ย วกั บท้องถิ่ น (Involving
Local Communities)
(7) มีการประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (Consulting Stakeholders
and the Public)
(8) การพัฒนาบุคลากร (Training Staff)
(9) การจัดเตรียมข้อมูล คู่มือในการบริการข่าวสารการท่องเที่ยว (Marketing Tourism
Responsibly)
(10) ประเมินผล ตรวจสอบ และวิจัย (Undertaking Research)
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5) ข้อมูลเกีย่ วกับชุมชนบ้านถ้าผึง้ อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประวัตคิ วามเป็นมา
เมื่ อ พ.ศ.2518 รั ฐบาลได้ เปิดสั มปทานป่าไม้ให้กับบริษั ทเอกชน ท าให้ป่า ไม้ในชุ มชนถูก
ทาลาย มีสภาพเสื่อมโทรม ความสมบูรณ์ของแหล่งนาถูกทาลาย มีการบุกรุกจับจองพืนที่เพิ่มมากขึน
จน พ.ศ.2533 ชาวบ้านถาผึง เริ่มเห็นผลกระทบจากการทาลายป่า ผลเสียจาการบุรุกพืนที่ แผ้วทาง
ป่า จึงได้รวมตัวกันปรึกษาหารือ ในการอนุรักษ์ป่า ต้นไม้ แหล่งนาของชุมชน โดยเริ่มจากการกันแนว
เขตผืนป่าชุมชน ผลจากแนวคิดและการร่วมมือกั น ทาให้ชุมชนกลับมามีป่า มีแหล่งนาที่อุดมสมบูรณ์
ขึน ระบบนิเวศน์ในป่าชุมชนมีความสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ป่า สัตว์ป่า มาอาศัยอยู่ อย่างหลากหลาย จน
กลายเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ ต่อมาชุมชนจึงเกิดแนวคิดรวมตัวกัน จัดตังเป็นกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เมื่อ
ปี พ.ศ.2544 มี สมาชิ กเริ่ มแรก จ านวน 143 คน ต่ อมาได้จ ดทะเบีย นเป็นวิ สาหกิ จ ชุ มชน ชื่ อว่า
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านถาผึง
ประชากร
จ านวนประชากรที่อาศัย อยู่ จ ริ ง จากข้ อมู ล จปฐ. ปี 2561 มี จ านวน 500 ครั ว เรื อน
ประชากรรวม 1,337 คน เพศชาย จานวน 568 คน และเพศหญิง จานวน 769 คน
ระเบียบข้อบังคับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านถาผึง
(1) สมาชิกต้องมาประชุมทุก ๆ วันที่ 20 ของเดือน เวลา 13:00 น.
(2) ถ้าขาดประชุม 3 ใน 5 ครัง ต้องถูกพิจารณา
(3) สมาชิกทุกคนต้องให้ความร่วมมือทุกครังเมื่อมีกิจกรรม
(4) ประชุมทุกครัง เอามติของกลุ่มถือเป็นการสินสุด
(5) คณะกรรมการบริหาร อยู่ในตาแหน่ง 2 ปี ไม่เกิน 2 วาระ
(6) คณะกรรมการบริหารต้องมาจากการลงมติจากที่ประชุมของสมาชิกทังหมด
(7) กลุ่มเปิดรับสมาชิกใหม่ทุก ๆ 1 ปี ช่วงตังแต่ วันที่ 1 – 31 มกราคม ของทุกปี
(8) สมาชิกใหม่ก่อนจะรับแขกต้องเข้าร่วมประชุม 1 เดือนก่อน
(9) สมาชิกใหม่ที่เข้ามาต้องได้รับความเห็นชอบของสมาชิกเกินครึ่ง
(10) สมาชิกที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวต้องบริจาคให้กับกลุ่ม 10 % ของเงินรายได้เพื่อ
เป็นกองกลางในการดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม
(11) ทุกบ้านรับแขก หมุนเวียนตามลาดับคิวบ้าน
(12) บ้ า นทุ กหลั ง มีสิทธิ์ รับแขกได้ เมื่ อแขกติ ด ต่อมาโดยตรงแต่ก็ต้องจ่ ายให้กับกลุ่ม
10 % เหมือนเดิม
(13) เมื่อรับแขกโดยตรงต้องเว้นคิวบ้าน 1 รอบ (รับแขกกลุ่ม)
(14) แขกติดต่อมาโดยตรงไม่สามารถนอนบ้านเดียวได้ให้ติดต่อบ้านใกล้ เคียงเป็นอั นดับแรก
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ต้น ทุน 5 ประการ
ทุ น มนุษย์ บ้ า นถาผึ งถื อว่ าเป็นหมู่บ้านที่ มีผู้นาที่ มีความหลากหลาย ในเรื่ องของความรู้
ความสามารถด้านต่าง ๆ และมี ศักยภาพสู ง จนสามารถเป็นวิ ทยากรถ่ ายทอดความรู้ เรื่ องราวแก่
บุคคลที่สนใจ หรือแก่นักท่องเที่ยว คณะศึกษาดูงาน
ทุน สังคมตามวิถชี วี ิต ทางสัง คม บ้านถาผึง ถือว่าชุมชนมีความเอืออาทร ช่วยเหลือเกือกูล
ร่ ว มมื อกั นในการทากิ จกรรมต่าง ๆ เป็ นสั ง คมที่ มีความรั ก ความสามัคคีสามารถแบ่งออกเป็น 2
ลักษณะ ดังนี
(1) ทุนทางสังคมภายใน บ้านถาผึงจะมีการจัดกิจกรรมที่ให้ชุมชนมีส่ว นร่วมในการท า
กิ จ กรรมจิ ตสาธารณะ เพื่ อให้ ทุกคนมี ความรู้ สึกนึ กคิ ด ความมี ส่วนร่ วม ความเป็ นเจ้าของ ความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ลดความขัดแย้ง ผ่านกิจกรรมสาธารณะ ที่เอาแรงช่วยกันทา ได้แก่ ทาหน้าบ้าน
น่ามอง เก็บขยะในชุมชน พัฒนาถนนสวยงามในชุมชน ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชน ความมีส่วนร่วมในการ
ดูแลทรัพยากรของชุมชน ในรูปของคณะกรรมการกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ
(2) ทุนทางสังคมภายนอก บ้านถาผึงมีการรวมกลุ่มในการทากิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
เพื่อแสดงออกถึงการยอมรับซึ่งกันและกันของคนในชุมชุมชน อาทิ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้ า น
ถาผึง กองทุน กข.คจ. ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการพัฒนา
สตรี วิสาหกิจกลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านถาผึง วิสาหกิจพฤกษาไทยบ้านถาผึง กลุ่มกล้วยฉาบบ้าน
ถาผึง กลุ่มชูศรีขนมทองม้วนกะทิสดบ้านถาผึง
ทุน กายภาพ บ้านถาผึงเป็นชุมชนที่นับถือพระพุทธศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ แต่ด้วย
เนื่องจากเป็นชุมชนที่ห่างไกล และบริเวณใกล้เคียงไม่มีวัด หากจะประกอบศาสนกิจ ก็ต้องเดินทาง
ออกไปในหมู่บ้านอื่ น ๆ บ้ า นถาผึงจึงรวมแนวคิด และปัจ จัย ในการจั ดตังสานักสงฆ์ “อโศการาม”
ขึ นมา โดยใช้ แรงกายแรงใจ และแรงศรั ทธาจากชุ ม ชนญาติ พี่ น้ อง และตอนนี กาลั ง พั ฒนาและ
ดาเนินการต่อยอดที่จะเป็นวัด ต่อไปและชุมชนก็มีโรงเรียน 1 แห่ง ได้ แก่โรงเรียนบ้านถาผึง ซึ่งชุมชน
ก็มีส่วนร่วมในการบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนในการจัดการศึกษา
ทุน ธรรมชาติ บ้านถาผึงเป็นหมู่บ้านที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ ซึ่ งเป็นสิ่งที่มีอยู่
เดิมตามธรรมชาติและเกิดจากการอนุรักษ์ไว้และมี การปลูกสร้างต่อยอดเพื่อเพิ่ มความอุดมสมบู ร ณ์
ทรัพยากรทางธรรมชาติของบ้านถาผึงที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จั กของนักท่ องเที่ยวและสิ่ งที่ห้ามพลาด
ของนักอนุรักษ์ อาทิ บึงมหัศจรรย์นาดัน ทรายดูด นาตกบางคุย ถานาลอด ป่าชุมชน จุดชมวิว เป็นต้น
ทุน การเงิน บ้านถาผึงดาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
จดทะเบียน นาม “วิสาหกิจกลุ่มท่องเที่ยวเชิง นิ เวศน์บ้านถาผึง” มีคณะกรรมการแบ่งออกเป็นฝ่ า ย
ต่าง ๆ การดาเนินงานของกลุ่มฯ จะมีการกาหนดระเบียบหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี
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(1) รับสมัครสมาชิกในชุมชน
(2) สมาชิกจะต้องถือหุ้น อย่างน้อย 1 หุ้น ๆ ละ 100 บาท
(3) สมาชิกที่มีอายุครบ 1 ปี ทางกลุ่มฯจะมีการปันผลกาไรให้กับสมาชิก
(4) สมาชิกสามารถถอนหุ้นได้ เมื่อครบการเป็นสมาชิก 1 ปีขึนไป
(5) กลุ่มฯ จัดสวัสดิการให้กับสมาชิก ดังนี มอบเงินทาบุญและพวงหรีด เมื่อสมาชิกหรือ
ครอบครัวเสียชีวิต
(6) การให้ สมาชิ กกู้ เงิ น เพื่ อการพั ฒนายกระดั บ โฮมสเตย์ โด ยไม่ มี ด อกเบี ย และ
เชื่อมโยงกับกองทุนการเงินอื่น ๆ ในหมู่บ้าน

กรอบแนวคิดงานวิจยั
การศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนกับการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยื น
กรณีศึกษาชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ” มีกรอบแนวคิด ดังนี
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การมีสว่ นร่วมของชาวบ้านในชุมชน
1. ด้านการตัดสินใจ
2. ด้านการปฏิบัติ
3. ด้านการรับผลประโยชน์
4. ด้านการติดตามและประเมินผล

การจัดการการท่องเทีย่ วแบบยัง่ ยืน
1. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
2. ด้านสาธารณูปโภค
3. ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อมภายในแหล่ ง
ท่องเที่ยว

ภาพที่ 1 กรอบการวิจัย
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วิธ ีก ารดาเนินการวิจยั
การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) ซึ่งผู้วิจั ย
ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมื อในการเก็บรวบรวมข้ อมู ลโดยทาการวิเคราะห์ข้อมู ลด้วยโป รแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ และนาเสนอรายงานในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
1) ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครังนี คือ ชาวบ้านในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ ใช้ในการวิ จัย ครังนี คื อ ชาวบ้ านในชุ มชนบ้านถาผึ ง อาเภอพนม จั ง หวัดสุ
ราษฎร์ ธ านี ซึ่ ง ไม่ ท ราบจ านวนประชากรที่แน่ นอน จึ ง ใช้ การค านวณตามสู ต รไม่ ทราบจานวน
ประชากรของ ยามาเน่ (Yamane อ้างถึงใน วิชิต อู่อ้น, 2550) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %
ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ ระดับ .05 ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ราย
2) วิธ กี ารสุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครังนี เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกวิธี สุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความ
น่ า จะเป็ น (Non Probability Sampling) และเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยการเลื อ กตั ว อย่ า งตามสะดวก
(Convenience Sampling) คือ ชาวบ้านในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บจน
ครบตามจานวน 400 ชุด

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามที่ ผู้วิจัยสร้างขึน โดยการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน แบบเลือกตอบ จานวน 4 ข้อ
ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4
ด้าน จานวน 20 ข้อ
1) ด้านการตัดสินใจ
2) ด้านการปฏิบัติ
3) ด้านการรับผลประโยชน์
4) ด้านการติดตามและประเมินผล
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การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ
แบบสอบถามฉบับนี ผู้วิจัยได้สร้างขึนเอง มีขันตอนในการสร้าง ดั งนี
1) ศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จัย ที่เกี่ ย วข้ องในเรื่ อง การมี ส่วนร่ว มของชาวบ้านใน
ชุมชนกับการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์
ธานีกาหนดกรอบแนวคิดทีใ่ ช้ในการวิจัย และใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2) สร้างแบบสอบถาม และตรวจสอบเนือหาของแบบสอบถามว่า ครอบคลุมวัตถุประสงค์
จากการนาแบบสอบถามไปให้อาจารย์ ที่ปรึกษาตรวจสอบ และนามาปรับปรุง ตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
3) นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคาแนะนาของอาจารย์ทปี่ รึกษา เพื่อตรวจสอบความตรง
เชิงเนือหา (Content Validity) จากนันปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
4) นาแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try–Out) กับ ชาวบ้านในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอ
พนม จั ง หวัดสุ ราษฎร์ธ านี จ านวน 30 ชุ ด เพื่ อหาคุณภาพเครื่องมื อ โดยการหาค่าความเที่ยงหรือ
ความเชื่ อถื อได้ ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้ สูต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับ การวิจั ยทางสังคมศาสตร์ ได้ค่าความเที่ยง
หรือความเชื่อถือได้ของแบบสอบถามมากกว่า 0.80 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามนีมีความเชื่อถือได้สามารถ
นาไปเก็บข้อมูลได้จริง

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึน เก็บข้อมูลด้วยการ
เลือกตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) คือ ชาวบ้านในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธานี เมื่ อผู้ วิ จั ย เก็ บ แบบสอบถามครบตามจ านวนพร้ อมตรวจสอบความถู กต้อง
ครบถ้วนของแบบสอบถาม และรวบรวมแบบสอบถามมาดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในขันตอนต่อไป

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนกับการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชน
บ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีวิเคราะห์และอธิบายโดยใช้สถิติ ดังนี
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1) เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ซึ่งประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) คือ Correlation ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ได้แก่ การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนมีความสัมพันธ์กับการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่
ต่างกัน

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนกับการจัด การการท่องเที่ยวแบบยั่งยื น
กรณีศึกษาชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ” โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการมี
ส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษาการจัดการ
การท่องเที่ยวแบบยั่งยื นของชาวบ้า นในชุม ชนบ้า นถาผึ ง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) เพื่ อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนกับการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
ของชาวบ้านในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผลการวิเคราะห์ ดังนี
ตอนที่ 1 ข้อ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ที่เป็นชาวบ้านในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอ
พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 400 คน จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อ
เดือน ได้ดังนี
เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จานวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61.0
และเพศชาย จานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0
อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 40-49 ปี จานวน 111 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.8 รองลงมา 30-39 ปี จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 และ 50 ปีขึนไป จานวน 76
คน คิดเป็นร้อยละ 19.0
ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษา ต่ากว่าปริญญาตรี
จานวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 80.5 รองลงมา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน 73 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.25 และ ปริญญาโท จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25
รายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000
บาท จานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมา 20,001 – 30,000 บาท จานวน 76 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.0 และ 30,001 – 40,000 บาท จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0
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ตอนที่ 2 การมีสว่ นร่วมของชาวบ้านในชุมชนบ้านถ้าผึง้ อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด้านการตัดสินใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อแล้ว
พบว่ า การมีส่วนร่ว มในการคัดเลือกผู้ นาชุ มชนบ้านถาผึ ง อาเภอพนม จั ง หวั ดสุร าษฎร์ธานี อยู่ ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 รองลงมา การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับด้านการ
ท่ องเที่ ย วแบบยั่ง ยื น อยู่ ใ นระดั บมาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.82 และการมี ส่ว นร่ว มในการกาหนด
กฎระเบียบเกี่ยวกับการท่ องเที่ยวในชุม ชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71
ด้านการปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 เมื่อจาแนกเป็นรายข้ อแล้ ว
พบว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเกี่ย วกับ แหล่ งท่องเที่ ยวในชุม ชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัด
สุ ร าษฎร์ธ านี เช่ น แนะนาเส้ นทางแก่ นักท่องเที่ย ว ฯลฯ อยู่ ใ นระดับมาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ากับ 3.75
รองลงมา การมีส่วนร่วมในการป้องกันและดูแลรักษาชุม ชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์
ธานี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของ
ชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49
ด้านการรับผลประโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 เมื่อจาแนกเป็นราย
ข้อแล้ว พบว่า การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการดาเนินงานเกี่ย วกับการท่องเที่ยว อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 รองลงมา การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากชุมชนบ้านถาผึ ง
อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.75 และการมีส่วนร่วมในการพา
นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมชุม ชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.71
ด้านการติดตามและประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 เมื่อจาแนก
เป็นรายข้อแล้ว พบว่า การเคยมีส่วนร่วมในการติดตามการทางานของคนในชุมชน อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 รองลงมา การเคยมีส่วนร่วมการเข้า เป็นสมาชิ ก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.68 และการเคยมีส่วนร่วมในการประเมินผลประจาปีของชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.67
ตอนที่ 3 การจัดการการท่องเทีย่ วแบบยัง่ ยืน
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 เมื่อจาแนกเป็น
รายข้อแล้ว พบว่า การมีส่วนช่วยในการสร้างสิ่งอานวยความสะดวกในชุม ชนบ้านถาผึง อาเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 รองลงมา การช่วยออกงบประมาณใน
การสร้างสิ่งอานวยความสะดวกในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และการมีส่วนช่วยในการอานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46
ด้านสาธารณูปโภค โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 เมื่อจาแนกเป็นรายข้ อ
แล้ว พบว่า การมีส่วนช่วยในการจัดการเกี่ยวกับขยะในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์
ธานี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 รองลงมา การมีส่วนช่วยในการจัดการเกี่ยวกับประปาใน
ชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92และการมี
ส่วนช่วยในการจัดการเกี่ยวกับไฟฟ้าในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ ธานีอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56
ด้านสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 เมื่อ
จาแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การมีส่วนช่วยในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้น่าอยู่ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 รองลงมา การมีส่วนช่วยในการ
จัดการดูแลความปลอดภัยในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และการมีส่วนช่วยในการจัดการดูแลความเรียบร้อยในชุมชน อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71
ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุ มชนมีความสัมพั นธ์ กับ การจัดการการท่ องเที่ ย ว
แบบยั่งยืนของชาวบ้านในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สามารถเขียนสมมติฐานได้ดงั นี
H0: การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชน ไม่มีความสัมพันธ์กับการจัดการการท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืนของชาวบ้านในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
H1: การมี ส่ว นร่วมของชาวบ้านในชุมชน มี ค วามสัม พันธ์กับการจัดการการท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืนของชาวบ้านในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบ จะใช้ การทดสอบด้ ว ยการวิ เคราะห์ ค่ า ความสั ม พั นธ์ ท ดสอบด้ ว ย ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) จะยอมรับ สมมติฐาน (H1) ก็ต่อเมื่อค่า
ระดับนัยสาคัญทางสถิตมิ ีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดังนี
ผลการทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่าง การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุม ชน กับ การจัดการ
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชาวบ้านในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ทุก
ด้าน มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H1) หมายความว่า การมีส่วนร่ว ม
ของชาวบ้านในชุมชน มีความสัมพันธ์กับการจัดการการท่องเที่ ยวแบบยั่งยื นของชาวบ้านในชุ ม ชน
บ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
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สรุป อภิปรายผล และข้อแสนอแนะ
จากการศึกษา ข้ อมูล ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่ า ชาวบ้ านในชุ มชนบ้านถาผึง
อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จานวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61.0 มีอายุ
ระหว่าง 40-49 ปี จานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 มีระดับการศึกษา ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน
322 คน คิดเป็นร้อยละ 80.5 และมีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จานวน 148 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.0
จ ากการศึกษา การมีส ่วนร่วมของชาวบ้า นในชุมชนบ้า นถ้าผึ้ง อ าเภอพนม จังหวัด
สุร าษฎร์ธานี สามารถแยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี
1) การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการ
ตัดสินใจ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การมี
ส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้ นาชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91รองลงมา การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และการมีส่วนร่วมในการกาหนดกฎระเบียบเกี่ ย วกั บ
การท่องเที่ยวในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.71
2) การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการ
ปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาเกี่ยวกับแหล่ งท่องเที่ย วในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เช่ น
แนะนาเส้นทางแก่นักท่องเที่ยว ฯลฯ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 รองลงมา การมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและดูแลรักษาชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านถาผึง อาเภอ
พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49
3) การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการ
รับผลประโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการดาเนิ นงานเกี่ย วกับ การท่องเที่ ยว อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 รองลงมา การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากชุม ชนบ้านถาผึง อาเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และการมีส่วนร่วมในการพานักท่องเทีย่ ว
เยี่ยมชมชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71
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4) การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการ
ติดตามและประเมินผลโดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 เมื่อจาแนกเป็นรายข้ อแล้ ว
พบว่า การเคยมีส่วนร่วมในการติดตามการทางานของคนในชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.69 รองลงมา การเคยมีส่วนร่วมการเข้าเป็นสมาชิก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และการ
เคยมีส่วนร่วมในการประเมินผลประจาปีของชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.6
จากการศึกษา การจัดการการท่องเทีย่ วแบบยัง่ ยืน สามารถแยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี
1) การจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ด้านสิ่งอานวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การมีส่วนช่วยในการสร้างสิ่งอานวยความ
สะดวกในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74
รองลงมา การช่วยออกงบประมาณในการสร้างสิ่งอานวยความสะดวกในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และการมีส่วนช่วยในการอานวยความ
สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46
2) การจั ด การการท่องเที่ย วแบบยั่ งยื น ด้ า นสาธารณูปโภค โดยรวมอยู่ ในระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การมีส่วนช่วยในการจัดการเกี่ยวกับขยะใน
ชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 รองลงมา
การมีส่วนช่วยในการจัดการเกี่ยวกับประปาในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92และการมีส่วนช่วยในการจัดการเกี่ยวกับไฟฟ้าในชุมชนบ้านถาผึง
อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56
3) การจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยว โดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การมีส่วนช่วยในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้น่าอยู่ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.04 รองลงมา การมีส่วนช่วยในการจัด การดูแลความปลอดภั ยในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอ
พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และการมีส่วนช่วยในการจัดการ
ดูแลความเรียบร้อยในชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71
เมือ่ ทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปสมมติฐาน ได้ดังนี
สมมติฐาน การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนมีความสัมพั นธ์ กับการจัดการการท่องเที่ ย ว
แบบยั่งยืนของชาวบ้านในชุมชนบ้านถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า การมีส่วนร่วมของ
ชาวบ้านในชุมชน มีความสัมพันธ์กับการจัดการการท่องเที่ย วแบบยั่ง ยืนของชาวบ้านในชุมชนบ้ า น
ถาผึง อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
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ข้อ เสนอแนะ
1) การมีส่วนร่วมของผู้นาชุม ชนและหน่ว ยงานที่ เกี่ยวข้ องที่มีต่ อ ชุมชนบ้านถาผึง อาเภอ
พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่ได้มีแนวคิดอยู่ในระดับดีอยู่แล้ว แต่ในบางหน่วยงานยังขาดความ
ร่วมมือกันระหว่างการติดต่อประสานงานกันมากขึน ในการเข้าไปดูแลแหล่งท่องเที่ยวร่วมกันไม่ได้ตา่ ง
คนต่างทา เพราะต่างก็มีเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่ เหมื อนกั นในการดูแลชุมชนบ้า นถาผึง อาเภอ
พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป
2) ควรมี การส่ง เสริมให้มี การปฏิ บัติและการทากิ จ กรรมให้ม ากขึน และสื่ อสารทาความ
เข้ า ใจถึ ง ข้ อดีของการท่องเที่ย วเชิ ง อนุ รักษ์ และปรับ ปรุง ในส่ วนต่างๆ ให้ ดี ยิ่ ง ขึนไป เช่ น การจัด
ฝึ กอบรมเสริม สร้างความเข้ าใจด้านการท่ องเที่ย งให้แก่ ผู้นาชุม ชน ประชาชนและผู้ สนใจ การจัด
ฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยวให้ผู้ประกอบการ นอกจากนันหน่วยงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ควร
จัดสื่อประชาสัมพันฑ์ให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีความสะอาด สวยงามอยู่
เสมอ และทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจมาเที่ยวยังสถานที่แห่งนีต่อไป
3) การควบคุมจานวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับขนาดและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ ย ว
หากมีนักท่องเที่ยวมากเกิ นไปจะสร้างมลภาวะให้สภาพแวดล้ อม ซึ่งในการจัดการการท่องเที่ ย วทุ ก
รูปแบบ ควรมีการศึกษาถึงขีดความสามารถในการรองรับนั กท่องเที่ยวของกิจกรรมการท่องเที่ยวแต่
ละประเภทวิธีควบคุมจานวนนักท่องเที่ยววิธีหนึ่งได้แก่ การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงกั นเพื่ อ
กระจายจานวนนักท่องเที่ยวออกไปยงัจุดอื่นในแหล่งท่องเที่ยว ใกล้เคียง ไม่ให้มารวมตัวกันอยู่ในจุด
เดี ย ว หากส่ ง เสริ ม ให้ นักท่ องเที่ ย วมากเกิ นไปจะเกิ ด ปัญ หาใน เรื่ องความแออั ด และจะท าลาย
ทัศนียภาพและเกิดความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีผลต่อความนิยมของนักท่องเที่ยวใน
ระยะยาว
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สาเหตุความไม่เป็นธรรมของนิตกิ รรมขายฝากที่ดนิ
ในพื้นที่อาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุร าษฎร์ธานี
ชัชวาล แก้วรัตน์*

บทคัดย่อ
การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสาเหตุของความไม่เป็นธรรมของการทานิติกรรม
ขายฝากในพืนที่อาเภอเกาะพะงั น จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษาระดับความรุนแรงของปั ญ หา
ความไม่เป็นธรรมของการทานิติกรรมขายฝากในพื นที่อาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
3) เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบืองต้นของปัญหาความไม่เป็นธรรมของการทานิติกรรมขาย
ฝากในพืนที่อาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่รบั
บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ สานักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ส่วนแยก
เกาะพะงัน จานวน 172 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย และสถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครังนี ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1) การศึกษาสาเหตุของความไม่เป็นธรรมของการทานิติกรรมขายฝากที่ดินในพืนที่อาเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทานิติกรรมขายฝากของกลุ่ ม
ตั ว อย่ า ง พบว่ า โดยรวมมีค่ าเฉลี่ ยอยู่ ในระดับมาก เท่ า กั บ 3.58 และมี ค่าส่ วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความจาเป็นจะต้องทานิติกรรมขายฝาก
ที่ ดิ น มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด อยู่ ในระดั บมาก เท่ ากั บ 4.32 และมี ค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากั บ 0.76
2) การศึกษาระดับความรุนแรงของปัญหาความไม่เป็นธรรมของการทานิติกรรมขายฝากใน
พืนที่อาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.48
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัญหาการคิดดอกเบีย
สู ง ร้ อยละ 15 บาทต่ อปี มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด อยู่ ใ นระดั บ มาก เท่ า กั บ 3.57 และมี ค่ า ส่ ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.82
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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3) การศึ กษาแนวทางในการแก้ ปัญ หาเบืองต้นของปัญ หาความไม่เป็นธรรมของการทา
นิติกรรมขายฝากที่ดินในพืนที่อาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึ กษาพบว่า 1) รัฐควร
สร้างระบบการตรวจสอบการกระทาตามกฎหมายสาหรับการได้รับเงิ นตามสั ญญาขายฝาก 2) รัฐควร
ส่ ง เสริ ม ให้มีการให้สินเชื่ อในลั กษณะ Microfinance ซึ่ ง เป็ นระบบการเงิ นระดับรากฐาน และเป็ น
แหล่งเงินทุนสาคัญให้กับเกษตรและคนยากจนในพื นที่ชนบท และ 3) ควรให้มีการยกเลิกกฎหมาย
เกี่ยวกับการขายฝาก เพื่อเป็นการตัดหนทางการใช้กฎหมายเป็นเครื่อ งมือในการแสวงหาผลประโยชน์
ในลักษณะที่เอารัดเอาเปรียบและไม่เป็นธรรมต่อเกษตรซึ่งต้องจายอม เพราะความต้องการเงินทุนใน
ระยะเวลาที่รวดเร็วจึงต้องยอมตกลงตามที่ผู้ซือฝากเสมอมา
ค าสาคัญ: ขายฝากที่ดิน
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บทน า
ปัญหาการไร้ที่ดนิ ทากินของเกษตรกรมีแนวโน้มเป็นวิกฤตที่รุนแรงขึน ทังยังมีผลเกี่ยวโยงกับ
ปั ญ หาหนี สินของเกษตรกร ซึ่ ง อาจส่ งผลต่ออาชี พเกษตรกรที่มีจานวนลดลงในอนาคต จากปัญหา
ดังกล่าว แม้จะเป็นเพียงปัญหาของกลุ่มเดียว แต่หากพิจารณาให้ลึกซึงกว่านัน นั่ นคือ ปัญหาสาคัญ
ระดับชาติ ดังที่แถลงการณ์ของคณะกรรมการปฏิรูปว่าด้ว ยแนวทางปฏิรูปที่ดิ นเพื่ อการเกษตร ได้
กล่าวถึงความสาคัญของการไม่มีที่ดินทากินหรือการสูญเสียที่ดินของเกษตรกรว่า “มิเพียงก่อให้เกิ ด
ปัญหาความอับจนในการประกอบสัมมาอาชีพและกลายเป็นทุกข์โศกของแผ่นดิ นเท่านัน หากยังเป็น
การสู ญ สิ นวิ ถีชีวิ ต อั นมี มาแต่เดิ มของชาวไร่ ชาวนา ซึ่ ง เป็ นฐา นวั ฒนธรรมที่สาคั ญอย่ างหนึ่ ง ของ
สังคมไทยด้วย” (มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2555) ปัญหาการไร้ที่ดินทา
กินของเกษตรกรซึ่งเกี่ยวโยงกับปัญหาหนีสินของเกษตรกร ดังที่กล่ าวไปในตอนต้นนัน ส่วนหนึ่งของ
ปัญหาที่เกิดขึนอาจมีสาเหตุมาจากการถูกบังคับชาระหนี จากทรัพย์สินซึ่งเป็นหลักประกันหนี จนเป็น
ที่ ม าของการขาดแคลนที่ ดินทากิ น ส่ ว นต้ นทางของปัญ หาที่เกิ ด ขึนนั นมั กเกี่ ย วข้ องกั บปัจ จั ยอื่น
ประกอบกั น ทั งการขาดแคลนเงินลงทุนทาการเกษตร ปั ญหาเงินทุนหมุ นเวี ย นที่ใช้ ในครอบครัว
ปั ญ หาการขาดการศึกษาของเกษตรกร ปั ญ หาช่องว่างทางกฎหมายและความไม่ รู้กฎหมายที่ทาให้
เกษตรกรตกอยู่ในสถานะถูกเอาเปรียบ เป็นต้น (พงษ์ทิพย์ สาราญจิตต์, 2559)
ปัญหาการกู้ยืมเงินนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ครอบงาสั งคมไทยมาทุกยุคทุ กสมัย และมีรูปแบบต่าง ๆ
หลากหลายในการทาสัญญา ทังการทาสัญญากู้ยืมเงิน จานาสิ่งของ หรือจานองที่ดิน แต่ในปัจจุบันได้
มี การอาศั ย ช่ องโหว่ ของกฎหมายในการท านิ ติ กรรมขายฝากที่ ดิ น มาปรั บ เปลี่ ย นที่ ดิ นให้ เป็น
หลักประกันในการกู้ยืมเงิน และเก็บดอกเบียรายปี รายเดือน หรือแม้กระทั่ งการเก็บดอกเบียรายวั น
ซึ่ ง การกระท าดังกล่ าวไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 491 บัญญัติไว้ว่า “อันว่าการขายฝากนัน คือสัญญาซือขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ตกไปยั ง ผู้ ซือ โดยมี ข้อตกลงกั นว่ า ผู้ ขายอาจไถ่ ท รั พ ย์ นันคื นได้ ”และมาตรา 499 บั ญ ญั ติ ไ ว้ว่า
“สินไถ่นัน ถ้าไม่ได้กาหนดกันไว้ว่าเท่าใดไซร้ ท่านให้ไถ่ตามราคาที่ขายฝากถ้าปรากฏในเวลาไถ่ว่าสิน
ไถ่หรือราคาขายฝากที่กาหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากที่แท้จริงเกินอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ให้ไถ่ ได้ตาม
ราคาขายฝากที่ แท้จริ งรวมประโยชน์ ตอบแทนร้ อยละสิบห้าต่ อปี” จากมาตราดังกล่าวจะเห็ นได้ว่ า ตาม
หลักของกฎหมายการขายฝากไม่ใ ช่หลักประกันในการกู้ยืม เงิ นแต่อย่างใด แต่เปรียบเสมื อนเป็ นการ
ขายรูปแบบหนึ่ ง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดิ นตกไปยั งผู้ ซือนับตั งแต่วั นสั ญญาขายฝาก แต่ ยั ง คงให้สิทธิผู้ขาย
สามารถไถ่ถอนจากขายฝากหรือซือคืนได้ภายในกาหนดเวลาที่ได้ตกลงกัน แต่ทังนีทังนันราคาในการ
ไถ่ถอนหรือซือคืนนันต้องไม่เกินร้ อยละ 15 ต่อปี จากราคาที่ขายฝาก นอกจากนีปัญหาของการขาย
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ฝากยั ง ไม่ใช่ เพียงแค่การเก็ บดอกเบียเงิ นกู้ ของผู้ รับซื อฝากเพี ยงแค่นัน แต่ ยั ง มีปัญ หาการขาดการ
ติดต่อของผู้รับซือฝากอี กด้วย เพราะจากการทานิติกรรมขายฝากซึ่ง กรรมสิท ธิ์ตกไปยั งผู้รับ ซื อฝาก
แล้วนัน เมื่อผู้ขายฝากต้องการจะไถ่ถอนหรือซื อคืนซึ่งที่ดินที่ขายฝาก กลับไม่สามารถติดต่อผู้รับซื อ
ฝากได้หรือถ้าติดต่อได้ก็บ่ายเบี่ยงจนเลยกาหนดเวลาไถ่จากขายฝาก ทาให้กรรมสิทธิ์ตกไปยังผู้รับซือ
ฝากอย่างถาวร ไม่สามารถใช้สิทธิในการไถ่ได้ ซึ่งแม้กฎหมายจะบัญญัติไว้ตามมาตรา 492 วรรคหนึง่
ว่ า “ในกรณี ที่ มี การไถ่ ทรัพ ย์ สินซึ่ ง ขายฝากภายในเวลาที่กาหนดไว้ ในสั ญ ญาหรื อภายในเวลาที่
กฎหมายกาหนด หรือผู้ไถ่ได้วางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ต่อสานักงานวางทรัพย์ภายในกาหนดเวลาไถ่โดย
สละสิทธิถอนทรัพย์ที่ได้วางไว้ ให้ทรัพย์สินซึ่งขายฝากตกเป็นกรรมสิท ธิ์ของผู้ไถ่ตังแต่ เวลาที่ผู้ไ ถ่ ไ ด้
ชาระสินไถ่หรือวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ แล้วแต่กรณี ” ซึ่งได้ให้สิทธิผู้ขายฝากไว้ว่าในกรณีที่ไม่สามารถ
ติ ด ต่ อผู้ รั บซื อฝากได้หรื อติดต่อได้แต่ ไม่ย อมให้ไถ่ ถอน ให้ ผู้ขายฝากนาเงิ นค่าไถ่ ถอนไปวางไว้ต่อ
สานักงานวางทรัพย์ ซึ่งตามปกติจะต้องเดินทางไปแจ้งกับสานักงานวางทรัพย์ที่ อยู่ใ นจังหวัด ทาให้
บางคนเดินทางไปไม่ได้ หรือเดินทางไปยากลาบาก ทาให้ต้องจาใจยอมสละสิทธิการไถ่จากขายฝากจน
เลยกาหนดเวลา และอีกปัญญาของการทาสัญญาขายฝาก คือความรู้ความเข้าใจของนิติกรรมขายฝาก
ซึ่ ง ผู้ ขายฝากบางรายไม่เข้ า ใจถึ ง ความแตกต่ างระหว่ า งการขายฝากกั บ การจ านอง ซึ่ ง เข้ า ใจว่า
เหมือนกัน แต่ความเป็นจริงการขายฝากมีความแตกต่างกับการจานองอย่างสินเชิง ทังในแง่ของการท า
สัญญา การคืนเงินต้ นและดอกเบี ย รวมไปถึงกรรมสิทธิ์ในที่ดิ น เพราะการจานองนันต้องไม่มีการโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน จะเป็นแค่การนาโฉนดที่ ดินนันไปจดทะเบียนเพื่อตราไว้เป็นหลักประกัน และ
หากผู้จานองไม่สามารถชาระหนีได้ ผู้รับจานองก็ไม่สามารถยึดทรัพ ย์ตามกฎหมายได้ทั นที เพราะ
ทรัพย์สินนันยังเป็นกรรมสิทธิ์ ของลู กหนี อยู่ ต้องมี กระบวนการฟ้ องร้ องตามกฎหมาย ให้ศาลบังคับให้
ลู กหนี นาที่ ดิ นนี ไปขายทอดตลาดที่กองบั งคับคดี เพื่ อนาเงินไปชาระหนี ซึ่ ง แตกต่างจากขายฝากที่
กรรมสิทธิ์โอนไปยังผู้รับซือฝากทันทีที่จดทะเบียน ทาให้ผู้รับซือฝากไม่ต้องไปฟ้องร้องเพื่อให้ได้มาแต่
อย่างใดจากการศึกษาปัญหาทางกฎหมายระหว่างการจานองกับการขายฝากที่ดินพบว่าแนวโน้มของ
การสูญเสียที่ดินได้โดยง่ายมักเกิดจากสัญญาขายฝากทีด่ ิน โดยจากข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย ระบุว่า สถิติการขายฝากตังแต่ปี 2556-2560 การจดทะเบียนขายฝากโดยเฉลี่ยต่อปี
อยู่ที่ 66,521 ราย โดยมีกรณีตัวอย่างการขายฝากที่ดนิ ให้กับนายทุนเงินกู้ในหลายจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมา
รัฐบาลพยายามแก้ไข โดยจัดให้มีกลไกการเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนีให้กับเกษตรกร คนจน ที่เป็น
หนีนอกระบบโดยการขายฝากที่ดินให้กับนายทุนเงินกู้อย่างเช่น จ.อุดรธานี มีการเจรจาประนอมหนี
จนสามารถคืนโฉนดที่ดินแก่ลูกหนี 780 ฉบับ เนือที่รวมกว่า 3.7 พันไร่ จ.นครราชสี มา คืนโฉนด 907
ฉบั บ กว่ า 3 พั นไร่ ซึ่ ง มี ค วามเสีย หายนั บพันล้ านบาทหรือจะเป็นข้ อมูลจากศูนย์ดารง ธรรมจังหวัด
กาฬสินธุ์ มีรายงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขายฝากเป็ นอันดับหนึ่ง หรือคิดเป็นร้ อยละ 30 ของปัญหา
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เรื่องร้องเรียนทังหมดของจังหวัด เป็นต้นชีให้เห็นถึงความจาเป็นที่ต้องมีกลไกทางกฎหมายเพื่อสร้า ง
ความเป็นธรรม และแก้ไขปัญหาความเหลื่อมลาโดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ขายฝากที่ดินทาการเกษตร
และที่อยู่อาศัย ให้ได้รับความเป็นธรรมมากขึ นโดยเฉพาะในการทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่ อเกษตรกรรม
หรือที่อยู่อาศัย ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นถึ งปัญหาและได้มีการออกกฎหมายเรื่ องการขายฝากฉบับใหม่ ออกมา
ใช้บังคับแล้ว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2562 ซึ่งเป็ นกฎหมายที่ออกมา
คุ้มครองประชาชนในการทาสัญญาขายฝาก แต่อีกแง่หนึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน ซึ่งมีหน้าที่เป็นเจ้า
พนั กงานผู้ จดทะเบียนในการทานิ ติกรรมขายฝากย่อมมีส่วนในการที่จะช่ว ยลดปัญหาความ ไม่เป็น
ธรรมของการทานิติกรรมขายฝาก แต่ยังไม่มีแนวทางที่เป็นรูปธรรมในบทบาทของสานักงานที่ดิน ซึ่ง
ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะศึกษาถึงบทบาทของสานักงานที่ดินถึงการมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาความ
ไม่เป็นธรรมในการทานิตกิ รรมขายฝากได้หรือไม่ อย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1) เพื่อศึกษาสาเหตุของความไม่เป็นธรรมของการทานิติกรรมขายฝากในพืนที่อาเภอเกาะ
พะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2) เพื่อศึกษาระดับความรุนแรงของปัญหาความไม่เป็นธรรมของการทานิติกรรมขายฝากใน
พืนที่อาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3) เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบืองต้นของปัญหาความไม่เป็นธรรมของการทานิติ
กรรมขายฝากในพืนที่อาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ค าถามการวิจยั
สาเหตุของการเกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมของการทานิติกรรมขายฝากในพืนที่อาเภอเกาะ
พะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี คืออะไรบ้าง และมีความสาคัญมากน้อ ยเพียงใด

แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง
1) กฎหมายเกีย่ วกับการขายฝาก
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 491 - 502
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ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิชย์ มาตรา 491 อั นว่ า ขายฝากนั นคื อสั ญ ญาซื อขายซึ่ง
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซือ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ท รัพย์นันคืนได้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 492 วรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีการไถ่ ทรัพย์สินซึ่ง
ขายฝากภายในเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด หรือผู้ไถ่ได้วางทรัพย์อนั
เป็นสินไถ่ต่อสานักงานวางทรัพย์ภายในกาหนดเวลาไถ่โดยสละสิทธิถอนทรัพย์ที่ได้วางไว้ ให้ทรัพย์สนิ
ซึ่งขายฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ไถ่ตังแต่เวลาที่ผู้ไถ่ได้ชาระสินไถ่หรือวางทรัพย์อันเป็ นสินไถ่ แล้วแต่
กรณี
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 493 ในการขายฝาก คู่สัญญาจะตกลงกันไม่ให้ ผู้
ซือจาหน่ายทรัพย์สินซึ่งขายฝากก็ได้ ถ้าและผู้ซือจาหน่ ายทรัพย์สินนันฝ่าฝื นสัญญาไซร้ ก็ต้องรับผิด
ต่อผู้ขายในความเสียหายใด ๆ อันเกิดแต่การนัน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 494 ท่านห้ามมิให้ใช้สิทธิไถ่ทรัพย์สินซึ่งขายฝาก
เมื่อพ้นเวลาดังจะกล่าวต่อไปนี
(1) ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ กาหนดสิบปีนับแต่เวลาซือขาย
(2) ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ กาหนดสามปีนับแต่เวลาซือขาย
มาตรา 495 ถ้าในสัญญามีกาหนดเวลาไถ่เกินไปกว่านัน ท่านให้ลดลงมาเป็นสิบปีและสามปี
ตามประเภททรัพย์
ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ มาตรา 496 กาหนดเวลาไถ่ นัน อาจท าสั ญญาขยาย
กาหนดเวลาไถ่ได้ แต่กาหนดเวลาไถ่รวมกันทังหมด ถ้าเกินกาหนดเวลาตามมาตรา 496 ให้ลดลงมา
เป็นกาหนดเวลาตามมาตรา 494
การขยายกาหนดเวลา
ไถ่ตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับไถ่ ถ้าเป็นทรัพย์สินซึ่งการซื อ
ขายกันจะต้องทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ห้ามมิให้ยกการขยายเวลาขึนเป็น
ข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริต
แล้ว เว้นแต่จะได้นาหนังสือหรือหลักฐานเป็ นหนัง สือดัง กล่าวไปจดทะเบียนหรื อจดแจ้งต่อพนั กงาน
เจ้าหน้าที่
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 497 สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินนัน จะพึงใช้ได้แต่
บุคคลเหล่านี คือ (1) ผู้ขายเดิม หรือทายาทของผู้ขายเดิม หรือ (2) ผู้รับโอนสิทธินัน หรือ (3) บุคคล
ซึ่งในสัญญายอมไว้โดยเฉพาะว่าให้เป็นผู้ไถ่ได้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 498สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินนัน จะพึงใช้ได้เฉพาะ
ต่อบุคคลเหล่านี คือ(1) ผู้ซือเดิม หรือทายาทของผู้ซือเดิม หรือ(2) ผู้รับโอนทรัพย์สิน หรือรับโอนสิทธิ
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เหนือทรัพย์สินนัน แต่ในข้อนีถ้าเป็นสังหาริมทรัพ ย์จะใช้สิท ธิได้ต่อเมื่ อผู้รับ โอนได้รู้ในเวลาโอน ว่า
ทรัพย์สินตกอยู่ในบังคับแห่งสิทธิไถ่คืน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 499 สินไถ่นัน ถ้าไม่ได้กาหนดกันไว้ว่าเท่าใดไซร้
ท่านให้ไถ่ตามราคาทีข่ ายฝาก
ถ้าปรากฏในเวลาไถ่ว่าสินไถ่หรือราคาขายฝากที่กาหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากที่แท้จริงเกิน
อัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ให้ไถ่ได้ตามราคาขายฝากที่แท้จริงรวมประโยชน์ตอบแทนร้อยละสิบห้าต่อปี
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 500 วรรคหนึ่ง ค่าฤชาธรรมเนียมการขายฝากซึง่
ผู้ซือได้ออกไปนัน ผู้ไถ่ต้องใช้ให้แก่ผู้ซือพร้อมกับสินไถ่
ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ มาตรา 501 ทรั พ ย์ สินซึ่ ง ไถ่นัน ท่ า นว่าต้องส่งคืนตาม
สภาพที่เป็นอยู่ในเวลาไถ่ แต่ถ้าหากว่าทรัพย์สินนันถูกทาลายหรือทาให้เสื่ อมเสี ยไปเพราะความผิ ด
ของผู้ซือไซร้ ท่านว่าผู้ซือจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 502 ทรัพย์สินซึ่งไถ่นัน ท่านว่าบุคคลผู้ไถ่ย่อม
ได้รับคืนไปโดยปลอดจากสิทธิใด ๆ ซึ่งผู้ซือเดิม หรือทายาท หรือผู้รับโอนจากผู้ซือเดิมก่ อให้เ กิ ด ขึ น
ก่อนเวลาไถ่ถ้าว่าเช่าทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างขายฝากอันได้จดทะเบียนเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว
ไซร้ ท่านว่าการเช่านันหากมิได้ทาขึนเพื่อจะให้เสียหายแก่ ผู้ขาย กาหนดเวลาเช่ายังคงมีเหลืออยู่ อีก
เพียงใด ก็ให้คงเป็นอันสมบูรณ์อยู่เพียงนัน แต่มิให้เกินกว่าปีหนึ่ง
2) กฎหมายขายฝากฉบับใหม่ พ.ศ. 2562 (กรมที่ดิน, 2562)
พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรื อที่ อยู่
อาศัย พ.ศ.2562 ประกาศล่าสุด กรมที่ดินได้มีการจัดทาสรุปคาแนะนาเกี่ยวกับการขายฝากสาหรั บ
ผู้ ขายฝาก และผู้ ซือฝาก และมี การเผยแพร่ ข้อมู ลข่ าวสารเกี่ ยวกั บประชาชนที่ ท าการขายฝากดั ง นี
(1) สัญญาขายฝากต้องมีระยะเวลาไม่ต่ากว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี สามารถไถ่ถอนก่อนเวลา
ได้ หากเกินเวลา สามารถซือคืนได้ในราคาที่ตกลงกัน
(2) ผู้ขายฝากสามารถอาศัย ใช้สอยจากหลักทรัพย์ที่ขายฝากได้ถึงวันสินสุดการไถ่
(3) หากผู้ขายฝากต้องการขยายเวลาไถ่ถอน ต้องตกลงกับผู้ซือฝากและทาหลักฐานเป็น
หนังสือลงลายมือชื่อ 2 ฝ่าย มาดาเนินการต่อหน้าเจ้าหน้าที่
(4) หากผู้ขายฝากไม่สามารถชาระสินไถ่ให้กับผู้ ซือฝากได้ ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ขายฝากให้
ผู้ ขายฝากทาการวางทรัพย์ ต่อสานั กงานวางทรัพ ย์หรื อสานั กงานที่ดินทุกจัง หวัด หรื อจังหวัดที่จด
ทะเบียนขายฝาก ได้ภายใน 30 วันจากวันที่กาหนด
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(5) ผู้ ซือฝากมี ห น้ า ที่แจ้ง วัน เวลา และจ านวนสิ นไถ่ โดยแจ้ ง รายละเอี ย ดการไถ่กับ
บุคคลใด ที่ไหน พร้อมแนบสาเนาสัญญาขายฝาก เป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยัง
ที่อยู่ที่ระบุในสัญญาขายฝาก หากไม่มีการแจ้งผู้ขายฝากสามารถขยายเวลาการไถ่ไปได้ไม่เกิน 6 เดือน
(6) การจดทะเบียนไถ่ และใช้สิทธิไถ่เป็นคนละส่วน ว่าง่ายๆก็คือ เมื่อใช้สิทธิไถ่แล้วค่อย
มาจดทะเบียนไถ่ตามหลังได้ (ตามข้อที่ 4) โดยเร็วที่สุด ทังนีห้ามเกินกาหนดสัญญา
(7) เมื่อชาระค่าสินไถ่แล้ว กรรมสิทธิ์ถือเป็นของผู้ขายฝากทันที โดยนาหลักฐานการไถ่
หรือการวางทรัพย์ พร้อมหนังสือแสดงสิทธิในที่ดนิ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจดทะเบียนไถ่ฝ่ายเดียวได้
กรณีไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ให้นาหลักฐานการวางทรั พย์มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออายัดทรัพย์
ได้ทันที ป้องกันมิให้มีการทานิติกรรมต่อไป
(8) หากผู้ซือฝากไม้ได้ทาการแจ้งตามข้อ 5 แต่ผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนภายใน 6 เดือน
หลังจากวันครบกาหนด ให้ผู้ซือฝากทาหลักฐานการไถ่ซึ่งระบุชัดเจนว่ามีการไถ่ถอน ณ วันที่ใดและ
ยินยอมให้ไถ่ถอนได้ พร้อมรับรองว่าผู้ซือฝากมิได้ทาหนังสือแจ้งผู้ขายฝากเรื่องวันครบกาหนด
3) การจดทะเบียนขายฝาก
ขายฝากคือสัญญาซือขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซือโดยมีข้อตกลงกัน ว่าผู้ขายอาจ
ไถ่ทรัพย์นันคืนได้ (ป.พ.พ. มาตรา 491)
ประเภทการจดทะเบียน
(1) ขายฝากมีกาหนด...ปีหมายความว่าการจดทะเบียนขายฝากทังแปลง ไม่ว่าในหนังสือ
แสดงสิทธิจะมีชื่อคนเดียวหรือชื่อหลายคนทุกคนขายพร้อมกัน
(2) ขายฝากเฉพาะส่วน มีกาหนด…ปี หนังสือแสดงสิทธิมีชื่อหลายคน บางคนหรือหลายคน
แต่ไม่ทังหมดขายเฉพาะส่วนของตนไป ส่วนของคนอื่นบางคนไม่ได้ขาย
(3) ไถ่ถอนจากขายฝากและไถ่ถอนจากขายฝากเฉพาะส่ว นหมายความว่าผู้ขายฝากได้
ขอใช้สิทธิไถ่ถอนขายฝากภายในกาหนดอายุเวลาในสัญญาขายฝากหรือภายในกาหนดเวลาที่กฎหมาย
กาหนดไว้ คือ สิบปี
(4) แบ่งไถ่จากขายฝากหมายความว่าผู้ขายฝากได้ข ายฝากที่ดิ นรวมกันหลายแปลงใน
สั ญ ญาขายฝากฉบับเดีย วกั น หรื อขายฝากไว้ แปลงเดียวต่อมามีการแบ่งแยกที่ ดินแปลงที่ขายฝาก
ออกไปอีกหลายแปลง ภายในอายุสัญญาขายฝากผู้ขายฝากและผู้รับซื อฝากตกลงให้ไถ่ถอนขายฝาก
ที่ดินไปบางแปลงและบางแปลงยังคงขายฝากอยู่ตามเดิม โดยลดจานวนเงินที่ข ายฝากลงตามแต่ผู้ขาย
ฝากและผู้รับซือฝากจะตกลงกัน
(5) ปลดเงื่ อนไขการไถ่ จ ากขายฝาก และปลดเงื่ อ นไขการไถ่ จ ากขายฝากเฉพาะ
ส่วน หมายความว่าผู้ขายฝากและผู้รับซือฝากได้ตกลงกันในระหว่างอายุสัญญาขายฝากว่าผู้ขายฝากขอ
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สละสิทธิการไถ่จากขายฝากกล่าวคือจะไม่ขอใช้สิทธิการไถ่จ ากขายฝากอี กต่อไปแล้วทรัพย์ สินที่ ขาย
ฝากไว้ จึ งพ้ นจากเงื่ อนไขการไถ่ เปรี ยบสภาพเช่ นเดี ยวกั บเป็นการขายธรรมดานั บแต่จดทะเบียนปลด
เงื่อนไขการไถ่
(6) โอนสิทธิการไถ่จากขายฝาก และโอนสิทธิการไถ่จากขายฝากเฉพาะส่วน หมายความ
ว่าในอายุสัญญาขายฝากผู้ขายฝากมี สิทธิที่จะไถ่ ถอนจากขายฝากได้แต่ผู้ขายฝากได้โอนสิทธิ การไถ่
ดั ง กล่ า วให้บุค คลอื่นไปจะโดยเสน่ หาไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนก็ได้แต่ต้องให้ผู้รับซื อฝาก
รับทราบและให้ถ้อยคายินยอม
(7) โอนมรดกสิทธิการไถ่หมายความว่าในระหว่างอายุสัญญาขายฝาก ผู้ขายฝากย่อมมี
สิทธิที่จะไถ่ถอนจากการขายฝากได้ แต่ต่อมาผู้ขายฝากได้ถึงแก่กรรม สิ ทธิไถ่จึงตกแก่ทายาท ทายาท
จึงมาขอรับมรดกสิทธิการไถ่นัน
(8) ระงับสิทธิการไถ่ (หนีเกลื่อนกลืนกัน) หมายความว่าในอายุสัญญาขายฝากผู้มีสิทธิการไถ่
(ผู้ขายฝาก) และผู้รับการไถ่ (ผู้รับซือฝาก) ตกมาเป็นบุคคลเดียวกัน หนีที่ขายฝากย่อมเกลื่อนกลื นกั น
สิทธิการไถ่ย่อมระงับ
(9) แบ่งแยกในนามเดิม(ระหว่างขายฝาก) การขายฝากเป็นสัญญาซือขายกรรมสิ ท ธิ์ ใ น
ทรัพย์สินตกไปยังผู้ซือฝาก ส่วนผู้ขายฝากมีแต่สิทธิการไถ่ ผู้ซือฝากย่อมทาการแบ่งแยกหรือจาหน่าย
จ่ า ยโอนทรั พ ย์ ที่ ขายฝากได้เมื่ อได้ รับ คายิ นยอมจากผู้ ขายฝากแล้ ว โดยผู้ ซือฝากเป็ นผู้ ยื่ นค าขอ
ดาเนินการ หนังสือแสดงสิทธิแปลงแยกให้ลงชื่อผู้รับซือฝากเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และให้ยกรายการจด
ทะเบียนประเภทขายฝากไปจดแจ้งในรายการจดทะเบียน ถ้าแปลงแยกแปลงใดผู้ ขายฝากยินยอมให้
พ้ น สิ ท ธิ ก ารไถ่ จ ากขายฝาก ก็ ใ ห้ จ ดทะเบี ย นในประเภทปลดเงื่ อ นไขการไถ่ จ ากขายฝาก
(10) หลุดเป็นสิทธิ์(ผู้ซือฝากนาผู้ขายฝากมาไม่ได้)การจดทะเบียนประเภทนีได้แก่การจด
ทะเบียนขายฝาก (อย่างเก่า) ไว้ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2472 (ก่อน ป.พ.พ. ใช้บังคับ) ก่อนจดทะเบียน
ประเภทอื่ น ต่ อ ไป ให้ จ ดทะเบี ย นประเภทหลุ ด เป็ น สิ ท ธิ (ผู้ ซื อฝากน าผู้ ข ายฝากมาไม่ ไ ด้ )
(11) ขยายกาหนดเวลาไถ่จากขายฝากหมายความว่า ผู้ขายฝากและผู้รับซือฝากตกลงกัน
ขยายกาหนดเวลาไถ่ออกไปอีก ซึ่งกาหนดเวลาไถ่รวมกันทังหมดต้องไม่เกินสิบปีนับแต่ วันทาสัญญา
ขายฝากเดิม
4) แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาทีไ่ ม่เป็นธรรม
(1) ประวัติความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนัน ถือว่าเป็นกฎหมายที่นักกฎหมายเพิ่งจะหั น
มาสนใจในประเทศไทย แต่ในหลายประเทศก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมมานาน
แล้ ว สั ญ ญาในปั จ จุ บั นมี ลักษณะบางประการแตกต่ า งไปจากสั ญ ญาในอดี ต เนื่ องจากความ
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เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจซึ่งมีผลต่อลักษณะของหลักกฎหมายสัญญาที่นาไปปรับใช้กับ
สั ญ ญาในปัจ จุบันที่มี ลักษณะเป็นสั ญ ญาสมัย ใหม่ (Modern Contract) เฉพาะสั ญ ญาที่จัดทาเป็น
สัญญามาตรฐาน (Standard Form Contract) ที่ฝ่ายผู้จัดทาสัญญามีอานาจต่อรองเหนือกว่ามาก ทา
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายที่เข้าทาสัญญาไม่สามารถจรจาต่อรองเพื่อไห้ไ ด้เงื่อนไขตามที่ตนต้องการ ยิ่งไปกว่า
นั น การที่ ผู้จั ด ทาสั ญญาสาเร็จ รูปมี อานาจเหนื อตลาด คื อมี อานาจผู กขาดในกิ จ การนั น ไม่ ว่าจะ
ผูกขาดกิจการเพียงผู้เดียวในตลาดหรือผู กขาดกิจการโดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้ที่เข้าทาสัญญา
ย่อมไม่มีทางเลือกอื่นนอกเสียจากยอมเข้าทาสัญ ญาและยอมรับเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมนัน
(2) ลักษณะของข้อสัญญาไม่เป็นธรรม
ประเทศอั ง กฤษมี Unfair Contract Term Act 1977, ประเทศสหรั ฐ อเมริ กามี
Uniform Commercialcode 2-302, ประเทศเยอรมั นมี Standard Terms Act 1976, ประเทศ
ฝรั่ ง เศสมี La Loi No.78-23 Du 10janvier 1978, ประเทศอิ สราเอลมี The Standard Contact
Law 1964 เป็นต้น (ดาราพร ถิระวัฒน์, 2542, น. 43)
สัญญาที่ไม่เป็นรมเกิดขึนเนื่องจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้อาศัยความได้เปรียบกว่าคู่สัญญา
อี กฝ่ า ยหนึ่ ง ท าให้ขาดความสมดุลในการปฏิ บัติการชาระหนี ตามสิท ธิและหน้ าที่ควา มรับผิดชอบ
ระหว่างคู่สัญญาทังสองฝ่าย ความไม่ท่าเทียมกันในระหว่างคู่สัญญาที่ฝ่ายหนึ่ งมีอานาจทางเศรษฐกิจ
ความรู้ ทางเทคโนโลยีที่เหนื อกว่าอี กฝ่ ายหนึ่ งเป็ นอย่างมาก สั ญ ญาจึ ง เกิ ดขึ นโดยขาดอานาจการ
ต่อรองและการเจรจาตกลงกันอย่างแท้จริง สัญญาที่ไม่เป็นธรรมคูส่ ัญญาฝ่า ยที่ได้เปรียบจะกาหนดข้อ
สัญญาที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองเกิ นสมควรโดยเฉพาะในสั ญญาธุรกิ จซึ่ งได้มีการจัดทาเป็นสั ญ ญา
สาเร็จรูปปัจจุบันมีการใช้อย่างแพร่หลายทังที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างภาคเอกชนด้วยกันหรือระหว่าง
รัฐกับภาคเอกชน สัญญาธุรกิจเป็นข้อตกลงที่ เกี่ ยวข้องกับ การประกอบกิจ การทางธุร กิจ การค้ า โดย
บุคคลคนเดียว หรือกลุ่มบุคคลเป็นคณะไม่ว่าจะเป็นด้านพาณิชย์กรรมหรืออุตสาหกรรม ซึ่งเริ่มตังแต่
กระบวนการก่อตังองค์กรทางธุรกิจการดาเนินกิจการทางธุรกิจและสินสุดองค์กรทางธุรกิจ โดยมีที่มา
จากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ กฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์ กฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่างประเทศ
ตลอดจนจารีตประเพณีทางการค้า ซึ่งมีมากมายจนยากที่จะกาหนดขอบเขตได้และมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามสภาพของสังคม เศรษฐกิจ และเหตุการณ์ในทางธุรกิจ สัญญาธุรกิจประเภทที่ได้มีการนามาใช้
ในทางธุรกิจอย่างกว้างขวาง และมีผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมากจะได้แก่สัญญาสาเร็จรูป จึงมี
ความจาเป็นที่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคจะต้องเข้าไปให้ความคุ้มครองแก่ประชาชน ผู้บริโภคไม่ให้
เกิดความเสียเปรียบต่ อผู้ประกอบธุร กิจ ซึ่งเป็นฝ่ายยกร่างสัญ ญานั นแต่ฝ่ายเดี ยว ดังนันการศึกษา
ลักษณะของสัญญาที่ไม่เป็นธรรม จึงต้องทาควบคูไ่ ปกับการศึกษาสัญญามาตรฐานด้วย
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เนื่ องจากการตกลงท าสั ญ ญาธุ ร กิ จ ในปั จจุ บันส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ ใ นรู ปแบบของสัญญา
มาตรฐาน (Standard Form Contract) หรือ สัญญาสาเร็จรูป (Adhesion Contract) ไม่ว่าจะเป็น
การทาธุรกิจการค้าประเภทใด การประกันภัย การขนส่ง การธนาคารพาณิชย์ การซือขาย การทา
ธุ ร กิ จ บริการไม่ว่าการท่องเที่ย ว โรงแรม การทาสั ญญา จะมี ร่างข้อสั ญ ญาเป็นลายลั กษณ์อักษรไว้
ล่วงหน้าเป็นจานวนมาก ที่จะใช้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาในภายหลัง ลักษณะนีผู้ที่จะเข้ามา
เป็ นคู่ สัญ ญาในภายหลัง จะอยู่ ในลั กษณะจ ายอมต้องรับเอาสภาพบังคั บตามนัน ๆ โดยไม่สามารถ
ต่อรองแก้ไขได้ ดังนัน นักกฎหมายทุกประเทศต่างสนใจต่อปัญหาของรูปแบบการทาสัญญาประเภทนี
ว่าจะหาวิธีป้องกันความเสียหายที่จะเกิดสภาพบังคับขึนแก่คู่สัญญาทีจ่ าต้องเสียเปรียบกับการต้องเข้า
มารับเอารูปแบบของสัญญามาตรฐาน หรือสัญญาสาเร็จรูปกันอย่างไร
สัญญามาตรฐานอาจอยู่ในรูปของสัญญาปกครองหรือสัญญาธุรกิจก็ได้ขึนอยู่กับคู่ สัญญา
ว่าเป็นบุคคลประเภทใดและวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเรื่ องใด สัญญามาตรฐานถูกนามาใช้แพร่หลายทั ง
ภาครัฐและเอกชนเพราะมีความสะดวกในการที่จะนาออกมาใช้ สภาพบังคับของสัญญามาตรฐานเมือ่
โดยเปรียบเทียบกับสัญญาทั่วไปแล้ว อาจมีความแตกต่างกันในแง่ที่มองเห็นได้ว่าเป็นการควบคุมหรือ
บังคับเอาแก่คู่สัญญาฝ่ายที่เป็นผู้บริโภคมากว่า ซึ่งจะทาขึนเป็นหนังสือเป็นแบบที่ร่างและพิมพ์ขึนล่วง
หนเนือหาของแบบดังกล่าวจะครอบคลุม ข้ อสั ญญาที่ เป็นรูปแบบมาตรฐานของข้ อตกลง โดยฝ่ายผู้
ประกอบธุ รกิ จ จะเป็ นผู้ ยกร่ างสัญ ญาแต่เพี ยงฝ่ ายเดีย วและมีลักษณะข้ อสั ญ ญาเป็นไปแนวที่เอือ
ประโยชน์แก่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ฝ่ายเดียวทาให้ผู้บริโภคต้องถูกเอาเปรียบในข้อสัญญาที่ได้ทาขึนนัน ๆ
อยู่เสมอ
(3) พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
ลั กษณะสั ญ ญาที่ ไม่ เป็นธรรมตามบทบัญ ญัติ กฎหมายของประเทศไทยในปั จจุบันมี
กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541 มีรายละเอียด ดังนี
ลั กษณะของข้ อสั ญญาที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายฉบับนี อาจพิ จารณาได้เป็น 2 ส่ วน
ดังนี
(3.1) คู่สัญญาต้องเป็นบุคคลที่กฎหมายกาหนด
กฎหมายกาหนดบุคคลที่เป็นคู่สัญญาไว้สามประการ ได้แก่ สัญญาระหว่างผู้บริ โภค
ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ (ไม่จากัดว่าต้องเป็นสัญญาสาเร็จรูป) สัญญาสาเร็จรูป สัญญาขาย
ฝาก และคู่สัญญา ได้แก่ ผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ สัญญาฝ่ายที่กาหนด สัญญา
สาเร็จรูปกับฝ่ายที่ได้เป็นผู้กาหนด, ผู้ขายฝากกับผู้รับซือฝาก
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(3.2) ลักษณะของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
ในส่วนของลักษณะของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนัน พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญา
ไม่ เป็ นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 4 วรรคแรก กาหนดให้มีผลบัง คับได้เพียงเท่าที่เป็นธุ รกรรมและ
พอสมควรแก่กรณีเท่านัน บทบัญญัติมาตรานีได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าข้อสัญญาใดๆ ที่
จะถือว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ จะต้องพิจารณาจากลักษณะข้อสัญญานัน ๆ ว่าเป็นการ
ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควรหรือไม่ โดยข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่า ย
หนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึง คาดหมายได้ตามปกติ เป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าทา
ให้ได้เปรียบคูส่ ัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ในการพิจารณาว่าข้อสัญญาได้จะมีลักษณะเป็นการได้ เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ ง เกิ น
สมควร จนถือว่าเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมได้นัน อาจจัดแบ่งได้เป็น 5 ประการที่สาคัญ ดังนี
(1) สัญญาที่มีข้อยกเว้นหรือข้ อจากัดความรับ ผิดของผู้ประกอบธุรกิ จการค้า จะถือว่า
เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม หากเข้าลักษณะ 3 กรณี ดังนี
กรณี ที่ หนึ่ ง เป็ นข้ อยกเว้ น หรื อจ ากั ดความรั บผิ ดที่เกิ ดจากการผิ ดสั ญญา (Exemption
Clause)
กรณีที่สอง เป็นกรณีข้อตกลงยกเว้ นหรือจากัดความรั บผิดในความชารุดบกพร่ องหรื อ
การรอนสิ ท ธิในทรั พย์ สินที่ส่งมอบให้แก่ ผู้บริโภคตามสั ญญาระหว่างผู้ บริโภคกั บ ผู้ป ระกอบธุรกิจ
การค้าหรือวิชาชีพ ในกรณีนีให้ข้อตกลงยกเว้นหรือจากัดความรับผิดนันมีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็ น
ธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านัน
กรณีที่สาม เป็นข้อยกเว้ นหรือจากัดความรับ ผิด เพื่ อการละเมิดหรือผิดสัญ ญาในความ
เสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้อื่น ๆ จะนามาอ้างเป็นข้อยกเว้ นหรือจากัดความรับผิดไม่ได้
(2) สั ญ ญาที่ มีข้อกาหนดให้คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่ ง ปฏิ บัติหรือไม่ปฏิ บัติตามสั ญญา หรือไม่
ปฏิบัติตามสัญญาในระยะเวลาทีล่ ่าช้าได้โดยไม่มีเหตุอันสมควร
(3) สั ญ ญาที่ ใ ห้ สิทธิ เรี ย กร้ องดอกเบี ย หรื อค่ า ปรับ เกิ นสมควรการใช้ สิท ธิเรี ย กร้อง
ดอกเบีย หรือค่า ปรับเกินสมควร
(4) สัญญาที่จากัดสิทธิ์ในการประกอบวิชาชีพ
(5) สัญญาสาเร็จรูป เป็นสัญญาประเภทหนึ่งในสามประเภทที่พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยข้อ
สัญญาฯ ในมาตรา ได้บัญญัติให้อานาจศาลจะใช้อานาจตรวจสอบข้อสัญญา ลักษณะข้อสัญญาที่ไ ม่
เป็ นธรรม ในสั ญ ญาประเภทดังกล่ า วได้และในการพิจ ารณาว่ าสั ญญาใดจะมีลักษณะเป็นสัญญา
สาเร็จรูปหรือไม่จะต้องพิจารณาจากคานิ ยามของสั ญญาสาเร็ จรูปดังที่ได้บัญญัติไ ว้ในมาตรา 3 ว่า
หมายความถึ ง “สั ญ ญาที่ท าเป็นลายลั กษณ์อักษรโดยมี การกาหนดข้อสั ญ ญาที่เป็นสาระสาคัญไว้
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ล่วงหน้า ไม่ว่าจะทาในรูปแบบใด ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ งฝ่ายใดนามาใช้ในการประกอบกิจ การของตน”
หรือแยกเป็นองค์ประกอบได้ 3 ประการ ดังนี
ก. ต้องเป็นสัญญาที่ทาเป็นลายลักษณ์อักษร (Witten Contract) ดังนันสัญญาที่ทา
ด้วยวาจา (Verbal Contract) จึงไม่สามารถเป็นสัญญาสาเร็จรูปได้ แต่ถ้าสัญญานันได้ทากันเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแล้ว แม้จะมิได้มีการลงลายมือชื่อของคู่สัญญากากับไว้ก็มิใช่ข้อสาคัญ เช่น สัญญาที่ทา
ผ่านเครื่องโทรสารหรืออีเล็คโทรนิคเมล์ เป็นตัน ดังจะเห็นความข้อนีได้จากถ้อยคาในนิยามศัพท์ ที่วา่
“ไม่ว่าจะทาในรูปแบบใด” ขยายความอยู่ดว้ ย
ข. ข้อสัญญาส่วนที่เป็นสาระสาคัญของสัญญาที่ทาเป็นลายลั กษณ์อักษรจะต้ องถู ก
กาหนดขึนไว้ล่ว งหน้ าก่ อนการทาสั ญญา ความเป็นสาระสาคัญ ของสั ญ ญาน่ าจะต้องพิจารณาจาก
ลักษณะของสัญญานันโดยรวม ประกอบกับเจตนาของคู่สัญญาเป็นสาคัญ โดยอาจเทียบเคียงกับแนว
การแบ่งข้อสัญญาออกเป็ น Condition กับ Warranty ตามกฎหมายคอมมอนลอร์ ซึ่งศาลฎีกาของ
ไทยนามาใช้เป็นหลักที่จะวินิจฉัยว่าเมื่อมีการผิดสัญญาข้อนันแล้ว คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามจะมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาได้หรือไม่ หากข้อสัญญาที่มีการฝ่าฝืนนันเป็นข้อที่เป็นสาระสาคัญของสัญญา (Condition)
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก็มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 387 แต่
ข้อที่มีการฝ่าฝืนนันมิใช่ข้อที่เป็นสาระสาคัญ (Waranty) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง จะใช้เป็นเหตุบอกเลิ ก
สัญญาไม่ได้ คงได้แต่ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากฝ่ายที่ผิดสัญญาข้อนันเท่านัน
ค. ข้อสัญญาที่กาหนดไว้ล่วงหน้านันจะต้องถู กนามาใช้ใ นการประกอบกิ จการของ
คู่สัญญาฝ่ายที่ยืนยันให้มีข้อสัญญาดัง กล่าว องค์ประกอบข้อนีมุ่งจะแบ่งแยกระหว่างสัญญาที่ ท าใน
การประกอบธุรกิจการค้ากับสัญญาที่บุคคลทั่วไปทาเป็นครังคราวโดยจะถือว่าเป็นสัญญาสาเร็จรูปก็
เฉพาะแต่สัญญาที่ทาในทางธุรกิจการค้าหรือการประกอบกิ จการอื่นเท่านัน คาว่า “ประกอบกิจการ”
ในองค์ประกอบเรื่องนีแม้จะกว้างกว่าคาว่าการประกอบธุรกิจ การค้า แต่ส่วนใหญ่ในทางปฏิบัติของ
การนาสัญญาสาเร็จรูปไปใช้ก็มักจะเป็นการใช้ในทางธุรกิจการค้านั่นเองการที่คสู่ ัญญาฝ่ายหนึ่ งฝ่ายใด
นาข้อสัญญาที่กาหนดไว้ล่วงหน้ามาระบุไว้ เป็นข้อสาระสาคัญแห่สัญญาเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ
ของตน อันจะทาให้สัญญานันเป็นสัญญาสาเร็จรูปนันกฎหมายมิได้บังคับว่าจะต้องเป็นการนามาใช้ใน
การประกอบกิจการตามปกติเหมือนดังที่มีอยู่ในนิยามศัพท์ของ คาว่า “ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือ
วิ ชาชี พ ” ดั ง นั น แม้ เป็ นการนามาใช้ เป็นครังแรกในการประกอบกิ จ การของตน ก็ อาจท าให้เข้า
องค์ประกอบเป็นสัญญาสาเร็จรูปได้แล้ว
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ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั งนี คื อ ประชากรที่ใช้ ในการวิจั ยครังนี คื อ ประชาชนที่รับ
บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ สานักงานที่ดินจังหวั ดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ส่วนแยก
เกาะพะงัน จานวน 300 คน
กลุ่ มตั วอย่ าง คื อ ประชาชนที่รับบริการจดทะเบีย นสิ ทธิ และนิ ติ กรรม ณ สานั กงานที่ดิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ส่วนแยกเกาะพะงัน ซึ่งกาหนดขนาดตัวอย่างโดยการใช้สูตรของทา
โรย่า ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% ได้กลุ่มตัวอย่างทังสิน 264

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครังนี คือ แบบสอบถาม จานวน 172 ชุด ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี
ส่ วนที่ 1 ข้ อมู ลลั กษณะส่ วนบุคคล ประกอบด้ว ย เพศ อายุ สถานภาพ จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ภาระหนีเฉลี่ยต่อเดือน และจานวนที่ดินที่ถือครอง
ส่วนที่ 2 สาเหตุของความไม่ เป็ นธรรมของการทานิติ กรรมขายฝากในพื นที่อาเภอ เกาะพะงั น
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 8 ข้อ โดยกาหนดลักษณะคาตอบเป็นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
ดังนี มากที่สุด (5 คะแนน) มาก (4 คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน) น้อย (2 คะแนน) และน้อยที่สุด
(1 คะแนน) ดังแสดงในภาคผนวก ก
ส่วนที่ 3 การศึกษาระดับความรุนแรงของปั ญหาความไม่ เป็ นธรรมของการทานิติ กรรมขายฝาก
ในพื นที่ อาเภอเกาะพะงัน จั ง หวั ด สุราษฎร์ธานี จ านวน 5 ข้ อ โดยกาหนดลั กษณะคาตอบเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี มากที่สุด (5 คะแนน) มาก (4 คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน)
น้อย (2 คะแนน) และน้อยที่สุด (1 คะแนน) ดังแสดงในภาคผนวก ก
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบืองต้นของปัญหาความไม่เป็นธรรม
ของการท านิ ติ กรรมขายฝากในพืนที่ อาเภอเกาะพะงัน จั ง หวั ด สุ ราษฎร์ธ านี โดยกาหนดลั กษณะ
คาตอบเป็นแบบปลายเปิด ดังแสดงในภาคผนวก ก
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ผลการศึกษา
จากผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ จานวนสมาชิก
ในครัวเรือน ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ภาระหนีเฉลี่ยต่อเดือน และจานวนที่ดินที่
ถือครอง ปรากฏผลการศึกษาดังนี
เพศ ผลการศึ กษากลุ่ มตั วอย่ าง จ าแนกตามเพศ พบว่ า กลุ่ มตั วอย่ างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง
จานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 56.40 และเป็นชาย จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 43.60
อายุ จากการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปจาแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 4150 ปี จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 42.40 รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 51 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.70 มีอายุ 51 ปี ขึนไป จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 15.10 และมีอายุต่ากว่า 30 ปี จานวน
22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.80 ตามลาดับ
สถานภาพ ผลการศึกษาระดับการศึกษาของกลุ่มตัว อย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ กลุ่มตัวอย่ างมี
สถานภาพสมรส จานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 70.90 รองลงมามีสถานภาพโสด จานวน 42 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.40 และเป็นหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.70 ตามลาดับ
จานวนสมาชิกในครัวเรือน ผลการศึกษาระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่
กลุ่มตัวอย่างมีสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน จานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 72.67 รองลงมา คือ มี
สมาชิกในครัวเรือน 5 คนขึนไป จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 19.19 และมีสมาชิก 1-2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.14 ตามลาดับ
ระดั บ การศึ กษา ผลการศึ กษาระดั บการศึ กษาของกลุ่ มตั วอย่ าง พบว่ า ส่ วนใหญ่ มี ร ะดั บ
การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 72.67 รองลงมา คือ มีการศึกษาอยู่ใน
ระดั บ ปริ ญญาตรี จ านวน 45 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 26.17 และมี การศึ กษาอยู่ ในระดับปริญญาโท
จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.16 ตามลาดับ
อาชีพ ผลการศึกษาอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จานวน 75
คน คิดเป็นร้อยละ 43.60 รองลงมา คือ มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ
25.00 มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 19.77 มีอาชีพเป็นข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.39 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว จานวน 9 คน
คิดเป็นร้อยละ 5.24 ตามลาดับ
รายได้เฉลี่ ย ต่อเดือน ผลการศึ กษารายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนของกลุ่ มตั วอย่ าง พบว่ า ส่ วนใหญ่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 46.51 รองลงมา คือ มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 28.49 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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20,001-40,000 บาท จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 23.26 และมี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,000 บาท
ขึนไป จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.74 ตามลาดับ
ภาระหนีเฉลี่ยต่อเดือน ผลการศึกษาภาระหนี เฉลี่ ยต่ อเดือนของกลุ่มตั วอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่มี
ภาระหนีเฉลี่ยต่อเดือน 50 % ของรายได้ จานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา คือ ภาระ
หนีเฉลี่ยต่อเดือน 100% ของรายได้ จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 ภาระหนีสินเกินรายได้
จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 15.70 และมีภาระหนีเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 20% ของรายได้ จานวน
18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50
จานวนที่ดินที่ถือครอง ผลการศึกษาจานวนที่ดินที่ถือครองของกลุ่มตั วอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ มี
ที่ดินที่ถือครอง 1-5 ไร่ จานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 54.63 รองลงมา คือ มีที่ดินที่ถือครอง 6-20 ไร่
จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 43.63 มีจาที่ดินที่ถือครอง 1 ไร่ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.16
และมีที่ดินที่ถือครองมากกว่า 20 ไร่ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.58
สาเหตุของความไม่เป็นธรรมของการทานิติกรรมขายฝากในพืนที่อาเภอเกาะพะงัน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
ผลการศึกษาสาเหตุของความไม่เป็นธรรมของการทานิติกรรมขายฝากในพืนที่ อาเภอเกาะพะ
งัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการทานิติ กรรมขายฝากของกลุ่มตัว อย่ า ง
พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.58 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ อ พบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างมีความจาเป็นจะต้ องทานิติ กรรมขายฝากที่ดิ น มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.32 และมีค่าส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 รองลงมา คือ (2) กลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าผู้รับซือฝากเอารัดเอาเปรียบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.28 และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 (3) กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเจ้าหน้าที่ของสานักงานที่ดินมี ผลต่ อการลด
ปัญหาความไม่เป็นธรรมของนิติกรรมขายฝาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.25 และมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่า กับ 0.78 (4) กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดหากจะมีการยกเลิ กการท า
นิติกรรมขายฝาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 (5) หากกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ขายฝาก กลุ่มตัวอย่างคิดว่านิติกรรมขายฝากมีความจาเป็นกว่านิติ กรรมจานองอยู่ ใ น
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 (6) กลุ่มตัวอย่างได้
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับนิติกรรมขายฝากเพิ่ม เติมก่ อนไปทานิติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 2.84 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85 (7) กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ เรื่องกฎหมาย
ขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.66 และมีค่า
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ากั บ 0.63 และ (8) หากกลุ่ มตัวอย่า งเป็นผู้ ขายฝาก กลุ่ ม ตั วอย่างคิดว่า
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อัตราดอกเบียร้อยละ 15 ต่อปี มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.55 และมีค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 ตามลาดับ
การศึกษาระดับความรุนแรงของปัญหาความไม่เป็นธรรมของการทานิติกรรมขายฝากในพืนที่
อาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลการศึกษาระดับความรุนแรงของปัญหาความไม่เป็นธรรมของการทานิติกรรมขายฝากใน
พืนที่อาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า โดยรวมมีระดับความรุนแรงของปัญหาความไม่
เป็นธรรมของการทานิติกรรมขายฝากอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 และมี ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.78 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ อ พบว่า ทุกข้อมีระดับความรุนแรงอยู่ใ นระดั บ มาก
เรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี (1) สัญญาขายฝากมีอัตราดอกเบียที่สูงมากหรื ออาจเกิ น
กว่ า ที่ กฎหมายกาหนดร้ อยละ 15 บาทต่อปี มี ร ะดับความรุนแรงของปัญ หาอยู่ ในระดับสู งที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 รองลงมา คือ (2) ผู้ ซือฝากมักจะ
กาหนดระยะเวลาเพียงระยะสั น ๆ ท าให้ผู้ขายฝากมีความเสี่ย งอาจไม่สามารถไถ่ ทรัพย์ สินภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากั บ 0.87 (3) ผู้ขายฝาก
ต้ องรั บ ภาระในการชาระค่าธรรมเนี ย มกฎหมาย โดยต้ องเสี ย ค่ าธรรมเนี ย มร้อ ยละ 2 ของราคา
ประเมิ นทุ นทรั พ ย์ ที่ดิ น มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 3.47 และมี ค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากั บ 0.72 (4)
ระยะเวลาในการไถ่คืนทรัพย์สินที่ขายฝากมีระยะเวลาสั น ๆ เพื่อไถ่คืนทรัพย์สินที่ขายฝากจึงเป็นเรื่อง
ยากสาหรับผู้ที่ขายฝาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 และมีค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 และ (5)
ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมของผู้ขายฝาก โดยผู้ขายฝาก
ที่เป็นเกษตรส่วนใหญ่อาจไม่รู้ผลของกฎหมายที่เกิดจากการไม่ไถ่ทรัพย์สินคืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70
การศึ กษาแนวทางในการแก้ ไขปัญ หาเบืองต้นของปัญหาความไม่เป็นธรรมของการทานิติ
กรรมขายฝากในพืนที่อาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลการศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบืองต้นของปัญหาความไม่เป็นธรรมของการทานิติ
กรรมขายฝากในพืนที่อาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า มีข้อเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ปัญหาเบืองต้น ดังนี
1) รัฐควรสร้างระบบการตรวจสอบการกระทาตามกฎหมายสาหรับการได้รับเงินตามสัญญา
ขายฝาก เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงกฎหมาย เช่น กรณีผู้ขายฝากได้รับเงินน้อยกว่าจานวนเงินที่ระบุใน
สัญญาขายฝาก ผู้ซือฝากอาจหลีกเลี่ยงกฎหมายด้วยการใส่จานวนเงินที่คานวณผลประโยชน์ตอบแทน
ต่าง ๆ เกินกว่าร้อยละ 15 บาทต่อปี
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2) รัฐควรส่งเสริมให้มีการให้สินเชื่ อในลั กษณะ Microfinance ซึ่งเป็นระบบการเงินระดั บ
รากฐาน และเป็นแหล่งเงิ นทุ นสาคั ญให้กับ เกษตรและคนยากจนในพืนที่ ชนบท เพื่อให้เกษตรกรมี
โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุ นที่ดี ซึ่งเกษตรกรและคนยากจนสามารถนาไปลงทุนในการประกอบ
อาชีพต่อไป
3) ควรให้มีการยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการขายฝาก เพื่อเป็นการตัดหนทางการใช้กฎหมาย
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ในลักษณะที่เอารัดเอาเปรียบและไม่เป็นธรรมต่อเกษตรซึ่ ง
ต้องจายอม เพราะความต้องการเงินทุนในระยะเวลาทีร่ วดเร็วจึงต้องยอมตกลงตามที่ ผู้ซือฝากเสมอมา

บทสรุป
จากการศึ กษาสาเหตุ ความไม่เป็ นธรรมของนิ ติ กรรมขายฝากในพื นที่อาเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี
ผลการศึกษาข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศ
หญิง จานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 56.40 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 42.40
ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพสมรส จานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 70.90 มีสมาชิกในครัวเรือน 3-4
คน จานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 72.67 ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 125
คน คิดเป็นร้อยละ 72.67 มีอาชีพเกษตรกรรม จานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.60 มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,000-20,000 บาท จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 46.51 ส่วนใหญ่มีภาระหนีเฉลี่ยต่อเดื อน
50 % ของรายได้ จานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ส่วนใหญ่ มีที่ดินที่ถือครอง 1-5 ไร่ จานวน
94 คน คิดเป็นร้อยละ 54.63
ผลการศึกษาสาเหตุของความไม่เป็นธรรมของการทานิติกรรมขายฝากในพืนที่ อาเภอเกาะพะ
งัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการทานิติ กรรมขายฝากของกลุ่มตัว อย่ า ง
พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.58 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75
การศึกษาระดับความรุนแรงของปัญหาความไม่เป็นธรรมของการทานิติกรรมขายฝากในพืนที่
อาเภอเกาะพะงั น จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า โดยรวมมีระดับความรุนแรงของปัญหาความไม่ เป็ น
ธรรมของการทานิ ติกรรมขายฝากอยู่ ในระดับมาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ากั บ 3.48 และมี ค่าส่ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.78
การศึ กษาแนวทางในการแก้ ไขปัญ หาเบืองต้นของปัญหาความไม่เป็นธรรมของการทานิติ
กรรมขายฝากในพืนที่อาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า มีข้ อเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ปัญหาเบืองต้น ดังนี (1) รัฐควรสร้างระบบการตรวจสอบการกระทาตามกฎหมายสาหรับการได้รบั
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เงิ นตามสั ญญาขายฝาก เพื่ อป้ องกันการหลี กเลี่ ย งกฎหมาย เช่ น กรณี ผู้ขายฝากได้รับเงินน้ อยกว่า
จานวนเงินที่ระบุในสัญญาขายฝาก ผู้ซือฝากอาจหลีกเลี่ ยงกฎหมายด้วยการใส่จานวนเงินที่ค านวณ
ผลประโยชน์ตอบแทนต่าง ๆ เกินกว่าร้อยละ 15 บาทต่อปี (2) รัฐควรส่งเสริมให้มีการให้สินเชื่อใน
ลักษณะ Microfinance ซึ่งเป็นระบบการเงินระดับรากฐาน และเป็นแหล่งเงินทุนสาคัญให้กับเกษตร
และคนยากจนในพืนที่ชนบท เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสในการเข้าถึง แหล่งเงินทุนที่ดี และ (3) ควรให้มี
การยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการขายฝาก เพื่อเป็นการตัดหนทางการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาผลประโยชน์ในลักษณะทีเ่ อารัดเอาเปรียบและไม่เป็นธรรมต่อเกษตรซึ่งต้องจายอม
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การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้
กรณีศึกษาชุมชนบ้านปลายคลองฉวาง
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติใต้รม่ เย็น
ญาเรศ ทรงรัตนพันธุ์*

บทคัดย่อ
การศึ กษาครังนี ใช้ วิ ธี การวิจั ย เอกสาร (Documentary Research) และรู ป แบบการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะและสาเหตุของปัญหาความ
ขัดแย้งจากการ บุกรุก และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในชุมชนบ้านปลายคลองฉวางใน
พื นที่ ป่ าอนุ รักษ์ของอุ ทยานแห่ง ชาติใต้ร่ม เย็น ซึ่ ง ผู้ ใ ห้ข้อมู ลสาคัญ คื อ ผู้ มี ส่ว นเกี่ ย วข้องกับปัญหา
ความขัดแย้งจากการ บุกรุกของราษฎรในชุมชนบ้านปลายคลองฉวางในพืนที่ป่าอนุรักษ์ของ จานวน
2 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักบริหารพืนที่ป่าอนุรักษ์ที่ 4 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติใต้รม่ เย็น
พนักงานพิทักษ์ป่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ตารวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กานันและผู้ใหญ่บ้าน จานวน
8 คน และราษฎรชุ มชนบ้ านปลายคลองฉวางในพื นที่ อุทยานแห่ งชาติใต้ร่มเย็ น จั งหวั ดสุ ราษฎร์ธานี
จานวน 10 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธี การสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล และการสังเกต ซึ่งผลการวิ จั ย
พบว่า
1) ลักษณะและสาเหตุของปัญหาความขัดแย้งจากการบุกรุกของราษฎรในชุมชนบ้านปลาย
คลองฉวางในพืนที่ป่าอนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ประกอบด้วย (1) สาเหตุหลักมาจากการ
ประกาศเขตพื นที่ปา่ สงวนแห่ง ชาติหรือพืนที่อุ ทยานแห่งชาติ มี การประกาศทับพืนที่อยู่อาศัยของ
ประชาชนเนื่องจากรัฐมิได้ให้เจ้าหน้าที่ทาการสารวจข้อมูลที่ถูกต้องเป็นเหตุให้ มีการประกาศทับพืนที่
ที่มีการครอบครองของประชาชนเป็นจานวนมาก (2) สาเหตุรองของปัญหาความขัดแย้งจากการนา
นโยบายไปปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น นโยบายของรัฐที่มีความไม่แน่นอนในการนากฎหมายมาบังคับ ใช้
กับผู้ที่บุกรุกครอบครองพืนที่ในเขตป่าอนุรักษ์ เช่น บางสมัยมีความเห็นว่ า ประชาชนที่เข้าไปบุกรุก
อาศัยอยู่ในพืนที่ในเขตป่าอนุรักษ์นัน เนื่องจากไม่มีที่ดินทากินจึงผ่อนผันไม่ให้มกี ารจับกุมและอนุญาต
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ให้อยู่อาศัยและทาประโยชน์ต่อไปได้ บางสมัยมีความเห็นว่าการที่มผี ู้บุกรุกอยู่ในพืนที่ในเขต
ป่า
อนุ รั กษ์ นั นเป็ นการกระทาผิ ดกฎหมาย จึ ง มี นโยบายเคร่งครั ดให้ดาเนิ นการการจั บกุ มดาเนินคดี
(3) การบุกรุกที่เกิดขึนจากการขยายตัวของชุมชนอย่างต่อเนื่ อง เมื่อเกิดการขยายชุมชนทาให้ มี เกิ ด
ความต้องการพืนที่จึงมีการบุกรุกพืนที่ปา่ ไม้ ปัจจัยที่ทาให้เกิดความขัดแย้งมาจากความกดดันของการ
ใช้ที่ดิน และการเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์ (4) ภาวะทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปัญหาด้านการครองชีพที่
นับวันค่าใช้จ่ายยิ่งสูงขึน ปัจจัยนีมีส่วนกระตุ้นทาให้ ชาวบ้านขยายพืนที่ทากินของตนเอง เพื่อหวังว่า
จะสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและมีรายได้เพิ่มขึน (5) ระบบผลประโยชน์ เป็ นปั จจั ย ที่มี ส่วน
ผลักดันให้เกิดความขัดแย้งขึนในพืนที่จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ทาให้ทราบว่ามีกลุ่มผลประโยชน์
ภายนอกชุ มชน ได้ แก่ นายทุ นที่ตอ้ งการพืนที่เพื่อประโยชน์ ด้านธุ รกิ จ (6) การรั กษากฎหมายที่ไม่
เคร่งครัดของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากจานวนเจ้ าหน้าที่ในพืนที่มีน้อยจึงไม่สามารถป้องกันดูแลพืนที่ป่าทีม่ ี
อาณาเขตที่กว้างขวางได้ ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เคร่งครัดทาให้ชาวบ้านไม่เกิดความ
เกรงกลัวจึงมีการบุกรุกหรือขยายพืนที่ทากิน (7) การกระทาผิดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่
รัฐ กรณี ปล่อยปละละเลยต่อหน้าที่ให้นายทุนเข้ามาทาการตัดโค่นไม้ยางพาราในพืนที่เขตป่าอนุรักษ์
ของอุทยานแห่งชาติใต้รม่ เย็น และเรียกรับผลตอบแทน
2) แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดนิ ของราษฎรในชุมชนบ้านปลายคลองฉวางในพืนที่ปา่ อนุรกั ษ์
ของอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ประกอบด้วย (1) การแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่า ซึ่งไม่มี
เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน แต่สามารถอยู่อาศัยและทากินได้ โดยการให้สิทธิในการทากินแก่ราษฎรในพืนทีท่ ี่
อาศัยอยู่ภายในชุมชนเดิมในเขตป่าอนุรั กษ์ ไม่มีการจัดการที่ดินแก่บุคคลภายนอกพืนที่เพื่ อป้ องกั น
นายทุนเข้ามาครอบครองที่ดินในเขตป่ า ในการดาเนินการตามแนวทางดังกล่าวใช้กระบวนการมีส่วน
ร่ ว มในการกาหนดแนวเขตร่ว มกั น ระหว่ างราษฎรผู้ ครอบครองที่ดิน กั บ คณะทางานสารวจการ
ครอบครองที่ดินระดับพืนที่ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่ น
กานัน ผู้ใหญ่บ้านในพืนที่ และผู้แทนภาคประชาชน โดยกาหนดเป็นเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ที่เป็น
ที่ตกลงและยอมรับร่วมกัน โดยให้ชุมชนร่วมกันดูแลรักษาป่า เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ตามพระราชบัญญั ติอุทยานแห่ง ชาติ พ.ศ.2562 จะมี ผลบั ง คับใช้ ใ นวั นที่ 25 พฤศจิ กายน 2562
(2) การแก้ไขปัญหาพืนที่อยู่อาศัยทากินของราษฎรในเขตป่าอนุรั กษ์ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วั นที่ 26 พฤศจิ กายน 2561 ซึ่ ง เห็ นชอบในหลั กการตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
(คทช.) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ในพืนที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัย
และท ากิ นในพื นที่ป่าไม้ (ทุ กประเภท) โดยราษฎรผู้ อยู่ อาศั ยในเขตป่าอนุ รั กษ์ ก่ อนและหลั งมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่ อวั นที่ 30 มิ ถุนายน 2541 ให้ มีการสารวจความพร้อมของชุ มชน ก่ อนที่จะมีกา ร
ดาเนินการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ได้ตามกฎหมาย ภายพลังที่พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.
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2562 และพระราชบัญญัตสิ งวนและคุ้มครองสัตว์ปา่ พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ เพื่อให้สามารถอนุญาต
ให้ราษฎรอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์อย่างเกือกูลธรรมชาติ ภายในเขตป่าอนุรักษ์ได้อย่างสมบูรณ์และ
ยั่งยืน
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บทน า
การเพิ่มขึนของจานวนประชากรและการขยายตัว ของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมส่งผลให้
การใช้ ที่ดินซึ่ ง ถือเป็นกิ จกรรมสาคัญที่ตอบสนองความต้องการขันพืนฐานของมนุษ ย์มีเพิ่มมากขึน
ในขณะที่ พื นที่มีอยู่ อย่ างจากั ด อั นเป็ นผลมาจากข้ อจ ากั ดทั งในมิติ ทางด้ านกายภาพและมิติทาง
กฎหมายเป็นผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้งจากการใช้ที่ดนิ ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นความขัดแย้งกันเองระหว่างชุมชนในพืนที่หรือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานรัฐ
ที่ผ่านมาการศึกษาความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้บง่ ชีให้เห็นว่าความขัดแย้งใน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึนมีสาเหตุหลักหลายประการ ส่วนหนึ่งของความขัดแย้งที่เกิด ขึ นมี
สาเหตุเกี่ยวข้องกับ อานาจรัฐที่ประกาศใช้กฎระเบียบหรื อการกาหนดนโยบายการใช้พื นที่อ้า งสิ ท ธิ
เหนือที่ดินและพืนที่ป่าไม้ซึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ของรัฐการแทรกแซง
ของโครงการพัฒนาพืนที่ของเอกชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่
ผ่านมาของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการทรัพยากรป่าไม้มสี ่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการใช้ประโยชน์
ในที่ ดิ นบนพืนที่สูงก่ อให้เกิ ดผลกระทบในแง่ ลบ เช่ น การบุ กรุกพื นที่ป่ามากขึ นเนื่ องมาจากคนใน
ท้องถิ่นเกิดความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านีไม่ใช่ ของตนก่ อให้เกิดปัญหาที่ต่อเนื่อง คือ ชาวบ้านถูกจับกุมด้ว ย
ข้ อหาบุกรุกพื นที่ป่าของรั ฐส่ งผลให้เกิ ดความไม่ มั่นคงในสิทธิ เหนื อที่ดินทากิ นขาดแรงจูงใจในการ
ลงทุนระยะยาวเพื่อพัฒนาที่ดิน ทาให้ประสิทธิภาพการผลิตของที่ดนิ ลดลงและส่งผลให้ทรัพยากรเกิด
การเสื่อมโทรมลง นอกจากนันการอ้างสิทธิ เหนือทรั พยากรป่าไม้ โดยรั ฐด้วยวิธีประกาศป่าไม้ ถาวร
แห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติหรือพืนที่ป่าอนุรักษ์ ขาดการมีส่วนร่วมในการรับรู้ของกลุ่มผู้มีส่ วนได้ส่วน
เสียที่สาคัญ คือ การกาหนดแนวเขตที่เกิดขึนก็ไม่ได้คานึงถึงสภาพการใช้ประโยชน์ที่แท้จริง ทาให้แนว
เขตดังกล่าวซ้อนทับกับที่ทากินของชุมชน แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานในพืนที่ยังมีความไม่
ชัดเจนและสับสนในแนวเขตที่ได้ถูกประกาศและบังคับใช้ (เบญจพรรณ เอกะสิงห์, 2540, น. 92-93)
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นมีอาณาเขตครอบคลุมพืนที่การปกครองของตาบลช้างซ้าย ตาบล
คลองสระ ตาบลป่าร่อน อาเภอกาญจนดิษฐ์ ตาบลทุ่งเตา ตาบลทุ่งเตาใหม่ ตาบลลาพูน ตาบลพรุพี
ตาบลเพิ่มพูนทรัพย์ ตาบลนาสาร ตาบลคลองปราบ อาเภอบ้านนาสาร และตาบลบ้านส้อง อาเภอ
เวี ย งสระ เช่ นเดี ย วกั บอุ ทยานแห่งชาติอื่น ๆ ในประเทศที่กาลั ง พัฒนาซึ่ งส่ ว นใหญ่แล้ วยังประสบ
ปั ญ หาด้า นการอนุ รั กษ์พื นที่และทรั พยากรธรรมชาติอันเนื่ องมาจากการบุกรุ กทาลายและความ
ต้องการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ เพื่อการดารงชีพของชาวบ้านท้องถิ่น
ชุมชนบ้านปลายคลองฉวางในพืนที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น มีปัญหาความขัดแย้งจากการ
บุกรุกของราษฎรในพื นที่ป่าอนุรั กษ์ อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น สามารถจาแนกลักษณะของปั ญ หา
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ความขัดแย้งที่เกิดขึนได้ 2 ลักษณะคือ 1) ความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับอุทยานแห่งชาติ 2) ความ
ขัดแย้งระหว่างชุมชน ข้อขัดแย้งในส่วนนีมีความเกี่ยวโยงกับปัญหานโยบายด้านป่าไม้ของประเทศซึ่ง
ทังสองลักษณะของความขัดแย้งมีจุดร่วมอยู่ที่การใช้และการจัดการทรัพยากร ดังนัน ถ้าหากมีการทา
ความเข้าใจในแนวเขตแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในพืนที่ การเตรียมความพร้อมของชุมชนในการเข้ า
ไปสารวจการใช้ที่ดินร่วมกัน จนกระทั่งการทาประชาพิจารณ์เพื่อหาข้ อตกลงร่วมกั นโดยอาศั ย การ
ตัดสินใจบนข้อมูลการใช้ที่ดิน ข้อมูลทางด้านชีวกายภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ ในลักษณะที่เป็นข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ในกระบวนการตัดสินใจของแต่ละฝ่าย แม้จะมีความซับซ้อนที่เกิดเนื่องมาจากแต่ละฝ่า ยมี
ความแตกต่างกันของจุดยืนและความต้องการซึ่งส่งผลไปสู่การให้ความสาคัญกับข้อมูลที่จะนามาใช้ใน
การตัดสินใจแตกต่างกัน เช่น เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติมีความต้องการทีจ่ ะดูแลรักษาพืนที่ปา่ อนุรกั ษ์
แต่ในส่วนของชุมชนมีความต้องการในการใช้พืนที่เพื่ อเพาะปลูก ดังนัน เพื่อเป็นการกระจายสิทธิการ
ครอบครองและทาประโยชน์แก่ผู้ที่อยู่เดิมในพืนที่ เขตป่าอนุรักษ์ และการออกมาตรการการป้องกั น
การเปลี่ยนมือไปอยู่ในการครอบครองของผู้ที่มิใช่ เกษตรกร โดยใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสารวจ และ
แผนที่ที่ทันสมัยเพื่อแก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับ ซ้ อน และแนวเขตพืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิ ด ข้ อ
ขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าทีร่ ัฐ

ค าถามการวิจยั
1) ลักษณะปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งจากการบุกรุกของราษฎรชุมชนบ้านปลายคลอง
ฉวางในพืนที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นมีสาเหตุเกิดจากอะไร
2) วิธีการแก้ไขความขัดแย้งในอดีตทีไ่ ม่ประสบความสาเร็จเป็นเพราะเหตุใด
3) แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดนิ ของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ควรเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์ในการวิจยั
1) เพื่อศึกษาลักษณะและสาเหตุของปัญหาความขัดแย้งจากการบุกรุกของราษฎรในชุมชน
บ้านปลายคลองฉวางในพืนที่ป่าอนุรักษ์ของอุท ยานแห่งชาติใต้รม่ เย็น
2) เพื่ อศึ กษาแนวทางการแก้ ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในชุ มชนบ้านปลายคลองฉวางใน
พืนที่ป่าอนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
3) เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้เสนอเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ งที่เกิด ขึ นใน
พืนที่ป่าอนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็ น
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
1) แนวคิดเกีย่ วกับนโยบายสาธารณะ และการจัดการทรัพยากรป่าไม้
การนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัต ิ
วรเดช จันทรศร (2552, น. 1-11) ได้ให้ความเห็นว่า “นโยบายสาธารณะ” เป็นเสมือนกลไก
หลั กสาคั ญ ในการด าเนิ นงานของรั ฐบาลและหน่ ว ยงานภาครัฐทุ กแห่ ง ด้ ว ยเหตุ ที่ นโยบายเป็น
“กิจกรรมต่าง ๆ ที่รัฐจัดทาขึน” หรือ “แผนงานหรือโครงการ” หรือ “แนวทางปฏิบัติที่รัฐบาลหรือ
หน่วยงานของรัฐได้กาหนดขึน” เพื่อเจตนาในการแก้ไ ขปัญหา (ทังในระยะสันและระยะยาว) แต่ที่
ผ่านมาการส่งเสริมและผลักดันนโยบาย แผนงาน หรือโครงการด้านต่าง ๆ เพื่อให้บังเกิดผลสาเร็จใน
การปฏิบัตินันยังมีเพียงส่วนน้อย อีกทังความล้มเหลวที่เกิดขึนมักมีสาเหตุที่ไม่แน่ ชัดจนเป็ นผลท าให้
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการต้องล้มเลิ กไปในที่ สุด ความล้มเหลวของการนานโยบายไปปฏิ บั ติ
ก่อผลเสียหายต่อประเทศชาติหลายด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจคือสินเปลืองงบประมาณ
โดยเปล่ า ประโยชน์ สิ นเปลื องเวลาในการดาเนิ นนโยบายที่ผ่านมาแต่ ต้องล้ ม เห ลวและล้ มเลิกไป
ตลอดจนสินเปลืองบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัตงิ านและการดาเนินนโยบายดังกล่าว
ดังนัน การศึกษาทฤษฎีการนานโยบายไปปฏิบัติให้เข้าใจถ่องแท้จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะนาไปสู่
ความสาเร็จในการดาเนินนโยบายสาธารณะ
ขั้น ตอนของการนานโยบายไปปฏิบ ัติ
การนานโยบายสาธารณะไปปฏิ บั ติเป็นเรื่ องยากเนื่ องจากการปฏิ บัติง านเป็ นหน้ าที่ของ
หน่ ว ยงานที่ ให้บริ การระดับล่ าง ซึ่ ง มี ค วามสั ม พันธ์ ทางอ้ อมกั บหน่ ว ยงานระดับสู ง ของรั ฐและอยู่
นอกเหนือจากการควบคุม ของรั ฐหน่ วยงานระดับล่างของรั ฐจึงมี อิสระในการดาเนิ นงานของตนเอง
มากพอสมควร ดังนัน การนานโยบายระดับชาติไปปฏิบัตจิ ึงต้องอาศัย
1. หน่ ว ยงานระดั บ สู ง ท าหน้ า ที่ กาหนดนโยบายและต้องท าให้ หน่ ว ยงานระดับล่ างนา
นโยบายดังกล่าวไปปฏิบตั ิโดยใช้วิธีที่เหมาะสม เรียกว่า การนานโยบายไปปฏิบัติในระดับมหาภาค
2. หน่วยงานระดับล่าง เมื่อได้รับการถ่ายทอดจากหน่ วยงานระดับบนแล้วก็จะต้องกาหนด
นโยบายภายในของตนเองให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ เรียกว่า การนานโยบายไปปฏิบัตใิ นระดับ
จุลภาค
2) กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
พระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแห่งชาติ พ.ศ.2562
การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คือ โดยที่พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504
ที่ ใ ช้ บั งคับอยู่ ในปัจจุ บันได้ใช้บัง คับมาเป็นเวลานาน ท าให้บทบัญญั ติบางประการไม่เหมาะสมกับ
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สถานการณ์ปัจจุบันในการสงวน อนุรักษ์ คุ้ มครอง และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น พันธุ์ไม้
สั ต ว์ ป่ า ตลอดจนทิว ทัศ น์ ป่ า และภู เขา ให้ ค งอยู่ ใ นสภาพธรรมชาติเดิม มิให้ ถูกท าลาย ทั งนี เพื่อ
ประโยชน์ของประเทศในการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติหรือนันทนาการของประชาชน และ
เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแห่งชาติ
เป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน และสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศตามพันธกรณีที่ประเทศไทย
เป็นภาคีสมาชิก จึงจาเป็นต้องตรา พระราชบัญญัตินี
พระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ พ.ศ.2562
การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบั บนี คือ โดยที่พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัต ว์ ป่ า
พ.ศ. 2535 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทาให้บทบัญญัติบางประการและมาตรการต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน
กฎหมาย ไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่จะใช้เป็นเครื่องมือหรือเอืออานวยต่อ
การสงวน การอนุรักษ์ คุ้มครอง การดูแลรักษา ฟื้นฟูสัตว์ป่าและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ารวมทั ง
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็ นภาคีสมาชิ กใน
ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสัตว์ปา่ และ พืชป่าซึ่งมีผลทาให้ตอ้ งปฏิบัตติ ามพันธกรณีภายใต้ข้อตกลง
ระหว่ างประเทศดัง กล่าว เพื่ อจั ด ให้มีมาตรการใน การควบคุม การครอบครอง การค้ า การนาเข้า
ส่งออก หรือนาผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ จากซากสัตว์ป่า ตลอดจนการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการนโยบายทีด่ นิ แห่งชาติ พ.ศ.2562
การประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี คื อ โดยที่ การกาหนดนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศในปัจจุบันมีการกาหนดไว้ในกฎหมายหลายฉบับ และการ
บั ง คั บ ใช้ กฎหมายจะอยู่ภายใต้กรอบอานาจหน้ า ที่และความรับ ผิ ดชอบรวมถึ งวั ตถุ ประสงค์ของ
กฎหมายนั น ๆ โดยไม่ มีการทางานร่ ว มกั นทาให้การควบคุ มดูแลและการบริ หารจัด การที่ดินและ
ทรั พ ยากรดินของประเทศไม่ เป็นเอกภาพ และไ ม่มีกรอบแนวทาง เพื่ อให้การกาหนดแนวทางการ
พัฒนา ภารกิจ และการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานที่เกี่ย วข้ องเป็นไปในทิศทางเดียวกั น สมควรให้มี
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่ อทาหน้า ที่กาหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ ดิ น
และทรัพยากรดินของประเทศเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความ
มั่นคง โดยการบูรณาการการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วมของ ประชาชน ชุมชน และภูมิสังคม ซึ่ง
จะทาให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศที่มีอยู่ อย่างจากัดมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน แก้ไขปั ญหาความเดือดร้อน ของประชาชน และลดความ
เหลื่อมลาในสังคม จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี
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มติค ณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2541
คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1
ที่มีมติดังนี ให้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินในพืนที่มีผล
ในทางปฏิบัติต่อไป และควรเร่งรัดดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้แล้ว เสร็จ ภายใน 2 ปี
ทั งนี ให้ ด าเนิ นการแก้ ไ ขปั ญหาที่ ดินในพืนที่ ป่าไม้ ในภาพรวมของประเทศด้ว ย และให้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสารวจข้อมูลการปลูกไม้ ยางพาราของราษฎรในพืนที่ป่าอนุ รั กษ์
เพื่อพิจารณาการเพิกถอนพืนที่ป่าอนุรักษ์ และกาหนดให้มีสภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติเพื่อให้ราษฎรที่
ถือครองอยู่ก่อนการประกาศเป็นพืนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
30 มิ ถุนายน 2541 สามารถขออนุ ญ าตเข้ าทาประโยชน์ ต ามพระราชบัญ ญั ติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. 2507 ตลอดจนการช่ ว ยเหลื อราษฎรที่ถือครองภายหลั ง ตามโครงการประชาคมเศรษฐกิจ
พอเพี ย งในพื นที่ ป่า ไม้ และอนุ มั ติในหลั กการให้ราษฎรมีส่ว นร่ วมในการอนุรั กษ์ โดยให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขอบเขตการมีส่วนร่วม
และแนวทางดาเนินงานให้เหมาะสมอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดผลในเชิงอนุรักษ์ตามวัตถุประสงค์ ส่วน
การเพิ่มหน่วยพิทักษ์ป่าให้มากขึน เพื่อดูแลพืนที่บริเวณป่าอนุรั กษ์ที่ ล่อแหลมต่อการบุ กรุ กท าลาย
และเสริมสร้างมาตรการป้องกันและปราบปรามอย่างเข้มงวดให้ดาเนินการให้เกิดประสิทธิผลต่ อไป
รวมทังให้จัดทาแผนปฏิบัติงานและรายละเอียดในการขอรับ การจัดสรรงบประมาณเพื่ อดาเนิ นงาน
ตามมติคณะรัฐมนตรี (30 มิ ถุนายน 2541) และมติ คณะรัฐมนตรีนี และส่ ง ให้สานักงบประมาณ
ภายในวันที่ 10 เมษายน 2550 เพื่อรับไปดาเนินการจัดตังงบประมาณได้ทันในงบประมาณประจาปี
พ.ศ.2551 ต่อไป
3) งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
วิทยา ปัญจมาตย์ (2546) ศึกษาเรื่อง การศึกษาแนวทางการแก้ไขปั ญหาข้อขัดแย้งในการ
จั ด การพื นที่ ป่ า : กรณี ศึ กษาป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ป่ า แก้ ง กะอาม อาเภอสมเด็ จ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์
ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาข้อขัดแย้งในการจัดการพืนที่ปา่ สงวนแห่งชาติปา่ แก้งกะอาม ปรากฏ
ขึ นในปี พ.ศ.2525 เมื่ อมี พ ระราชกฤษฎี กาประกาศเปลี่ ย นแปลงแนวเขตอุ ทยา นแห่ง ชาติภูพาน
ทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติปา่ แก้งกะอาม ราษฎรทีเ่ ดือดร้อนซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ มสมัชชา
คนจน และกลุ่มราษฎรในพืนที่บ้านดงบัง ตาบลมหาไชย บ้านแก้งกะอาม และบ้านขมินตาบลผาเสวย
จึงเรียกร้องสิทธิทากินโดยใช้วิธีการทังยื่นเรื่องผ่านหน่วยงานภาครัฐ การชุมนุมเรียกร้อง และการบุก
ลุกทาลายป่าไม้ โดยทังสองกลุ่มต่างก็อ้างความไม่พอใจในวิธีการเรีย กร้อ งของอี กกลุ่ม ทาให้ภาครัฐ
เข้าจับกุมราษฎรที่บุกรุก โดยได้อ้างว่ามีเนือที่ถูกบุกรุกทังหมด 452 ไร่ ชาวบ้านบ้านแก้งกะอามและ
บ้านดงบัง ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เพื่อให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน
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นอกจากนั นตั ว แทนชาวบ้านป่าแก้ ง กะอามได้ ทูลเกล้ าฯ ถวายฎี กาอี กทางหนึ่ ง ด้วย ต่ อมาในสมัย
รัฐบาลที่มี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2544 ให้ใช้
นโยบายการแก้ไ ขปัญ หาสมั ชชาคนจนร่ว มกั น โดยมี สาระสาคัญคือ “ให้ กลั บเข้ าที่ทากิ นที่ดินเดิม
จนกว่ า จะแก้ ไ ขปั ญ หาแล้ ว เสร็ จ และให้ ยุ ติ การข่ ม ขู่ คุ กคามการจั บ กุ ม คุ ม ขั ง ทุ กกรณี ” แต่ การ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาของภาครัฐที่เกี่ยวข้องยังไม่มีความคืบหน้า
เอมอร สุ ขสวั สดิ์ อานวย (2554) ศึ กษาเรื่ อง การจั ด การความขั ดแย้ ง ในพื นที่ ป่า สงวน
แห่ ง ชาติ ของบ้ านพรสวรรค์ ต าบลข่ วงเปา อาเภอจอมทอง จั ง หวัดเชี ย งใหม่ ผลกา รศึกษาพบว่า
ลักษณะของความขัดแย้งในพืนที่เกิดจากการบุกรุกพืนที่ป่าสงวนแห่งชาติของชาวบ้านเกิดจากมูลเหตุ
ของการขยายที่ดินทากิ น รวมไปถึง การต่อสู้ของแต่ละฝ่ ายเพื่ อให้ได้มาถึ งจุดหมายของฝ่ ายตนจน
นาไปสู่ปัญหาความขัดแย้งในที่สุด ในส่วนของปัจจัยที่ทาให้เกิดความขัดแย้ ง ได้แก่ การขยายตัวของ
ชุมชนในพืนที่ การเข้าแทรกแซงของกลุ่มบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากความขัดแย้ง ที่
เกิดขึน การแอบอ้างของกลุ่มบุคคลอื่นที่มี ความต้องการใช้ประโยชน์ในพืนที่ข้อพิพาท และการปล่อย
ปะละเลยปัญหาให้เนินนานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ซึ่งปัจจัยเหล่านีเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดความ
ขัดแย้งขึน ส่วนของกระบวนการที่ทาให้เกิดความขัดแย้ง คือ การบุกรุกขยายพืนที่ของชาวบ้าน การ
สนั บ สนุ นขององค์ การจากภายนอก การด าเนิ นการจั บกุ มชาวบ้า น และการบัง คับด าเนิ นคดีกับ
ชาวบ้าน กระบวนการเหล่านีส่งผลทาให้ปัญหาความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึนและยังไม่มีทีท่าว่าจะ
สินสุด ส่วนของประสิทธิภาพและผลของการจัดการความขัดแย้ง พบว่า ในช่วงระยะเวลาเริ่มแรกของ
การเกิดปัญหาความขัดแย้งในพืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ การจัดการปัญหาของภาครัฐมีประสิทธิภาพใน
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้ลดน้อยลง โดยมีการใช้การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ชาวบ้าน เพื่อใช้วิธีประนีประนอมปัญหาระหว่างกัน แต่ในช่วงระยะเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบันกลับเกิด
เหตุการณ์ที่ทาให้ปัญหาความขัดแย้งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึน
อดุลย์ มีสุข (2552) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมและผลสัมฤทธิ์ของการจัดการป่าโดยชุมชนใน
โครงการพัฒนาพืนที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ: กรณีศึกษา บ้านป่าสักงามและบ้า น
ปางจ าปี การศึ กษาโดยได้ดาเนินการที่หมู่ บ้านป่า สักงาม หมู่ ที่ 1 ต าบลลวงเหนื อ อาเภอแม่ออน
จั ง หวั ดเชี ย งใหม่ สามารถสรุปผลการศึกษาวิ จัย ได้ดังนี 1) กระบวนการมีส่วนร่ว มด้านการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ พบว่า มีองค์ประกอบที่สาคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1.1) ลักษณะของการมีส่วนร่วมซึ่ ง
ส่วนใหญ่เป็นไปด้วยความมีจิตสานึกและบางส่วนทาตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ในขณะที่มี
เพียงส่วนน้อยเท่านันที่มี ส่วนร่ วมเพราะต้องทาตามเงื่อนไข ข้อบังคับ กฎระเบียบ 1.2) รูปแบบของ
การมีส่วนร่วมด้านการจัดการป่า มี 5 รูปแบบ ได้แก่ การมีส่วนร่วมเชิงรับรู้ข้อมูล การมีส่วนร่วมเชิ ง
การตัดสินใจ การมีส่วนร่วมด้านการดาเนินการ การมีส่วนร่วมเชิงการรับผลประโยชน์ และการมีส่ วน

280
ร่วมด้านการประเมินผล 1.3) กระบวนการสร้างความมีส่วนร่วมด้านการจัดการป่า ประกอบด้วย 6
ขันตอน ได้แก่ การให้ข้อมูลเพื่อให้เกิดการรับรู้สภาพชุมชนและสภาพปัญหาร่วมกั น การศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลเพื่อค้นหาปัจจัยสาเหตุ เงื่อนไขและแนวทางในการจัดการ การกาหนดประเด็นกิ จกรรม
และการระดมความคิดเห็นการทาประชาวิจารณ์ การขอคาแนะนา และการลงประชามติ 1.4) ปัจจัย
ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ได้แก่ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลประโยชน์ที่ได้รับ ความสานึก
ความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม และกฎระเบียบเงื่อนไขของชุมชน 2) แนวทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้
ตามแนวพระราชดาริ พบว่า ประกอบไปด้วยสิ่งสาคัญ 5 ประการ ดังนี 1) องค์ความรู้ด้านการจัดการ
ป่ามี 4 ประการ ได้แก่ ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบการใช้ประโยชน์จากป่าและเทคโนโลยี และภูมิปัญญา
ท้ องถิ่ น 2) การจั ด การป่าตามแนวพระราชดาริ โดยนาไปปฏิ บัติให้เป็นรูปธรรม 4 แนวทาง ได้แก่
การศึ กษาพระราชดาริ ที่เกี่ ย วข้ องกั บการจัด การป่า การอนุ รั กษ์และฟื้ นฟูป่า การสร้ างสมดุลเชิง
นิเวศวิทยาของป่า และการปลูกป่า 3 อย่างเพื่อประโยชน์ 4 อย่าง 3) บทบาทของชุมชนต่อการจัดการ
ป่า มี 4 กลุ่ม คือ บทบาทของผู้นาชุมชน ซึ่งหมายถึงกลุ่มผู้นาและแกนนาที่มุ่ งมั่นจัดการป่า บทบาท
ของคนในชุมชน บทบาทขององค์กรในชุมชน และบทบาทของเครือข่ายชุมชน 4) รูปแบบการจัดการ
ป่าของชุมชน ประกอบไปด้วย 4 รูปแบบ ดังนี การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ การอนุรักษ์และฟื้นฟู
สภาพป่า การสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการป่า และการใช้กฎระเบียบทางสั งคม 5) กระบวนการ
จัดการป่าแบบมีส่วนร่วม แบ่งเป็น 3 แบบ คือ การมีส่วนร่วมภายในชุม ชน การมีส่วนร่วมโดยการ
ปฏิสัมพันธ์ภายนอก และการมีส่วนร่วมในระบบเครือข่ายองค์กรท้องถิ่น 3) ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วม
อดิ สร กุ ลวิ ทิ ต (2553) ได้ ท าการศึกษา ปั ญ หากฎหมายอั นเกิ ดจากการกาหนดเขตพืนที่
ป่าไม้ทับซ้อน ผลจากการศึกษาพบว่า พืนที่ป่าไม้มีการใช้ประโยชน์หลายวัตถุประสงค์ แต่การกาหนด
เขตพืนที่ป่าไม้เพื่อจัดการตามวัตถุประสงค์แต่ละประเภทนั น มีค วามไม่ชัดเจนและทับซ้อนกัน การ
ตรากฎหมายเพื่ อกาหนดเขตพื นที่ ป่ า ไม้ นัน ไม่ ไ ด้ กาหนดจากสภาพป่ าไม้ที่ แท้จ ริ ง เป็ นการใช้
ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่า ประชาชนไม่มีส่วนร่วมดาเนินการด้วย ไม่สอดคล้องกับหลักการจัดการอย่าง
ยั่งยืน และไม่ทาให้วัตถุประสงค์ของการกาหนดเขตพืนที่ป่าไม้บรรลุผล ไม่สอดคล้องกับหลักการความ
พอสมควรแก่เหตุตามที่รัฐธรรมนูญกาหนด การบังคับใช้มาตรการต่างตามทีก่ ฎหมายให้อานาจไว้ไม่มี
ประสิทธิภาพ ไม่สามารถคุ้มครองพืนที่ป่าไม้ที่กาหนดขึนได้ การดาเนินการของหน่วยงานของรั ฐมี
ความซาซ้อน ดังนัน จึงมีความจาเป็นต้องปรั บปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดเขตพื นที่
และการคุ้มครองเขตพืนที่ปา่ ไม้
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ระเบียบวิธวี จิ ยั
1) รูป แบบการวิจยั
รู ป แบบการวิจั ย ในเบื องต้ นผู้ วิ จัย ได้ศึกษาถึ งรู ปแบบการวิ จั ยเชิ ง คุ ณภาพ ( Qualitative
Research) ด้ ว ยการศึกษา ค้ นคว้า และวิ เคราะห์ข้อมูลโดยการรวบรวมจากเอกสารวิชาการ และ
งานวิจัยต่าง ๆ เช่น วิทยานิพนธ์ เอกสารทางวิชาการ ระเบียบ คาสั่ง สื่อสิ่งพิมพ์ Internet ตลอดจน
บทความที่เกี่ยวข้อง ในการใช้เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)
โดยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ใช้คาถามแบบเดียวกั นทั งหมด
ซึ่ ง เป็ นแนวคาถามชนิ ดปลายเปิด (Open-Ended Question) ซึ่ ง เป็ นรูปแบบของเครื่ องมือวิจัยที่มี
ความยืดหยุ่นและเปิดกว้าง
2) ผู้ให้ขอ้ มูลทีใ่ ชในการวิจยั
กลุ่มที่ 1 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ พืนที่ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ ใต้ร่มเย็น
จานวน 8 คน ซึ่งเป็นผู้นานโยบายสาธารณะด้านการจัด การทรัพยากรป่าไม้ไปปฏิบัติ ในการศึกษา
วิจัยครังนีผู้วิจัยเลือกเฉพาะบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ครอบคลุมในทุกประเด็นและเป็นข้ อเท็ จจริ ง
มากที่ สุด ประกอบด้วย ผู้ อานวยการสานั กบริหารพืนที่ป่าอนุ รักษ์ที่ 4 หั ว หน้ าอุ ทยานแห่งชาติใต้
ร่ ม เย็ น พนั กงานพิ ทักษ์ ป่า เจ้ า หน้ าที่ป่าไม้ เจ้ า หน้ าที่ตารวจ เจ้ า หน้ าที่ ฝ่า ยปกครอง กานั น และ
ผู้ใหญ่บ้าน
กลุ่ ม ที่ 2 ราษฎรที่อาศัย อยู่ ในชุ มชนบ้านปลายคลองฉวางในพื นที่ป่าอนุ รักษ์ของอุทยาน
แห่ ง ชาติ ใ ต้ ร่ มเย็ น จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี จ านวน 10 คน ซึ่ ง เป็ นผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากนโยบาย
สาธารณะด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในการศึกษาวิจัยครังนีผู้วิจัยเลือกเฉพาะบุคคลที่สามารถให้
ข้อมูลได้ครอบคลุมในทุกประเด็นและเป็นข้อเท็จจริงมากที่สุ ด
3) วิธ กี ารเก็บรวบรวมขอมูล
สาหรั บ แนวทางประการสาคั ญ ในการเก็ บ รวบรวมข อมู ลจากการสั ม ภาษณ เจาะลึ ก
(In-Depth Interview) นัน ทางผูวิจัยไดกาหนดแนวทางประการสาคัญในการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
การขอความรวมมือจากลุ มตัว อยางสาหรับการวิ จัย ครังนี เพื่ อขอสั มภาษณอยางเปนทางการและ
ไมเปนทางการ จากเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชันบังคับคดี นิติกร และทนายความผู้แทนกองทุ น
เงิ นกู้ ยื ม เพื่ อการศึกษา โดยในกระบวนการสัม ภาษณเจาะลึ กนั น ทางผู วิ จัย ไดดาเนิ นกระบวนการ
บั นทึ กขอมู ลโดยวิ ธี การจดบั นทึ กข อมู ลและการบั นทึ ก เสี ย งของผู มี ส วนร วมในการวิ จั ย หรื อ
ผูใหสัมภาษณโดยการขออนุญาตจากผูมีสวนรวมในการวิจัยหรือผูใหสัมภาษณกอนทาการบันทึกเสียง
เพื่อนามาใชในกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความถูกตองยอนกลับในภายหลังได้
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4) การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสรุปอุปนัย (Analytic Induction) ร่วมกับการวิเคราะห์
ข้ อมู ลในการตรวจสอบสามเส้ า ด้านข้ อมู ล (Data Triangulation) แหล่ ง บุ ค คล โดยใช้ การสั งเกต
ร่วมกับการซักถามผู้ให้ข้อมูลสาคัญ โดยมีวิธีการ ดังนี
(1) นาข้ อมู ลที่ ไ ด้จ ากการสั มภาษณ์ จากผู้ ใ ห้ข้อมูลสาคัญ ทั งจากเจ้ า หน้ าที่ ของรัฐที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับพืนที่ป่าอนุรั กษ์ของอุท ยานแห่ง ชาติใต้ร่มเย็น ราษฎรชุมชนบ้านปลายคลอง
ฉวางในพืนที่ป่าอนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาแยกประเด็นคาถามแต่
ละประเด็นหัว ข้ อคาถามเกี่ ยวกั บ นโยบายสาธารณะด้านการจั ดการทรัพ ยากรป่าไม้ ลั กษณะและ
สาเหตุของปัญหาความขัดแย้ง รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาทีด่ ินในเขตป่าอนุรักษ์ ชุมชนบ้านปลาย
คลองฉวางในพืนที่ป่าอนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประยุกต์ของ
หลักการให้สอดคล้องกับ แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ และปัญหาความขัดแย้ง จาก
การบุกรุกในพืนที่ป่าอนุรักษ์ของไทย
(2) สรุปสาระสาคัญเชิงพรรณนา ของแต่ละบุคคลเพื่อนามาเปรียบเทียบ
(3) นาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์หาข้อมูลร่วมกัน เพื่อหาข้อสรุปผลการวิจัยลักษณะ
และสาเหตุของปัญหาและข้อเสนอแนะ

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) นโยบายสาธารณะด้านการจัดการทรัพ ยากรป่า ไม้ ที่ รั ฐบาลใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินการด้านทรัพยากรของรัฐบาล ตามร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดนิ และทรัพยากร
ดินของประเทศ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครังที่ 1/2557 เมื่อวันที่
7 พฤศจิกายน 2557 เห็นชอบในหลักการกรอบยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ตาม ร่าง นโยบายและแผนการ
บริหารจัดการทีด่ ินและทรัพยากรดินของประเทศ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์
ที่ดินและทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการใช้ที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ดอ้ ยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดนิ และทรัพยากรดิน
โดยในระยะแรก ให้มุ่งเน้นการดาเนินงานในยุท ธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดที่ดินให้ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
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2) ลัก ษณะและสาเหตุของปัญหาความขัดแย้งจากการบุกรุกของราษฎรในชุมชนบ้าน
ปลายคลองฉวางในพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์ของอุทยานแห่งชาติใต้รม่ เย็น ประกอบด้วย 1) การขยายตัว
ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง การขยายชุมชนทาให้มีความต้องการพืนที่จึงมีการบุกรุกพืนที่ป่าไม้ ปัจจัยที่
ทาให้เกิดความขัดแย้งมาจากความกดดันของการใช้ที่ดิน และการเพิ่มผลผลิตเชิง พาณิชย์ 2) ภาวะ
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปัญหาด้านการครองชีพ ที่นับวันค่าใช้จ่ายยิ่งสูงขึน ปัจจัยนีมีส่วนกระตุ้นทา
ให้ชาวบ้านขยายพืนที่ทากินของตนเอง เพื่อหวังว่าจะสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและมีรายได้
เพิ่ ม ขึ น 3) ระบบผลประโยชน์ เป็ นปั จ จั ย ที่มี ส่ว นผลั กดันให้เกิ ดความขั ดแย้ง ขึ นในพืนที่จ ากการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ทาให้ทราบว่ามีกลุ่มผลประโยชน์ภายนอกชุม ชน ได้แก่ นายทุนที่ต้องการพืนที่
เพื่อประโยชน์ด้านธุรกิจ 4) การรักษากฎหมายที่ไม่เคร่งครัดของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากจานวนเจ้าหน้าที่
ในพืนที่มีน้อยจึงไม่สามารถป้องกันดูแลพืนที่ป่าที่มีอาณาเขตที่กว้างขวางได้ ประกอบกับการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เคร่งครัดทาให้ชาวบ้านไม่เกิดความเกรงกลัวจึงมีการบุกรุกหรือขยายพืนที่ทากิน 5) การ
กระทาผิดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ รฐั กรณี ปล่อยปละละเลยต่อหน้าที่ให้นายทุนเข้ามา
ท าการตั ด โค่ นไม้ ย างพาราในพื นที่ เขตป่ า อนุ รั กษ์ ของอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ใ ต้ ร่ ม เย็ น และเรี ย กรั บ
ผลตอบแทน
3) แนวทางการแก้ไขปัญหาทีด่ นิ ของราษฎรในชุมชนบ้านปลายคลองฉวางในพืน้ ทีป่ า่
อนุร ักษ์ของอุทยานแห่งชาติใต้รม่ เย็น ตามมติที่ประชุ มคณะรัฐมนตรี เมื่ อวั นที่ 7 มี นาคม 2560
เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ในการแก้ไขกฎหมาย
พระราชบัญญั ติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนแ ละคุ้ มครองสั ตว์ ป่า พ.ศ.
2562 ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 กฎหมายทัง 2 ฉบับดังกล่าว กาหนดให้อธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ หรือ
คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ปา่ แล้วแต่กรณี และเสนอให้ค ณะรัฐมนตรีอนุมัติ จึงจะสามารถ
อนุญาตให้ราษฎรผู้อยู่อาศัยเดิมใช้ประโยชน์ในพืนที่ตามวิถีชีวิตปกติ ภายใต้การเกือกูลธรรมชาติไ ด้
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนัน สิ่งสาคัญที่ต้องเร่งดาเนินการขณะนีคือ การสารวจพืนที่ครอบครอง
ของราษฎรภายในเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
ที่ ยั ง ค้ างการสารวจ (ตกสารวจ) ที่ ต้ องเร่งรัดดาเนิ นการให้ครบถ้ว น เพื่ อเตรี ยมความพร้อมในการ
อนุ ญ าต และกาหนดแนวทางการเร่งรั ดการแก้ ไขปัญหา ดั ง นี 1) การแก้ ไขปัญหาที่ดิน จะใช้แนว
ทางการอนุญาตให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ในพืนที่อย่างเกือกูลธรรมชาติ 2) การดาเนินการคดีทมี่ ี
อยู่เดิม จะดาเนินการตามขันตอนกระบวนการ หากมีการบุกรุกใหม่ต้องมีการดาเนินการตามกฎหมาย
สาหรับการตัดโค่นไม้ยางพาราเก่าเพื่อปลูกทดแทนใหม่ 3) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ได้ให้สานักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) เร่งรัดดาเนินการสารวจการถือครองที่ดิน ตามมติ
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คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ที่ยังไม่แล้วเสร็จ (ตกสารวจ) ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ
ใต้ร่มเย็นให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ประกาศเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ใต้ร่ ม เย็ นซึ่ ง จะด าเนิ นการภายในเดื อนกั นยายน 2560 เพื่ อจะได้
ดาเนินการรังวัดแปลงที่ดินและพิสูจน์การครอบครองที่ดินต่อไป 4) ในพืนที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
มี ปั ญ หาทับ ซ้ อนกั บ แนวเขตการปฏิ รู ปที่ดิ น ที่ ไ ด้ มี พ ระราชกฤษฎี กา เมื่ อวั นที่ 2 มี นาคม 2542
ภายหลังที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากาหนดเป็นอุท ยานแห่ง ชาติใต้ร่มเย็ น เมื่อ วันที่ 31 สิงหาคม 2534
และได้มีการตรวจพบการบุกรุกพืนที่อ้างสิทธิตาม สปก. 4-01 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 โดย
จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีคาสั่ง ที่ 326/2558 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 แต่งตังคณะกรรมการการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้รายงานผลกรมอุทยานแห่งชาติ สั ตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณา เพื่อแจ้ง
ให้สานักงานปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พิจารณายกเลิกแปลง ส.ป.ก. ดังกล่าวต่อไป

อภิปรายผล
ผลการวิ จัย เรื่ อง การวิ เคราะห์นโยบายสาธารณะด้านทรัพ ยากร กรณี ศึกษา ชุ ม ชนบ้าน
ปลายคลองฉวางในพืนที่อุทยานแห่งชาติใต้รม่ เย็น อภิปลายผลได้ดังนี
1) ลักษณะและสาเหตุของปัญหาความขัดแย้งจากการบุกรุกของราษฎรในชุมชนบ้านปลาย
คลองฉวางในพืนที่ป่าอนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น มีสาเหตุหลักมาจากการประกาศเขตพืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติหรือพืนที่อุทยานแห่งชาติ มีการประกาศทับพืนที่อยู่อาศัยของประชาชนเนื่องจากรัฐ
มิได้ให้เจ้าหน้าที่ทาการสารวจข้อมูลที่ถูกต้องเป็นเหตุให้มีการประกาศทับพืนที่ทมี่ ีการครอบครองของ
ประชาชนเป็ นจ านวนมาก สาเหตุ ร องของปั ญ หาความขั ด แย้ งมาจากการนา นโยบายไปปฏิบัติ
ยกตั ว อย่ า งเช่ น นโยบายของรั ฐที่ มี ค วามไม่แน่ นอนในการนากฎหมายมาบัง คั บใช้ กับ ผู้ ที่บุ กรุก
ครอบครองพืนที่ในเขตป่าอนุรักษ์ เช่น บางสมัยมีความเห็นว่า ประชาชนที่เข้าไปบุกรุกอาศัย อยู่ ใ น
พื นที่ ใ นเขตป่าอนุ รักษ์นัน เนื่ องจากไม่มีที่ดินทากิน จึ ง ผ่ อนผั นไม่ให้มีการจับกุ มและอนุญาตให้อยู่
อาศัยและทาประโยชน์ต่ อไปได้ บางสมัยมีความเห็นว่าการที่มีผู้บุ กรุ กอยู่ในพื นที่ในเขตป่าอนุ รั กษ์
นันเป็นการกระทาผิดกฎหมาย จึงมีนโยบายเคร่งครัดให้ดาเนินการการจับกุมดาเนินคดี การบุกรุกที่
เกิดขึนจากการขยายตัว ของชุมชนอย่า งต่อเนื่ อง เมื่อเกิดการขยายชุ มชนทาให้มีเกิ ดความต้อ งการ
พืนที่จึงมีการบุกรุกพืนที่ป่าไม้ ปัจจัยที่ทาให้เกิดความขัดแย้งมาจากความกดดันของการใช้ที่ดินและ
การเพิ่ ม ผลผลิ ตเชิง พาณิชย์ สภาวะการทางเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะปัญ หาด้านการครองชี พที่นับวัน
ค่ า ใช้ จ่ายยิ่ง สู งขึ น ปั จ จั ยนี มีส่ว นกระตุ้นทาให้ชาวบ้านขยายพื นที่ ทากิ นของตนเอง เพื่ อหวังว่าจะ
สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและมีรายได้เพิ่มขึน ระบบผลประโยชน์ เป็นปัจจัยที่มีส่วนผลักดัน
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ให้เกิดความขัดแย้งขึนในพืนที่จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ทาให้ทราบว่ามีกลุ่มผลประโยชน์ภายนอก
ชุมชน ได้แก่ นายทุนที่ต้องการพืนที่เพื่ อประโยชน์ด้า นธุร กิจ การรักษากฎหมายที่ไม่เคร่งครั ด ของ
เจ้าหน้าที่ เนื่องจากจานวนเจ้าหน้าที่ในพืนที่มีน้อยจึงไม่สามารถป้องกันดูแลพืนที่ป่าที่มีอาณาเขตที่
กว้างขวางได้ ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เคร่งครัดทาให้ชาวบ้านไม่เกิ ดความเกรงกลัวจึงมี
การบุกรุกหรือขยายพืนที่ทากิ น และการกระทาผิดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ กรณี
ปล่ อยปละละเลยต่อหน้ าที่ให้นายทุนเข้ามาทาการตัดโค่นไม้ ยางพาราในพืนที่เขตป่าอนุ รักษ์ของ
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น และเรียกรับผลตอบแทน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิทยา ปัญจมาตย์
(2546) ศึกษาเรื่อง การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในการจัดการพืนทีป่ ่า : กรณีศึกษาป่า
สงวนแห่ งชาติป่าแก้ ง กะอาม อาเภอสมเด็จ จั ง หวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาข้อ
ขัดแย้งในการจัดการพืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแก้งกะอาม ปรากฏขึ นในปีพ.ศ. 2525 เมื่อมีพระราช
กฤษฎี กาประกาศเปลี่ ยนแปลงแนวเขตอุ ทยานแห่ง ชาติภูพานทับซ้ อนกั บป่าสงวนแห่งชาติป่าแก้ง
กะอาม ราษฎรที่เดือดร้อนซึ่งแบ่ง ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสมัชชาคนจน และกลุ่มราษฎรในพื นที่
บ้านดงบัง ตาบลมหาไชย บ้านแก้งกะอาม และบ้านขมินตาบลผาเสวยจึ งเรียกร้องสิทธิทากินโดยใช้
วิธีการทังยื่นเรื่องผ่านหน่วยงานภาครัฐ การชุมนุมเรียกร้อง และการบุกลุกทาลายป่าไม้ ทาให้ภาครัฐ
เข้าจับกุมราษฎรที่บุกรุก โดยได้อ้างว่ามีเนือที่ถูกบุกรุกทังหมด 452 ไร่ ชาวบ้านบ้านแก้งกะอามและ
บ้านดงบัง ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เพื่อให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน
นอกจากนั นตั ว แทนชาวบ้านป่าแก้ ง กะอามได้ ทูลเกล้ าฯ ถวายฎี กาอี กทางหนึ่ ง ด้วย ต่ อมาในสมัย
รัฐบาลที่มี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2544 ให้ใช้
นโยบายการแก้ไ ขปัญ หาสมั ชชาคนจนร่ว มกั น โดยมี สาระสาคัญคือ “ให้ กลั บเข้ าที่ทากิ นที่ดินเดิม
จนกว่ า จะแก้ ไ ขปั ญ หาแล้ ว เสร็ จ และให้ ยุ ติ การข่ ม ขู่ คุ กคามการจั บ กุ ม คุ ม ขั ง ทุ กกรณี ” แต่ การ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาของภาครัฐที่เกี่ยวข้องยังไม่มีความคืบหน้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอมอร
สุ ขสวั สดิ์ อานวย (2554) ศึ กษาเรื่ อง การจั ด การความขั ดแย้ ง ในพื นที่ ป่าสงวนแห่ง ชาติ ของบ้ าน
พรสวรรค์ ต าบลข่ ว งเปา อาเภอจอมทอง จั ง หวั ดเชีย งใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ลั กษณะของความ
ขัดแย้งในพืนที่เกิดจากการบุกรุกพืนที่ป่าสงวนแห่งชาติของชาวบ้านเกิดจากมูลเหตุของการขยายทีด่ นิ
ท ากิ น รวมไปถึ งการต่อสู้ ของแต่ละฝ่ายเพื่อให้ได้มาถึ งจุดหมายของฝ่ายตนจนนาไปสู่ปัญหาความ
ขัดแย้งในที่สุด ในส่วนของปัจจัยที่ทาให้เกิดความขัดแย้ง ได้แก่ การขยายตัวของชุมชนในพืนที่ การ
เข้าแทรกแซงของกลุ่มบุคคลภายนอกเพื่ อแสวงหาผลประโยชน์จากความขัดแย้งที่เกิดขึ น การแอบ
อ้างของกลุ่มบุคคลอื่นที่มีความต้องการใช้ประโยชน์ในพืนที่ข้อพิพาท และการปล่อยปะละเลยปัญหา
ให้เนินนานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
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2) แนวทางการแก้ ไ ขปั ญหาที่ดิ นของราษฎรในชุ มชนบ้ านปลายคลองฉวางในพืนที่ป่า
อนุรักษ์ของอุทยานแห่ง ชาติใต้ร่มเย็น เป็นการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุ รักษ์ซึ่ง ไม่ มี
เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน แต่สามารถอยู่อาศัยและทากินได้ โดยการให้สิทธิในการทากินแก่ราษฎรในพืนทีท่ ี่
อาศัยอยู่ภายในชุมชนเดิมในเขตป่าอนุรักษ์ ไม่มีการจัดการที่ดนิ แก่บุคคลภายนอกพืนที่ ป้องกันนายทุน
เข้ามาครอบครองที่ดินในเขตป่า ในการดาเนินการตามแนวทางดังกล่าวใช้กระบวนการมีส่วนร่วมใน
การกาหนดแนวเขตร่วมกัน ระหว่างราษฎรผู้ครอบครองที่ดินกับคณะทางานสารวจการครอบครอง
ที่ ดิ นระดั บพื นที่ซึ่ง ประกอบไปด้ว ย ผู้ แทนจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ องค์ กรปกครองท้ องถิ่ น กานัน
ผู้ใหญ่บ้านในพืนที่ และผู้แทนภาคประชาชน โดยกาหนดเป็นเขตบริห ารเพื่อการอนุรักษ์ ที่เป็นที่ตกลง
และยอมรับร่วมกั น โดยให้ชุมชนร่ว มกั นดูแลรักษาป่า เพื่ อให้คนอยู่ กับป่าได้อย่างยั่ งยื นต่อไป และ
พระราชบั ญ ญั ติ อุทยานแห่ง ชาติ พ.ศ.2562 จะมี ผลบั ง คั บ ใช้ ใ นวั นที่ 25 พฤศจิ กายน 2562 มี
เจตนารมณ์เพื่อการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง และบารุงรั กษาทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการแก้ไข
ปั ญ หาที่ ดิ นท ากิ น และที่ อยู่ อาศั ย ของราษฎรในเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ดั ง นั น ตามมาตรา 64
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ราษฎรที่อยู่อาศัยและทากินในเขตอุทยานแห่งชาติ ที่เป็น
ชุมชนเดิมและเป็นราษฎรในพืนที่ จะสามารถอยู่อาศัย และทากินในเขตอุทยานแห่งชาติใต้รม่ เย็ นได้ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตอิ ุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระศักดิ์ แก้ว
เขื่อน (2548) ได้ทาการศึกษา แนวทางการแก้ไขและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐของประชาชน ใน
เขตอาเภอพาน จั ง หวั ดเชี ยงราย ผลการวิจั ยพบว่า แนวทางในการป้องกั นการบุกรุกที่ดิ นของรัฐ
วิธีการที่เห็นว่ารัฐควรใช้ในการแก้ไขปัญหาประชาชนบุกรุกที่ดนิ ได้แก่ จัดป้ายแสดงพืนที่ที่ดินของรัฐ
ให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้มีการขยาย บุกรุกเพิ่มขึน การตรวจสอบแนวเขตที่ดิน และหลักฐานผู้ครอบครอง
กรรมสิ ท ธิ์ อย่ า งเป็ นธรรม สอดคล้ องกั บ งานวิจั ย ของ อดิ สร กุ ลวิ ทิ ต (2553) ศึ กษาเรื่ อง ปั ญ หา
กฎหมายอันเกิดจากการกาหนดเขตพืนที่ป่าไม้ทับซ้ อน ผลจากการศึกษาพบว่า พืนที่ป่าไม้มีการใช้
ประโยชน์หลายวัตถุประสงค์ แต่การกาหนดเขตพืนที่ปา่ ไม้เพื่อจัดการตามวัตถุประสงค์แต่ละประเภท
นัน มีความไม่ชัดเจนและทับซ้อนกัน การตรากฎหมายเพื่อกาหนดเขตพืนที่ปา่ ไม้นัน ไม่ได้กาหนดจาก
สภาพป่าไม้ที่แท้จริง เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่า ประชาชนไม่มีส่วนร่วมดาเนินการด้วย ไม่
สอดคล้ องกั บหลั กการจัดการอย่างยั่ งยื น และไม่ทาให้วั ตถุประสงค์ของการกาหนดเขตพืนที่ป่าไม่
บรรลุผล ไม่สอดคล้องกับหลักการความพอสมควรแก่เหตุตามที่รฐั ธรรมนูญกาหนด
ข้อ เสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
จากศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน เนื่องจากการวิจัยครั งนี
แม้จะเป็นการศึกษาที่เน้ นถึ งลั กษณะสาเหตุ ของความขัดแย้ง เรื่ องการบุกรุ กพื นที่ในเขตป่าอนุ รั กษ์
ซึ่ ง เกิ ด จากคู่พิพ าทระหว่ างรั ฐกั บชาวบ้านในพืนที่ รวมทั งแนวทางการแก้ ไขปัญ หาความขัดแย้งที่
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เกิดขึนในพืนที่ แต่มิได้ศึกษาถึง องค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการทังทางตรงและทางอ้อม
รวมทังศึกษาวิธีการต่อสู้ของชาวบ้านซึ่งได้อาศัยปัจจัยทางการเมือง และองค์กรอื่น ๆ นอกชุมชน
เอกสารอ้างอิง
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ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรูข้ องกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ฐิณารมณ์ หริตา*

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรูข้ องกองช่างองค์การบริหารส่ วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรของ กองงาน
ช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผลการวิจัยที่ได้มาเสนอแนะเป็นแนวทางการการ
แบ่งปันความรู้ภายในองค์กรของกองงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวั ดสุราษฎร์ธานี การศึกษาวิจยั
ครั งนี เป็ นการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยใช้ การวิ จั ย เชิ ง สารวจ (Survey
Research) และมี แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล การ
กาหนดกลุ่ มประชากรกลุ่ มตัว อย่าง คื อ จ านวนบุค ลากรของกองช่ าง องค์ การบริ หารส่ วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี จานวน 102 คน ซึ่งเป็นการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
การศึ กษาครั งนี ใช้ วิ ธี แจกแบบสอบถามให้ กับกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่มี ความสอดคล้ องกั บ ลั กษณะของ
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย โดยการแจกแบบสอบถามผ่านทางระบบ Internet โดยผ่านทาง e-mail
และเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้การสร้างแบบสอบถาม Online ผ่านทาง Website ของ Google
Spreadsheet ซึ่ ง จะมี การเชื่ อมโยงข้ อมูลของแบบสอบถาม Online ลงไปยั ง Website ที่ มี กลุ่ ม
ตัวอย่างของงานวิจัยนีใช้งานอยู่ และการเก็บข้อมูลจากตัวแทนประชากรที่ศึ กษานันจะใช้วิ ธีการสุ่ ม
ตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามโอกาส (Non–Probability Sampling) ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก
(Convenience Sampling) ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยั งกลุ่มตั วอย่ างจานวน 102 ฉบับ และรับคื น
102 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และผู้ วิ จัยได้นาแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป
เพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่า t-test
และการวิเคราะห์ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่
โดยวิธีของ Scheffé หากมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ผลการวิจัยพบว่า
1) บุ ค ลากรกองช่ า งส่ ว นใหญ่ เป็นเพศชาย มี อายุ ร ะหว่ าง 36 -45 ปี มี การศึ กษาระดับ
ปริญญาตรี ตาแหน่งข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอายุงานอยู่ระหว่าง 11-16 ปี
2) การแบ่ง ปันความรู้ ภายในองค์กร พบว่ า ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่ อพิ จารณาเป็น
รายด้าน โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดมีค่าเท่ากันคือ ด้านการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ และด้านการประชุม รองลงมาคือ ด้านการฝึกอบรม ด้ านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร ด้านการสอนงาน ตามลาดับ
3) ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ง และอายุงาน ผลการศึกษา
พบว่า
(1) เพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ การแบ่งปั นความรู้ของกองช่ า ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุร าษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ การแบ่งปันความรู้ของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ ด้านการประชุม
(2) อายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ มีผลต่ อการแบ่งปั นความรู้ของกองช่ า ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของกองช่าง
องค์ การบริหารส่ วนจัง หวัดสุ ราษฎร์ธานี แตกต่ างกั นในทุกๆ ด้ า น คื อ ด้ า นการพูดคุย แลกเปลี่ยน
ความรู้ ด้านการฝึกอบรม ด้านการสอนงาน ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร และด้านการ
ประชุม
(3) ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มี ผลต่อการแบ่ งปันความรู้
ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่า งกั น
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
(4) ระดับตาแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของ
กองช่ า ง องค์ การบริ หารส่ ว นจัง หวั ดสุ ร าษฎร์ธ านี แตกต่ า งกั นในทุกๆ ด้ า น คื อ ด้ า นการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการฝึกอบรม ด้านการสอนงาน ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
และด้านการประชุม
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(5) อายุงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปั นความรู้ของกอง
ช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้ านทุ กด้านแตกต่างกั นอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยที่ มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของ
กองช่ า ง องค์ การบริหารส่ ว นจัง หวั ดสุ ราษฎร์ธ านี แตกต่ า งกั นในทุก ๆ ด้ า น คื อ ด้ า นการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการฝึกอบรม ด้านการสอนงาน ด้า นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
และด้านการประชุม
ค าสาคัญ: ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู,้ การแบ่งปันความรู้
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บทน า
ในปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ซึ่งมีความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านการ
สื่อสารโทรสารสนเทศที่มีโครงข่ายโยงใยไปทั่วโลก ซึ่งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ขึนมากมาย
ทั งในเชิ ง ที่ ได้ผลประโยชน์ ในเรื่ องที่ เป็นโอกาสในการเรี ยนรู้ รั บ รู้ และระบบการบริห ารจัดการที่
ก้ า วหน้ าและในเชิ งที่เสี ย ผลประโยชน์ คือ ผู้ ที่ มี ข้อมูลการบริหารจัดการที่ดี ก็จ ะสามารถไปทาการ
พั ฒนาองค์ กรได้มากกว่ าองค์กรที่ปรับ ตัวล่ าช้ าเมื่อการรับรู้ข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วก็ยิ่งทาให้
รู ป แบบการด าเนิ นงานขององค์ กร อยู่ ใ นสภาวะที่ ต้ องตื่ นตั ว พั ฒนาและปรั บ ปรุ ง องค์ กรให้ มี
ประสิ ท ธิ ภาพ จึ ง จ าเป็ นต้ องให้ ความสาคัญ กั บทรัพ ยากรด้านความรู้ องค์กรเป็นอย่ า งมาก ทั งนี
ทรัพยากรด้านความรู้เป็นสิ่งที่มีค่าสาหรับองค์กร ซึ่งจะนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมไปถึงการสร้าง
ความแข็งแกร่ง และอยู่รอดขององค์ กรอย่างมั่นคง ดังนัน องค์กรจึงจาเป็นต้องมีการจัดการความรู้
(Knowledge Management) อย่ า งถู ก ต้ อ งเพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒนาเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้
(Learning Organization) ซึ่ ง องค์ กรแห่งการเรีย นรู้ (Learning Organization) เป็ นองค์กรที่มีการ
เน้ นในการกระตุ้ น เร่ ง เร้ า และจู ง ใจให้ สมาชิ กในองค์ กร ทุ กคนมี ค วามกระตื อรื อร้นตนเองอยู่
ตลอดเวลา เพื่อขยายศักยภาพ ของตนเองและองค์กรในการที่ลงมือปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ในรูปแบบ
ของการท างานเป็ นทีม และการเรี ย นรู้ร่ว มกั น ตลอดจนมี ค วามคิด ความเข้ าใจเชิ ง ระบบมีความ
ได้เปรียบที่ยั่งยืนต่อการแข่งขันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์องค์กรเรียนรู้ (Learning Organization)
เป็นกลยุทธ์ที่สาคัญและจาเป็นต่อการบริหารองค์กรยุคใหม่ ซึ่งเป็นยุคที่เน้นการพัฒนาไปที่ทรัพยากร
ด้ า นความรู้ซึ่ง การบริ หารจัด การความรู้ (Knowledge Management) ที่ มี อยู่ กระจั ด กระจายใน
องค์ กรไม่ ว่ า ความรู้นันจะเป็ นความแบบไม่ ชัดแจ้ง (Tacit Knowledge) และความรู้ แบบชัดแจ้ง
(Explicit Knowledge) โดยความรู้นันมีทังทีม่ ีอยู่ภายในองค์กร และได้รับมาจากภายนอกองค์กร เพื่อ
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ หากไม่มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปั น
กันความรู้นันก็ถูกเก็บอยู่ภายในตัวบุคคล ไม่มีการยกระดับความรู้ ล้าหลัง ไม่เกิดสิ่ง ใหม่ และที่แย่ไป
กว่ า นั น คื อองค์ กรอาจสู ญ เสีย ความรู้ไปพร้อมกั บพนักงานที่ลาออก โยกย้ า ย เลื่ อนต าแหน่ ง หรือ
เกษียณอายุไป ประกอบกับความก้าวหน้า ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ พนักงานหรือ
บุคลากรต้องปรับตัวเรียนรู้ตลอดเวลา การแบ่งปันความรู้จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สาคัญช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ จากการต่อยอดเกิดความรู้ใหม่ ๆ ดังนัน ยิ่งเกิดการแลกเปลี่ยนแบ่งปันมากยิ่งได้ประโยชน์มาก
แต่กลับเป็นสิ่งที่เกิดขึนยากที่สุด เพราะในการดาเนินการแบ่งปันความรู้นันอาจมีอุปสรรคเกิดขึน อาทิ
เช่น คนไม่อยากแลกเปลี่ยนกันเพราะกลัวขาดทุน กลัวเสียเปรียบระดับความเห็นอกเห็นใจต่า ดังนัน
การมีรูปแบบการแบ่งปันความรู้ ที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กรนัน ๆ หรือจากกิจกรรม เครื่องมือ
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ต่าง ๆ ที่นามาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันความรูใ้ นองค์กรให้มาก
ที่สุด ซึ่งวิธีหรือรูปแบบการแบ่งปันความรู้นันสามารถดาเนินการได้หลากหลายวิธีทังที่รวมอยู่ในการ
ปฏิ บั ติ ง าน และไม่ ร วมอยู่ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน เช่ น เอกสารความรู้ ( Methods of Knowledge
Documenting) ไม่ มี การปฏิสัมพั นธ์ เป็ นการเปลี่ ย นความรู้ที่ชัดแจ้ง ไปเป็นความรู้ที่ ฝั่ ง ลึ กอยู่ใน
รูปแบบของกระดาษ เอกสาร รายงาน และฐานข้อมูล และอีกหนึ่งวิธีคือการมีปฏิสัมพันธ์ (Methods
of Interaction) เป็นการเปลี่ยนความรู้ที่ฝั่งลึกของคนหนึ่งไปเป็นความรู้ที่ฝั่งลึกของอี ก คนหนึ่ง หรือ
ไปเป็ นความรู้ ที่ ชัด แจ้ ง เช่ น อยู่ ใ นรู ป แบบของการเล่ า เรื่ อง (Story Telling) ชุ ม ชนนั กปฏิ บั ติ
(Community of Practice) การสอนงาน หรื อการโค้ ชชิ่ ง (Coaching) เพื่ อนช่ ว ยเพื่ อน (Peer
Assistance) การประชุม (Meetings) การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review: AAR) เป็น
ต้น ทังนีจะดาเนินการในรูปแบบ หรือวิธีใด ๆ ขึนอยู่กับแต่ละประเภทองค์กร และความพร้อมของ
ทรัพยากรต่าง ๆ ดังนัน การบริหารจัดการความรูใ้ นแง่การแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรจึงเป็นเรื่องที่
ไม่ง่าย เนื่องจากปัญหาดังต่อไปนี
1) โครงสร้างองค์กรที่ยังไม่สามารถทางานแบบเครื อข่า ย (Networking) ซึ่งยังไม่สามารถ
ส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรได้
2) ภาวะผู้นา เนื่องจากผู้นายังไม่ได้แสดงถึงความเอาจริง เอาจังต่ อการจัด การความรู้ ข อง
บุคคลากรในองค์กรให้เกิดการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
3) การขาดกระบวนการ หรือขันตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการที่กระตุ้นหรือช่วยให้
เกิดการแลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ในด้านต่าง ๆ ภายในองค์กร
4) บุ ค ลากรขาดแรงจู ง ใจที่จ ะแบ่ ง ปันหรื อถ่ า ยทอดความรู้ หรื อถ้ า ในอี กนั ย หนึ่ ง ก็คือ
บุคลากรไม่ได้ประโยชน์ (ไม่ว่าจะเป็นในเชิงรางวัล ผลตอบแทน หรือสิ่งจูงใจ) ในการถ่ายทอดความรู้
ภายในองค์กร
5) เทคโนโยลีสารสนเทศ และการสื่อสารในปัจจุบันที่ใช้ในองค์กร ยังไม่สามารถช่วยอานวย
ความสะดวกในการรวบรวมความรู้ หรือช่วยถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ และการออกแบบการทางานให้
ง่ายต่อการปฏิบัติงาน
6) วั ฒนธรรมองค์ กรและค่ า นิ ย มขององค์ กร ซึ่ ง เป็ นตั ว กาหนดให้ ค นในองค์ กรมี การ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรกับองค์กร หรือการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานเป็นตัวที่
ทาให้เกิดความได้เปรียบเหนือเพื่อนร่วมงานในองค์กร
จากปัญหาข้างต้น จึงทาให้ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ซึ่งส่วนงานมีความเกี่ยวข้ องกับ การก่ อสร้าง การออกแบบ และซ่อมบารุงทาง อาคาร
สะพาน แหล่งนาและอื่น ๆ ซึ่งเป็นความรู้ในลักษณะเฉพาะหากมีการแบ่งปันความรู้จากผู้ชานาญการ
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และเชี่ยวชาญในเรื่องนัน ๆ ย่อมเป็นผลดีกับการทางานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนัน
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ “ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของกอง
ช่ า ง องค์ การบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ” เพื่ อให้ องค์ กรสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

ค าถามการวิจยั
1) บุ ค คลากรกองช่ าง องค์ การบริหารส่ วนจังหวั ดสุราษฎร์ธ านี ที่ มี ปั จจัย ส่ว นบุคคลแตก
ต่างกัน มีความแตกต่างกันในระดับการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรอย่างไร
2) มีปัจจัยใดบ้างที่เป็นปัจจัยทีม่ ีผลต่อการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร
3) มีความสัมพันธ์หรือไม่ระหว่างปัจจัยที่มผี ลต่อการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร

วัตถุประสงค์ในการวิจยั
1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรของกองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2) เพื่อนาผลการวิจัยที่ได้มาเสนอแนะเป็นแนวทางการการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรของ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
1) แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการจัดการความรู้
Nonaka และ Takeuchi (1995, อ้ า งอิ ง ใน มกรารั ต น์ แช่ ม เชื อ, 2550, น. 10-11) เป็ น
ผู้ เสนอทฤษฎี การสร้างองค์ความรู้ขององค์กร (Theory of Organization Knowledge Creation)
ซึ่งได้นาเสนอ SECI Model ได้แบ่งความรู้ออกเป็น 2 ประเภทคือ
(1) Tacit Knowledge คือ ความรู้ที่อยู่ภายในจิตใจของคน อยู่ในพฤติกรรมคนนัน และ
อยู่ในแนวความคิดของคนซึ่งจะออกมานอกตัวคนโดยการมีปฏิสัมพันธ์กัน เป็นความรู้ที่เกิดจากทักษะ
ในการทางานจากประสบการณ์ชีวิต ซึ่งเชื่อว่าเป็นของจริงเฉพาะตกผลึกอยู่ใ นที่ซ่อน (Crystallized)
ยากที่เครื่องมืออิเล็กทรอนิคส์จะสามารถดึงออกมาได้ จากความรู้ชนิดนีพัฒนาและแบ่งปันกันได้ และ
เป็นความรู้ที่ก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน
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(2) Explicit Knowledge คือ ความรู้ที่เราสามารถจะรับรู้ได้ผ่านเครือ่ งมือสื่อสารต่าง ๆ
เป็นสิ่งสาธารณะ เนือหาคงที่ ซึ่งความรู้นีเป็นความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล สามารถรวบรวมและถ่ายทอด
ออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ซึ่งทุกคนสามรถเข้าถึงได้ง่าย ความรู้ทัง 2 สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะ
กั นได้ ต ลอดเวลาขึ นอยู่ กับสถานการณ์ ซึ่งทาให้เกิ ดความรู้ใหม่ ๆ โดยผ่ า นกระบวนการที่ เรียกว่า
Knowledge Spiral หรือ SECI Model ซึ่งมี 4 รูปแบบ
(2.1) Socialization เป็ น การแบ่ ง ปั น และสร้ า ง Tacit Knowledge จาก Tacit
Knowledge ของผู้ สื่อสารระหว่างกั นและกั น โดยการแลกเปลี่ ยนความรู้ เป็นการแลกเปลี่ ยนจาก
ประสบการณ์ตรง
(2.2) Externalization เป็ นการสร้ า งและแบ่ง ปันความรู้จ ากสิ่ ง ที่ มีแล้ ว เผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นการแปลงจาก Tacit Knowledge เป็น Explicit Knowledge
(2.3) Combination เป็ นการแปลง Explicit Knowledge จาก Explicit Knowledge
โดยการรวบรวมความรูใ้ นประเภท Explicit ที่เรียนรู้มาสร้างเป็นความรู้ Explicit ใหม่ ๆ
(2.4) Internalization เป็นการแปลง Explicit Knowledge มาเป็น Tacit Knowledge
มักเกิดจากการนาความรู้ทเี่ รียนรู้มาไปปฏิบัติ
2) แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการแบ่งปันความรู้
Davenport และ Prusak (1998, อ้ า งถึ ง ใน นุ พั นธ์ ภั กดี , 2548, น. 13) กล่ า วถึ ง การถ่าย
โอนความรู้ (Knowledge Transfer) หรือการแบ่งปันความรูใ้ นความหมายเดียวกัน โดยเห็นว่าวิธีทจี่ ะ
ทาให้การถ่ายโอนความรู้ หรือการแบ่งปันความรูใ้ นองค์กรทีด่ ีทสี่ ุด คือการปล่อยให้คนเก่ง ๆ ได้พูดคุย
กันมากขึน อย่าให้พวกเขาทางานหนักจนเกินไปจนไม่มีเวลาได้คุยกัน องค์กรควรส่งเสริมการพูด คุ ย
อย่างไม่เป็นทางการ โดยจัดที่ให้พวกเขาสามารถจะมาพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการในเวลาทางานได้
หรื อจั ด งานเทศกาลทางความรู้ (Knowledge Fair) ที่ พ นั กงานทั งหมดมาพบกั นและพู ดคุย เรื่องที่
ตนเองสนใจกันได้โดยไม่มีการกาหนดหัวข้อหรือวาระมากเกินไป และควรจะขจัดวัฒนธรรมที่ขัดขวาง
การถ่ายโอนความรู้หรือการแบ่งปันความรูด้ ังต่อไปนี
(1) การขาดความเชื่อใจกัน แก้ ไ ขได้โดยการสร้างความสัม พันธ์อันดีให้เกิ ดขึ นภายใน
องค์กรให้เพิ่มมากขึน และสร้างความเชื่อใจกันผ่านการพบปะกันตัวต่อตัว (Face-to-Face Meeting)
(2) การมีวัฒนธรรมต่างกัน ใช้ศัพท์ที่ต่างกัน และการมีพืนฐานความรู้ต่างกัน แก้ไขได้
โดยให้ทางานเป็นทีม และมีการสับเปลี่ยนงานกัน (Job Rotation)
(3) ไม่ มี เวลาและสถานที่คุยกั น แก้ ไ ขได้โดยจัดเวลาและสถานที่ ให้ เช่ น การทาห้อง
กาแฟหรือจัดเทศกาลความรู้
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(4) เชื่อว่าเก็บความรู้ไว้กับตัวมากย่อมมีอานาจมาก แก้ไขได้โดยการประเมินผลหรือให้
รางวั ลต้ องดู ค วามสามารถในการถ่ า ยโอนความรู้ ห รื อแบ่ ง ปั นความรู้ ใ ห้ ค นอื่ นในองค์ ก ร เป็ น
องค์ประกอบด้วย
(5) ขาดความสามารถในการเรี ยนรู้ แก้ได้โดยการส่งเสริมให้เรี ยนรู้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ให้เวลาในการเรียน และเลือกคนที่พร้อมจะเรียนรู้เข้ามาเป็นพนั กงาน
(6) เชื่อว่าความรู้เป็นของคนเฉพาะกลุ่ม เท่านั น โดยเฉพาะคนที่อยู่เหนือกว่า แก้ไขได้
โดยกระตุ้นให้มีการสื่อสารเรื่ องความรู้ โดยไม่ ยึดติด กั บสถานะภาพของบุคคลในองค์กรเชื่อมั่นใน
คุณภาพของความรู้มากกว่าสถานะภาพของผู้ให้ความรู้
(7) ไม่กล้าเสี่ยง และไม่ชอบขอความช่วยเหลือจากคนอื่น แก้ไขได้โดยองค์กรส่งเสริมให้
ลองคิดและทาสิ่งใหม่ ๆ รวมทังให้รางวัลแก่ความผิดพลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Error) และความ
ร่วมมือช่วยเหลือกันทางาน
โดยสรุป การแบ่งปันความรู้เป็นการถ่ายทอดความรู้ที่เกิดขึนจากการเรียนรู้ของบุคคลแต่ละ
คนและเป็นประสบการณ์ซึ่งมีอยู่ในตัวพนักงานหรือบุคคลภายในองค์กร รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้
จากลูกค้าและจากภายนอก โดยใช้วิธีการแบ่งปันความรู้จากทฤษฎี มีหลากหลาย ซึ่งสามารถสรุปให้
ครอบคลุมถึงลักษณะวิธีการแบ่งปันความรูไ้ ด้ทังหมด 5 วิธี คือ
(1) วิธีการพูดคุยโดยการจัดกิจกรรมให้เกิดการพูดคุยแบ่งปันความรูก้ ัน
(2) วิธีการฝึกอบรม
(3) วิธีการสอนงานในหน้า ที่งาน (On the Job Training)
(4) วิ ธี การการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ เป็ นเครื่ องมื อช่ ว ยในการแบ่ ง ปั นหรือการ
แลกเปลี่ยนความรู้
(5) วิธีการประชุม
การแบ่งปันความรู้จะสาเร็จได้นัน ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญ และให้การส่งเสริมสนับสนุน
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยต้องมีเครื่องมือช่วยในการเก็บรวบรวม อีกทังต้องมีการประเมินผล
สาหรับการแบ่งปันความรู้ โดยมีการพิจารณารางวัลหรือผลตอบแทน ซึ่งจะช่วยเอือบรรยากาศ และ
ส่ ง เสริ ม ให้องค์กรเกิ ดการพัฒนา และการทางานที่ดี ขึนก่ อให้เกิ ดความคิดใหม่ ๆ และนาไปสู่การ
พั ฒนาผลิ ต ภั ณ ฑ์ และบริ การ โดยจะส่ ง ผลต่ อความพึ ง พอใจของลู กค้ า การประชุ ม ถื อเป็ นการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันของบุคลากรในองค์กร ดังนัน วิธีการประชุมจึงเป็นอีกขบวนการ
หนึ่งที่เห็นผลได้
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3) งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
สายชล เช้านิมิตร (2552) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ในองค์กรเพื่ อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่า จากสถิติขันพืนฐานของปัจจั ยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน อายุงาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับการแบ่งปันความรู้ในองค์กรเพื่ อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และปัจจัยที่มีผลต่อระดับการแบ่งปันความรู้ในองค์กรเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ได้แก่ ผู้นาซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผล และวิธีการแบ่งปันความรู้ในองค์กร ได้แก่ วิธีการพูดคุยซึ่งมีผลต่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านรูปร่างของผลิตภัณฑ์ในระดับมาก ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผล
ต่อการแบ่งปันความรู้ในองค์ กรเพื่ อการพั ฒนาผลิตภัณ ฑ์มี นัย สาคัญทางสถิติอยู่ในระดับปานกลาง
และความสัมพันธ์ส่วนใหญ่มีทศิ ทางเดียวกัน ในด้านความสอดคล้องโมเดลโครงสร้างมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์
ชญาดา ดี ม าลั ย (2559) ศึ กษาวิ จั ย เรื่ อง การแบ่ ง ปั นความรู้ ในองค์การมหาชน ซึ่ ง ผล
การศึกษา พบว่า ในกระบวนการของการแบ่งปันความรู้ในองค์การมหาชนนัน ประกอบไปด้วย การ
กาหนดเป้าหมาย การกาหนดผู้รับผิดชอบ การกาหนดองค์ความรู้ที่ต้องการค้นหา และการรวบรวม
เลือกกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบ และเครื่องมือดาเนินการแบ่งปั นความรู้ ประเมินผลและจัดเก็บ ทังนีใน
การนาไปปฏิบัติอาจมีเพิ่มขันตอนอื่น ๆ หรือไม่มีขันตอนใดได้ขึนอยู่ กับการปรับใช้ใ นแต่ ละองค์ กร
รูปแบบของกิจกรรมและเครื่องมือ สรุปได้ตามประเภทของความรู้ กรณีเป็นความรู้ที่ฝังลึก มีรูปแบบ
และเครื่องมือที่รวมและไม่รวมอยู่ในงาน วิธีปฏิสัมพันธ์ และความรู้ที่ ชัดแจ้งมีรูปแบบและเครื่องมือ
ที่ ร วมและไม่รวมอยู่ในงาน วิ ธี เอกสารความรู้ โดยมี เครื่องมื อ คื อ AAR BAR Dialogue AI ST SST
CoP และ World Café การประเมิ นผลสามารถด าเนิ นการได้ 3 รู ป แบบ คื อ 1) การประเมิ น
กระบวนการ 2) การประเมินปัจจัยนาออก ทาให้ทราบความก้าวหน้าของการดาเนินการเท่านัน และ
3) การประเมินผลลัพธ์ ทาให้ทราบถึงความคุ้มค่าของการดาเนินการ ปัจจั ยสนับสนุนได้แก่ โครงสร้าง
บทบาท ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารหรือผู้นาองค์กร นโยบายและการออกแบบการดาเนินการ เทคโนโลยี
และความสัม พันธ์ ในทางกลั บกันปัจจั ยบางปัจจั ยอาจกลายเป็นอุปสรรคสาหรับบางองค์กร ได้แก่
ผู้นา ผู้นาทีมย่อย ปัจเจกบุคคล บทบาทผู้รับผิดชอบ วัฒนธรรม และการบริหารจัดการทีเ่ ป็นระบบ

กรอบแนวคิดในการวิจยั
ในการศึกษาวิจัยครังนี ผู้ทาการศึกษาได้นาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ดังที่กล่าวมาข้างต้นทังหมดมากาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ตัวแปรที่ทาให้เกิดการศึกษาถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรูข้ องกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ตัวแปรอิสระ
ข้อ มูลปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ระดับตาแหน่งงาน
- อายุงาน
- อายุงาน

ตัวแปรตาม
การแบ่งปันความรูภ้ ายในองค์กร
1. การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้
2. การฝึกอบรม
3. การสอนงาน
4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
5. การประชุม

ระเบียบวิธวี จิ ยั
1) ขอบเขตของการวิจยั
เป็ นการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยใช้ การวิ จั ย เชิ ง สารวจ (Survey
Research) และใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่องมื อในการเก็ บรวบรวมข้ อมูล โดยมี
ขอบเขตของการวิจัยดังนี
(1) ขอบเขตด้านเนื อหา ศึกษาสาระสาคัญของปั จ จั ย ที่ มี ผลต่ อการแบ่งปันความรู้ การ
จัดการความรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางการแบ่งปันความรู้ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวั ดสุราษฎร์ธานี
(2) ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศกึ ษา ประกอบด้วย
(2.1) ตั ว แปรอิ สระหรือตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้ แก่ ปั จ จั ย ส่วน
บุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่งงาน และอายุงาน
(2.2) ตั ว แปรตาม (Dependent Variables) ได้ แก่ การแบ่ ง ปั นความรู้ ภายใน
องค์กร 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ 2) ด้านฝึกอบรม 3) ด้านการสอน
งาน 4) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร และ 5) ด้านการประชุม
(3) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครังนี ได้แก่
บุคลากรของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 102 คน
(4) ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ระหว่างกันยายน – พฤศจิกายน 2562
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2) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครังนี ผู้วิจัยได้ทาแบบสอบถามใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกคาตอบซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการแบ่งปันความรูภ้ ายในองค์กร
ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดข้ อ เสนอแนะเพื่ อใช้ เป็นแนวการแบ่ง ปันความรู้ ภ ายใน
องค์กร
3) วิธ กี ารเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครังนี ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามผ่านทางระบบ
Internet โดยผ่ า นทาง e-mail และเครือข่ ายสั งคมออนไลน์โดยใช้การสร้างแบบสอบถาม Online
ผ่านทาง Website ของ Google Spreadsheet ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลของแบบสอบถาม Online
ลงไปยัง Website ที่มีกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนีใช้งานอยู่ และการเก็บข้อมู ลจากตัวแทนประชากรที่
ศึกษา โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามโอกาส (Non–Probability Sampling) ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างจ านวน
102 ฉบับ และรับคืน 102 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
4) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและข้อคาถามที่ต้องการ
ทราบในการวิ จั ย ครั งนี ผู้ วิ จั ย ได้ นาแบบสอบถามที่ ไ ด้ม าวิ เคราะห์เพื่ อค านวณหาค่าสถิ ติ โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป ดังนี
หาความถี่ค่าร้อยละ เกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่ว นบุคลากร เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ระดับตาแหน่งงาน และอายุงาน
ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ของกลุ่มตัวอย่างใน
องค์ การบริหารส่ว นจัง หวัดสุ ร าษฎร์ธ านี เพื่ อวิ เคราะห์ข้อมู ลการศึ กษาการแบ่ง ปันความรู้ภายใน
องค์กร
เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคลากรที่มีอิทธิพลต่อการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร โดยใช้ t-test
กรณีเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) กรณีเปรียบเทียบ
ความแตกต่ าง 2 กลุ่ มขึ นไป และเปรี ย บเที ย บค่าเฉลี่ ย เป็ นรายคู่ โดยวิ ธีของ Scheffé หากมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) ผลการวิเคราะห์เกีย่ วกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
บุคลากรกองช่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 36-45 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี
ตาแหน่งข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอายุงานอยู่ระหว่าง 11-16 ปี
2) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับการแบ่งปันความรูภ้ ายในองค์กร
ผลการวิเคราะห์การแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดมีค่าเท่ากันคือ ด้านการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ และด้านการประชุม รองลงมาคือ
ด้านการฝึกอบรม ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่ อสาร ด้านการสอนงาน ตามลาดับ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี
(1) ด้านการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อโดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้ อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ หัวหน้างานใช้วิธีการพูดคุ ย
กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อการแบ่งปันความรู้ในระหว่างการปฏิบัตงิ านอย่ างสม่าเสมอ รองลงมาคือ โดยปกติ
บุคลากรภายในองค์กรจะใช้วิธีการพูดคุยกันและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ หรือแบ่งปันความรู้
ซึ่งกันและกันกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนาความรู้ไปพัฒนาการทางาน
(2) ด้ า นการฝึ กอบรม โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อพิ จ ารณา เป็ นรายข้ อ โดย
เรี ย งลาดั บจากมากไปหาน้ อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคื อ องค์กรใช้วิธีฝึกอบรมภายใน หรือ
ส่ ง ไปอบรมภายนอกให้กับบุคลากรเพื่อจะได้มีการพั ฒนาความรู้และเชี่ ยวชาญในสายงาน และนา
ความรู้ม าแบ่ง ปันกั นในองค์กร รองลงมาคื อ องค์ กรของท่านมีแผนการฝึ กอบรมและงบประมาณ
เพียงพอในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเกิดการพัฒนาและการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
(3) ด้ า นการสอนงาน โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อพิ จ ารณา เป็ นรายข้ อ โดย
เรียงลาดับจากมากไปหาน้ อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุดคือ องค์กรของท่านมีระบบพี่เลี ยงคอย
สอนงานให้กับบุคลากรด้วยกันเพื่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร รองลงมาคือ หัวหน้างาน
ใช้วิธีการสอนงาน ในการถ่ายทอดงานหรือแบ่งปันความรู้ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ในเรือ่ ง
ใหม่ ๆ เพื่อนาความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดในการทางาน
(4) ด้ า นการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศการสื่ อสาร โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ในองค์กรของ
ท่านได้มีการนา/พัฒนาเทคโนโลยี มาช่ วยให้เกิดสื่ อสารและแลกเปลี่ ยนความรู้ขึนในองค์ กร รองลงมาคื อ
ท่านได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ทังจากภายในและภายนอกองค์ กร รวมทังทาการสื่อสารกั น
ภายในองค์กรผ่านระบบ IT ขององค์กร
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(5) ด้ า นการประชุ ม โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อพิ จ ารณา เป็ นรายข้ อ โดย
เรียงลาดับจากมากไปหาน้ อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคื อ ทุก ๆ ส่วนงานในองค์ กรต่างให้ ค วาม
ร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมการแลกเปลี่ยนความรู้หรือแบ่งปันความรู้ในองค์กรด้วยความเต็มใจ รองลงมา
คื อ องค์ กรของท่านได้มีการจั ดกิจ กรรมในการแลกเปลี่ย นความรู้ใหม่ ๆ โดยการประชุ มทุกเดือน
เพื่อให้บุคลากรได้มมี ุมมอง และเกิดความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ เป็นการต่อยอดความคิดสู่การพัฒนาการ
ทางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3) ผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล เกีย่ วกับ ปัจ จัย ทีม่ ีผลต่อ การแบ่งปัน ความรู้ของกองช่า ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ง และ
อายุงาน
(1) เพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ การแบ่งปั นความรู้ของกองช่ า ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ า ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ ด้านการประชุม
(2) อายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่ อการแบ่งปั นความรู้ของกองช่ า ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของกองช่าง
องค์ การบริหารส่ วนจังหวั ดสุราษฎร์ธ านี แตกต่างกั นในทุก ๆ ด้ า น คื อ ด้ า นการพูดคุย แลกเปลี่ยน
ความรู้ ด้านการฝึกอบรม ด้านการสอนงาน ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร และด้านการ
ประชุม
(3) ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มี ผลต่อการแบ่ งปันความรู้
ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้า นแตกต่า งกั น
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
(4) ระดับตาแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของ
กองช่ า ง องค์ การบริหารส่ ว นจัง หวั ดสุ ราษฎร์ธ านี แตกต่ า งกั นในทุก ๆ ด้ า น คื อ ด้ า นการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการฝึกอบรม ด้ านการสอนงาน ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
และด้านการประชุม
(5) อายุงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปั นความรู้ของกอง
ช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้านทุ กด้านแตกต่างกั นอย่ า งมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของ
กองช่ า ง องค์ การบริ หารส่ ว นจัง หวั ดสุ ร าษฎร์ธ านี แตกต่ า งกั นในทุกๆ ด้ า น คื อ ด้ า นการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการฝึกอบรม ด้านการสอนงาน ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
และด้านการประชุม

อภิปรายผล
ผลจากการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ ของกองช่า ง องค์การบริหารส่ ว น
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีประเด็นที่ควรนามาอภิปรายผลการวิจัยดังต่อไปนี
ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรของกองงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ง และอายุงาน ผลการศึกษาพบว่ า
เพศ อายุ ระดับตาแหน่งงาน และอายุงานที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มผี ลต่อการแบ่งปัน
ความรู้ ของกองช่ าง องค์ การบริหารส่ ว นจัง หวั ดสุ ร าษฎร์ ธ านี โดยภาพรวมและรายด้า นทุกด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทังนีอาจเป็นเพราะบุคคลแต่ละคนย่อมมี ทักษะหรือ
ความรู้ เฉพาะตัว ของแต่ ละบุคคลซึ่ ง เกิ ดจากสั ญ ชาตญาณเชิ ง ลึ ก ลางสั ง หรณ์ ประสบการณ์และ
ความเชื่ อหรือความคิดสร้างสรรค์ ในการปฏิ บัติงานซึ่ งบุคคลนั น ๆ ได้ รั บความรู้ผ่านการถ่ายทอด
ความรู้ ผ่านการสังเกต การสนทนา การฝึกอบรม เป็นต้น ซึ่งเป็นความรู้ที่เข้าถึง และถ่ายทอดออกมา
ได้ค่อนข้างยาก ดังนัน เพื่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้จึงใช้วิธีการดังนี 1) ด้านการพูดคุยแลกเปลี่ ย น
ความรู้ พบว่ า หั ว หน้ า งานใช้ วิ ธี การพู ดคุย กั บผู้ ป ฏิ บัติง านเพื่ อการแบ่ งปันความรู้ใ นระหว่ างการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ โดยปกติบุคลากรภายในองค์กรจะใช้วิธีการพูดคุยกันและแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ หรือแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันกับ เพื่ อนร่ วมงานเพื่ อนาความรู้ไปพัฒนาการทางาน
2) ด้านการฝึกอบรม พบว่า องค์กรใช้วิธีฝึกอบรมภายใน หรือส่งไปอบรมภายนอกให้กับบุคลากรเพื่อ
จะได้มีการพัฒนาความรู้และเชี่ยวชาญในสายงาน และนาความรู้มาแบ่งปันกันในองค์กร รองลงมาคือ
องค์กรของท่านมีแผนการฝึกอบรมและงบประมาณเพียงพอในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
เกิดการพัฒนาและการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 3) ด้านการสอนงาน พบว่า องค์กรของท่านมีระบบพี่เลียงคอย
สอนงานให้กับบุคลากรด้วยกั นเพื่อให้เกิ ดการแบ่ งปันความรู้ภายในองค์ กร หั ว หน้ างานใช้วิธีการ
สอนงาน ในการถ่ายทอดงานหรือแบ่งปันความรู้ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ในเรื่องใหม่ ๆ
เพื่อนาความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดในการทางาน 4) ด้านการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศการสื่อสาร พบว่า
ในองค์กรของท่านได้มี การนา/พั ฒนาเทคโนโลยีมาช่ วยให้ เกิ ดสื่ อสารและแลกเปลี่ ยนความรู้ ขึนในองค์ กร
รองลงมาคือ ท่านได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ตา่ ง ๆ ทังจากภายในและภายนอกองค์กร รวมทังทาการ
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สื่อสารกันภายในองค์กรผ่านระบบ IT ขององค์กร และ 5) ด้านการประชุม พบว่า ทุก ๆ ส่วนงานใน
องค์กรต่างให้ความร่วมมื อในการเข้าร่ วมประชุ มการแลกเปลี่ยนความรู้หรื อแบ่ งปันความรู้ ในองค์ กรด้ วย
ความเต็มใจ รองลงมาคือ องค์กรของท่านได้มีการจัดกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ ๆ โดยการ
ประชุมทุกเดือนเพื่อให้บุคลากรได้มีมุมมอง และเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นการต่ อยอดความคิด
สู่การพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของสายชล เช้านิมิตร (2552)
ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ในองค์กรเพื่ อการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ ผลการศึกษา
พบว่า จากข้อมูลสถิติพืนฐานในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง
งาน อายุงาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับการแบ่งปันความรู้ในองค์กรเพื่อการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ และ
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการแบ่งปันความรู้ในองค์กรเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผู้นาหรือผู้บริหารซึง่
เป็ นปั จ จั ย ที่ มีผล และวิ ธี การแบ่ง ปันความรู้ในอง ค์กร ได้ แก่ วิ ธี การพู ด คุย ซึ่ ง มี ผลต่ อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในด้านรูปร่างของผลิตภัณฑ์ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ Liebowitz และ Chen
(2003, อ้างถึงใน มกรารัตน์ แช่มเชือ, 2550) ให้คานิยามเกี่ยวกับความสามารถในการแบ่งปันความรู้
ไว้ว่า ความสามารถในการแบ่งปันความรู้ นัน เป็นคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลที่ทาให้องค์กรสามารถ
สร้างความรู้ใหม่ ๆ ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยวาจาหรืออาจจะในรูปเอกสารใด ๆ บาง
องค์ กร เช่ น Johnson & Johnson และธนาคารโลกได้ มี การจั ด กิ จ กรรมเทศกาลแห่ ง ความรู้
(Knowledge Fair) ขึนเพื่อก่อให้เกิดการกระตุ้น เพื่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้ และให้เพื่อนร่วมงาน
จากทั่วโลกได้มาทาความรู้จักกัน สร้างความสัมพันธ์กัน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน เพื่อให้
เกิดการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ที่แฝงอยู่ในแต่ละคนง่ายขึน หลาย ๆ องค์กรได้สร้างการแบ่งปัน
ความรู้ให้เป็นหลักการที่สามารถชีนาทิศทางขององค์กรซึ่งเป็นหลักการมีรายละเอียดดังนี คือ 1) การ
แบ่งปันความรู้ให้กับบุคคลในองค์กร หรือผู้อื่นต้องได้รับรางวัลที่ทุกคนเต็มใจที่จะให้ความรู้ของตน
และกล้าที่จะขอความรู้จากคนอื่น ๆ 2) การประเมินผลงานจะต้องมีการเชื่อมโยงกับการที่ คน ๆ หนึ่ง
นันสามารถสร้างองค์ความรู้ ประเมินความรู้ และเกิดการถ่ายทอดความรู้แก่บุคคลอื่น ๆ 3) ความรู้
จะต้องถูกเปิดเผยแก่สมาชิกทุก ๆ คนให้สามารถค้นหาได้ง่ายเมื่อต้องการ ยกเว้นแต่ว่าความรู้นันจะ
ถูกจัดให้เป็นความลับขององค์การ หรือเป็นการป้องกันสิทธิส่ว นบุคคล 4) ความรู้ที่องค์กรของเรามี
ต้องสามารถนาไปแบ่งปันให้หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐบาลในระดับท้องถิ่น หรือในระดับชาติข องเราได้
และ 5) เราจะสร้างกระบวนการและเครื่องมือที่ทาให้เราสามารถจัดเก็บความรู้ และสามารถนามันมา
แบ่งปันเพื่อใช้ในการทางานร่วมกันให้ดขี ึน
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ข้อ เสนอแนะ
ผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี
1) ข้อ เสนอแนะจากผลการวิจยั ในครัง้ นี้
(1) ด้านการพูดคุยแลกเปลี่ย นความรู้ ในการแบ่งปันความรู้หัวหน้างานควรใช้วิ ธี การ
พู ด คุ ย กั บ ผู้ ป ฏิ บัติง านเพื่ อการแบ่ง ปันความรู้ในระหว่ างการปฏิ บัติง านอย่ างสม่าเสมอ โดยปกติ
บุคลากรภายในองค์กรจะใช้วิธีการพูดคุยกันและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ หรือแบ่งปันความรู้
ซึ่งกันและกันกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนาความรู้ไปพัฒนาการทางาน
(2) ด้ า นการฝึ กอบรม องค์ กรใช้ วิ ธี ฝึกอบรมภายใน หรื อส่ ง ไปอบรมภายนอกให้กับ
บุคลากรเพื่อจะได้มีการพัฒนาความรู้และเชี่ยวชาญในสายงาน และนาความรู้มาแบ่งปันกันในองค์กร
และองค์ กรของท่านมีแผนการฝึ กอบรมและงบประมาณเพี ย งพอในการส่ ง เสริมและสนั บสนุนให้
บุคลากรเกิดการพัฒนาและการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
(3) ด้านการสอนงาน องค์กรของท่านมีระบบพี่เลียงคอยสอนงานให้กับบุคลากรด้วยกัน
เพื่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้ภายในองค์ กร หัวหน้างานใช้วิธีการสอนงาน ในการถ่ายทอดงานหรื อ
แบ่งปันความรู้ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ ในเรื่องใหม่ ๆ เพื่อนาความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดใน
การทางาน
(4) ด้ า นการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศการสื่ อสาร ในองค์ กรควรมี การนา/พั ฒนา
เทคโนโลยีมาเพื่อช่วยให้เกิดสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้ขึนในองค์กร เพราะการได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ต่าง ๆ ทังจากภายในและภายนอกองค์กร รวมทังทาการสื่อสารกันภายในองค์กรผ่านระบบ IT
ขององค์กรเป็นการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้
(5) ด้านการประชุม ทุก ๆ ส่วนงานในองค์กรต่างให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม
การแลกเปลี่ยนความรู้หรือแบ่งปันความรู้ในองค์กรด้วยความเต็มใจ และควรมีการจัดกิจกรรมในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ ๆ โดยการประชุมทุกเดือนเพื่อให้บุคลากรได้มีมุมมอง และเกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เป็นการต่อยอดความคิดสู่การพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
2) ข้อ เสนอแนะสาหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรศึ กษาเพิ่ม เติมข้ อมูลรายด้านของการแบ่ง ปันความรู้ ในด้ า นอื่ น ๆ เพื่ อให้ ค รอบคลุม
เนือหา
การศึกษาวิจัย ควรเพิ่มจานวนประชากรให้มากขึน และกระจายจานวนของประชากรที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างให้ควบคุมทังส่วนราชการอื่น ๆ เพื่อทราบถึงการแบ่งปันความรูข้ องหน่วยงานราชการอื่ น
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ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของตัวแทนประกันชีวติ
บริษ ัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด
ในจังหวัดสุร าษฎร์ธานี
ณัฐชานันท์ วงศ์อภิธนา*

บทคัดย่อ
การศึ กษาเรื่องนี มี วัต ถุ ประสงค์เพื่ อ 1) ศึ กษาปั จ จัย ส่ ว นบุค คลที่มี ผลต่ อความผู กพันต่อ
องค์การของตัวแทนประกั นชี วิต บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่ นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี 2) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน อินเตอร์
เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 3) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่ อ
องค์การของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัดสุ
ราษฎร์ ธ านี การวิ จั ย ครั งนี ใช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ( Quantitative Research) ที่ ใ ช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างที่ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน
อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 150 คน
ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และจาก
ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่ อองค์ การของบุคลากร จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ
สถานภาพการสมรสที่แตกต่างกั นมีผลต่อความผู กพันต่อองค์การที่ ไม่แตกต่างกั น ส่ ว นปั จจัยเพศ
พบว่า บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และผลการทดสอบแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร พบว่า ปัจจัย
ด้านความสาเร็จของงาน ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ ด้านนโยบายและการบริหารงาน และ
ด้านค่าตอบแทน ส่งผลต่อแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของตัวแทนประกันชีวิต บริษทั
อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ค าสาคัญ: แรงจูงใจ, ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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บทน า
ทรัพยากรมนุษย์ ถือได้ว่ามีความสาคัญต่อองค์การเพราะเป็นทรัพยากรที่มีความสามารถใน
การสร้ า งกาไร และ เพิ่ ม มู ลค่ า เพื่ อสร้ า งความมั่ง คั่ ง ให้ กับ องค์ การ และมนุ ษ ย์ เป็ นผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ อันจะเป็นตัวผลักดันที่สาคัญ ที่จะทาให้
องค์ การไปสู่ เป้าหมายที่ว างไว้ ได้อย่ างมีประสิทธิ ภาพ องค์ การจึ งจาเป็นต้องมีการบริหารและการ
จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการผลตอบแทน
ขององค์การต่อบุคลากร ยังเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่องค์การได้ลงทุนไว้ เพราะต้องใช้ทังทุนทรัพย์และ
เวลาเป็นจานวนมากในการสรรหา คัดเลือก ฝึกฝน และพัฒนาตัวบุคคล เพื่อให้ได้ตัวบุคลากรหรื อ
พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะในการทางานสูง เพื่อให้เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มี
ความผูกพันต่อองค์การจึงจะทาให้ผลการดาเนินงานขององค์การมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสาเร็ จ
ตามเป้าหมาย
องค์การจะต้องค้นหาวิธีการว่าทาอย่างไรจึงจะทาการสรรหา และคัดเลือกพนักงานได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพ เพื่ อค้ นหาคนดีมี ความรู้ ความสามารถตรงกั บงานเข้ ามาร่ว มงานด้ว ย และเมื่ อได้
พนั กงานที่มีความรู้ ความสามารถเข้ ามาทางานแล้ ว ท าอย่ างไรองค์การจึ งจะพั ฒนาพนักงานให้มี
คุณภาพได้ เพราะการพัฒนาคือ การนาพาองค์การก้าวไปข้างหน้า หากขาดการพัฒนาก็หมายถึงหยุด
การเติ บ โตของบุ ค ลากร และไม่ สามารถนาพาองค์ ก ารให้ เจริ ญ ก้ า วหน้ า ต่ อไปในโลกแห่ ง การ
เปลี่ยนแปลงได้
ดังนัน สิ่งที่องค์การจะต้องให้ความสาคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์ การ (Employee Engagement) มีความจงรักภักดีต่อองค์การ
(Loyalty) การจะได้มาซึ่งสิ่งนีจะต้องผ่านกระบวนการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) เพื่อให้พนักงานมี
ความเต็มใจ และพร้อมที่จะทุม่ เทในงานได้อย่างเต็มที่
ดังที่ แคนเตอร์ (Kanter, 1968) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การหมายถึง ความเต็มใจของ
บุคคลที่จะดารงไว้ซึ่ง ความเป็นสังคม และมีความจงรักภักดี ต่อระบบสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ เป็น
ความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลต่อสังคมเชื่อมโยงระหว่างบุคลิกภาพความสนใจของบุคคล
ให้เข้ากับความสัมพันธ์ของสังคม ทาให้สิ่งที่บุคคลต้องการ สอดคล้องกับสิ่งที่บุคคลกระทา สอดคล้อง
กั บ แฟรงคลิ น (Franklin, 1975) ที่ ไ ด้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์การว่า ความผู กพันต่อ
องค์การเป็นความเต็มใจที่จะทาตามมาตรฐานกฎเกณฑ์ขององค์การ และเต็มใจที่จะอยู่กับองค์การ
ประกันชีวิตเป็นงานด้านบริการซึ่งเป็นงานหลักที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องทา และหากกล่าวถึง
อาชีพตัวแทนประกันชีวิตนัน ไม่ได้เป็นเพียงอาชีพรับจ้างธรรมดา ความสาเร็จในอาชีพตัวแทนประกัน

309
ชีวิตต้องมี ปัจจัยอื่น ๆ มาประกอบด้วย ทังทางด้านสังคม ด้านประสบการณ์ ด้านการศึกษา โดยใน
บริษัทเอกชนทั่ว ๆ ไป จะกาหนดตาแหน่งงานตามวุฒิการศึกษาของผู้สมัครเป็นตัวแทนประกันชี วิ ต
หากแต่ บริ ษัทประกั นชี วิต ก็มองเรื่ องการศึกษาเหมือนกั น แต่ไ ม่ ได้ม องเป็นเรื่ องหลัก เพราะบริษัท
ประกั นชี วิ ตทั งหลายมีห ลักสู ตรการฝึ กอบรมภายในบริ ษัท เกี่ ย วกั บ แบบประกั น วิ ธี การนาเสนอ
เทคนิคต่าง ๆ และถูกสอนโดยผู้มีประสบการณ์จริง
จากความพิเศษขององค์การ อาชีพตัวแทนประกันชีวิตที่ เกี่ยวข้ องกับทักษะทางด้านสั ง คม
ประสบการณ์ การศึกษา และสถานการณ์ ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรของ บริษัท อเมริกัน อินเตอร์
เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงระดับความผูกพันต่อองค์การและปั จ จั ย
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อความผูกพันขององค์การ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
การศึ กษาเรื่ อ งปั จ จั ย ที่ มี ผลต่ อความผู กพั นต่ อองค์ การของตัว แทนประกั นชี วิ ต บริษัท
อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีดังนี
1) เพื่ อศึ กษาปัจ จัย ส่ วนบุคคลที่ มีผลต่อความผู กพันต่อองค์การของตัว แทนประกั นชีวิต
บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน อินเตอร์
เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3) เพื่ อศึ กษาปั จ จั ย ที่ มี ผลต่ อความผู กพั นต่ อองค์ การของตั ว แทนประกั นชี วิ ต บริ ษัท
อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทบทวนวรรณกรรม
การศึ กษาค้นคว้ าเอกสาร และงานวิจั ยที่เกี่ ย วข้ องกั บการวิ จัย เรื่อง ปั จ จั ย ที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ครอบคลุมกรอบแนวคิดที่
ใช้ในการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี
1) แนวคิด และทฤษฎี เกีย่ วกับความผูกพันต่อองค์การ
อเลน และ เมเยอร์ (Allen & Meyer, 1997, อ้างถึงใน ธีระศักดิ์ กุสลานนท์, 2545, น. 27)
ได้สรุปแนวความคิดเรื่องความผูกพันต่อองค์กรเป็น 3 แนว คือ
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(1) แนวคิ ด ด้านทัศนคติ แนวคิ ดนี จะมองว่าความผู กพั นต่อองค์กรเป็นความรู้สึกของ
บุ ค คลรู้ สึกว่ า ตนเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ขององค์ กร และได้ ใ ห้ค วามหมายของความผู กพั นต่อองค์ กรไว้ว่า
หมายถึง
(1.1) ความเชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
(1.2) ความเต็มอกเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็ มทีท่ ี่จะทางานเพื่อองค์กร
(1.3) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาสมาชิกภาพขององค์กรไว้
(2) แนวคิดด้านพฤติกรรม แนวความคิดนีมองความผู กพั นต่อองค์ กรในรูปแบบความ
สม่าเสมอของพฤติกรรม เมื่อบุคคลมีความผูกพันต่อองค์ กรก็จะมีการแสดงรูปแบบพฤติกรรมอย่ า ง
ต่ อเนื่ องหรือคงความคงเส้ นคงวาในการทางาน ความต่อเนื่ องในการทางานโดยไม่โยกย้ายไปไหน
เนื่องจากเกิดการเปรียบเทียบผลได้และผลเสียที่จะเกิดขึ นจากการละทิงสภาพของสมาชิ ก หรือการ
ลาออกอย่างถี่ถ้วนแล้ว ซึ่งผลเสียนีจะพิจารณาในลักษณะต้นทุนที่จะเกิดผลประโยชน์ที่เสียไป ทฤษฎี
ที่เป็นแนวคิดนี คือ ทฤษฎีไซด์เบ็ท (Side Bet) ของ เบคเคอร์ (Becker) ซึ่งสรุปได้ว่าการพิจารณา
ความผูกพันต่อองค์กรเป็นผลมาจากการที่คนเปรียบเทียบชั่งนาหนักว่าถ้าหากเขาลาออกจากองค์ กร
ไปเขาจะสูญเสียอะไรบ้าง
(3) แนวความคิดทางด้านที่เกี่ยวกับความถูกต้องหรือบรรทัดฐานของสั งคมแนวความคิด
นีมองความผูกพันต่อองค์กรว่าเป็นความจงรักภักดีและเต็มใจที่จะอุทิศตนให้กับองค์กร ซึ่งเป็นผลมา
จากบรรทัดฐานขององค์กรและสังคม บุคคลรู้สึกได้ว่าเมื่อเขาเข้ามาเป็นสมาชิกขององค์กรเขาจะต้อง
มีความผูกพันต่อองค์กร เพราะนั่นคือความถูกต้องและความเหมาะสมที่ จะทา ความผูกพันต่อองค์กร
นันเป็นหน้าที่หรือพันธะผูกพันที่สมาชิกจะต้องปฏิบตั ิหน้าทีใ่ นองค์กร
สรุปแนวคิดทัง 3 แนว คือ ความผูกพันต่อองค์กรเป็นสิ่งซึ่งแสดงออกถึงสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลกับองค์กร ถ้าคนยิ่งมีความผูกพันต่อองค์กรสูงมากเท่าไร แนวโน้มที่จะลาออกหรือ ทิงองค์กรไป
ก็ลดน้อยลงไปเท่านัน แต่อย่างไรก็ตามแนวคิดทัง 3 ต่างกันตรงที่ว่า
แนวคิ ด แรกมองว่ า คนที่ ท างานกั บองค์กร โดยไม่ ลาออกไปไหน เป็ นเพราะเขามีความ
ปรารถนาที่จะอยู่กับองค์กร
แนวคิดที่สองมองว่า คนที่ต้องอยู่กับองค์กร เพราะเขาจาเป็นต้องอยู่ ไม่เช่นนันจะสู ญ เสี ย
ผลประโยชน์หลายๆอย่าง ที่เขาควรได้รบั จากการลงทุนไป
แนวคิ ด ที่สามมองว่า คนผู กพั นต่อองค์กรเพราะเขาคิดว่าเขาควรจะอยู่ หรื อเป็นสิ่งที่ควร
กระทาทังนีเพื่อความถูกต้องและความเหมาะสมทางสังคม
ความสาคัญของความผูกพันต่อองค์กร
มีนักวิชาการกล่าวถึงความสาคัญของความผูกพันต่อองค์กรไว้ ดังนี
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สเตียร์ (Steers, 1977, p. 48) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์การสามารถใช้ทานายอัตราการ
เข้า-ออกศัพท์งานของสมาชิกในองค์ การได้ดีกว่า การศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการทางานเสี ย อี ก
คือ
(1) ความผูกพันต่อองค์การ เป็นแนวคิดซึ่งมีลักษณะครอบคลุมมากกว่ าความพึงพอใจใน
การทางาน สามารถสะท้อนถึงผลโดยทั่วไปที่บุคคลสนองตอบต่อองค์การโดยส่วนรวมในขณะที่ความ
พึงพอใจในการทางานสะท้อนถึงการตอบสนองของบุคคลต่องาน หรือแงใดแง่หนึ่งของงานเท่ านัน
(2) ความผูกพันต่อองค์การค่อนข้างจะมีเสถียรภาพมากกว่าความพึงพอใจในการทางาน
ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาไปอย่างช้า ๆ แต่ก็อยู่อย่างมั่นคง
(3) ความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวชีที่ดถี ึงความมีประสิทธิภาพขององค์การ
สเตียร์ (Steers, 1997) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การและผลลัพธ์ต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ เป็น 3 ปัจจัย คือ
(1) ลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) หมายถึง ตัวแปลตามความที่ระบุ
คุณสมบัติของบุคคลนัน ๆ เช่น อายุ การศึกษา อายุงาน ความต้องการความสาเร็จ ความชอบความ
เป็นอิสระ
(2) ลั กษณะของงาน (Job Characteristics) หมายถึง ลั กษณะสภาพของงานที่แต่ละ
บุคคลรับผิดชอบปฎิบตั ิอยู่ว่ามีลักษณะอย่างไร ซึ่งประกอบด้วย 5 ลักษณะ คือ ความเป็นอิสระในงาน
(Autonomy) ความหลากหลายทั ก ษะในงาน ( Variety) ความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องงาน (Job
Identification) ผลสะท้อนกลับของงาน (Feedback) และโอกาสได้ปฏิสังสรรค์กับผู้อื่นในการทางาน
นัน (Opportunity for Optional Interaction)
(3) ประสบการณ์ที่ได้รบั ระหว่างปฏิบัตงิ าน (Job Experience) หมายถึง ความรู้สึกของ
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนว่ารับรู้การทางานในองค์การอย่างไร โดยกาหนดไว้ 4 ลักษณะ คือ
(3.1) ศนคติของกลุ่มต่อองค์การ (Group Attitude)
(3.2) ความคาดหวังทีจ่ ะได้รบั การตอบสนองจากองค์การ (Met Expectation)
(3.3) ความรู้สึกว่าตนมีความสาคัญต่อองค์การ (Personal Importance)
(3.4) ความรู้สึกว่าองค์การเป็นทีพ่ ึ่งได้ (Organization Dependability)
Charlie Watts, Head of Towers Perrin (2003, อ้างถึงใน สมชื่น นาคพลัง, 2547, น. 8)
กล่ า วว่ า ความผู กพั นของพนั กงาน คื อ การที่ พ นั กงานแสดงออกถึ ง ความมุ่ งมั่ นที่จ ะอุ ทิ ศตนเพื่อ
ความสาเร็จขององค์การ โดยสิ่งจาเป็นที่พนักงานจะแสดงออกเพื่ อแสดงถึงความผู กพั นต่อองค์ การ
ได้แก่
(1) ความตังใจ (The will) ประกอบไปด้ว ยการรับรู้ ถึง เป้าหมาย ความหวงแหนและ
ความภาคภูมิใจ ซึ่งจะช่วยทาให้พนักงานมีความพยายามอย่างสุดความสามารถในการทางาน
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(2) วิ ธี การ (The Way) คื อ ปั จ จั ย ด้านแหล่ ง ทรัพยากร การให้การสนับสนุนทางด้าน
เครื่ องมื อและอุ ป กรณ์ จากองค์ การ เพื่ อนาไปใช้ ป ระโยชน์ ในการสร้ างความสาเร็ จ เพื่ อให้บรรลุ
เป้าหมายที่องค์การกาหนดไว้
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร
เมาว์ เดย์ สเตี ย ร์ และ พอร์ เตอร์ (Mowday, Steers & Porter, 1982) ได้ เสนอปั จจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อความผู กพั นต่อองค์กรเพิ่ม โดยเพิ่ ม ปัจจั ย ด้า นลั กษณะขององค์กร หรื อโครงสร้ างของ
องค์กรว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์กร ซึ่งเมาว์เดย์ และคณะแบ่งปัจจัยออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
(1) ลักษณะส่วนบุคคล พบว่า อายุ ตาแหน่ง และความต้องการประสบความสาเร็ จ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กรและการศึกษามีความสั มพันธ์ทางลบกับความผู กพั น
ต่อองค์กร
(2) ลักษณะงาน พบว่า งานที่มีคุณค่านาไปสู่การเพิ่มความผูกพันต่อองค์กร นอกจากนี
ความชัดเจนในบทบาทงานทีร่ ับผิดชอบมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อความผูกพัน
(3) ลั กษณะองค์กร พบว่ า ความผู กพันมีความสั มพั นธ์ ทางบวก และระดับความเป็น
ทางการขององค์กร การกระจายอานาจ ระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ความรู้สึกเป็นเจ้า ของ
ของพนักงานและการควบคุมขององค์กร
(4) ประสบการณ์จากการทางาน เป็นแรงทางด้านสังคม ซึ่งมีอิทธิพลสาคัญในการเกิ ด
ความรู้สึกเกี่ยวกับองค์กร ได้แก่ ทัศนคติทางบวกต่อองค์กร ความรู้สึกว่าตนสาคัญต่อองค์กร
สเตียร์ (Steers, 1997, pp. 46-56) ได้เสนอแบบจาลอง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
(1) ปัจจัยกาหนดความผูกพันต่อองค์การ (Antecedent of Commitment)
(2) ลักษณะของความผูกพันต่อองค์การ (Commitment)
(3) ผลที่ตามมาของความผูกพันต่อองค์การ (Outcomes of Commitment)
เชลดอน (Sheldon, 1971, p. 144) เห็ นว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั นธ์ กับ ความผู กพั นต่อ
องค์การ ได้แก่ การเข้ากันได้กับเพื่อนร่วมงาน ระยะเวลาที่ทางานในหน่วยงาน อายุ เพศ ตาแหน่ง
หน้าที่การงาน รวมถึงปัจจัยทีเ่ ป็นประสบการณ์การทางาน ดังนี
(1) การลงทุนของบุคคล คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพที่ปฏิบัตงิ าน
(2) ความผูกพันของเพื่อนร่วมงานในที่ทางานเดียวกัน
(3) การพัฒนาประสบการณ์และความสนใจในการทางาน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ปัจจัยส่วนบุคคล
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เพศ ผลการวิ จั ยพบว่ า เพศหญิ งมี ความผู กพั นต่ องานมากกว่ าเพศชาย ทั งนี เป็ นผลมาจาก
ข้อจากัดทางวิชาชี พมากกว่า เนื่องจากเพศหญิงค่ อนข้ างหางานได้ ยากกว่ าประเทศไทยจึ งมีความรั กและ
ผูกพันต่องานที่ตนเองทามากกว่าและผู้หญิงมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงงานน้อยกว่าผู้ชาย (Glimer, 1966)
อายุ จากการศึกษาพบว่ายิ่งสมาชิกมีอายุมากขึนเท่าไร ก็มี ความผูกพันต่องานมากขึนเท่านัน
เนื่ องจากมีการสั่ งสมประสบการณ์ในงานเอาไว้ มาก นั่ นคื อ ตั ว แปรในเรื่องอายุ ซึ่ ง มี ความสัมพันธ์
โดยตรงกับความผูกพันต่องาน (Hall, 1970, pp. 176-190)
สถานภาพสมรส คนที่ แต่งงานมี ครอบครั วแล้ว มักมีความผู กพันต่องานมากกว่าคนที่ยังไม่
แต่งงานมีครอบครัว หรือเป็นโสด ซึ่งอาจเป็นเหตุผลทางจิ ตวิทยาที่คนแต่งงานมีครอบครัวแล้ ว ย่ อม
ต้ องการความมั่นคงในชีวิ ตมากกว่าจะมีความผู กพันต่องานสู งกว่าคนที่ยั งไม่ได้แต่ง ( Hrebiniak &
Alutto, 1972, p. 562)
อายุงาน หรือระยะเวลาที่อยู่ในตาแหน่งในองค์กร พบว่า สมาชิกในองค์กรที่ทางานอยู่ กับ
องค์กรมานานเท่าใด ก็ย่อมมีค วามผูกพันต่องานมากขึนเท่านัน เพราะการมีอายุงานมากก็มีแนวโน้มที่
จะยอมรับเป้าหมายและคุณค่าขององค์กรและมีความผู กพันต่องานมากขึ น (Sheldon, 1971, p. 143)
ระดับการศึกษา พบว่ามีความสัมพันธ์กับระดับความผูกพันต่องานแบบผกผันกัน นั่นคือคนที่
มี การศึ กษาระดับสู ง จะมีร ะดั บความผู กพั นต่ องานน้ อยกว่ า คนที่ มี การศึกษาระดับต่ ากว่ า ทั งนี
เนื่องจากคนที่มีการศึกษาสูง มัคมีความผูกพันต่อวิชาชีพของตนเองมากกว่าความผูกพั นต่องานที่ ท า
เป็นประจา (Grusky, 1966, p. 499)
2) แนวคิด และทฤษฎี เกีย่ วกับแรงจูงใจในการทางาน
แรงจูงใจในการทางาน หมายถึง แรงผลักดันหรือเงื่อนไขต่างๆที่มีอยู่ภายในและภายนอกตั ว
บุคคลที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการทางาน ทิศทางในการกระทา ความเข้มแข็งและระยะเวลาในการ
กระท า ดั ง นั นแรงจูง ใจจึ งเป็นกระบวนการทางจิตใจที่เกิ ดจากการปฏิ สัมพั น ธ์ระหว่างบุคคลและ
สภาพแวดล้อม
แรงจูงใจเป็นปัจจัยหนึ่งในหลายหลายปัจจัยทีช่ ่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของคนในการทางานว่า
ทาไมคนจึงขยัน มานะพากเพียรและปฏิบัตงิ านได้ดี แรงจูงใจจึงมีบทบาทสาคัญดังต่อไปนี
(1) แรงจูงใจ สามารถอธิบายถึงสาเหตุของพฤติกรรมและพยากรณ์พฤติกรรมของบุคคล
ได้ แรงจูงใจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เข้าใจว่า ทาไมคนถึงมีพฤติกรรมเช่นนี อะไรเป็นสิ่งจูงใจที่ทาให้คน
มุ่ ง มั่ นที่ จะกระทาพฤติกรรมนั น นอกจากนี แรงจู งใจยังช่ ว ยอธิ บายถึ งความมานะพากเพี ยรในการ
กระทาพฤติกรรมและทาพฤติกรรมหรือกิจกรรมนันอย่างกระตือรื อร้นเต็มความสามารถ ดังนันการ
ทราบถึงแรงจูงใจหรือแรงผลักดันที่อยู่ เบื องหลัง ของพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในด้านการบริหารจัดการและการหาวิธีการที่จะทาให้บคุ คลมีพฤติกรรมที่ตอ้ งการ
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(2) แรงจูงใจ ช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ทาไมบางคนมีความเพี ย ร
พยายามที่จะทากิจกรรมต่างๆให้บรรลุเป้าหมาย ในขณะที่บางคนไม่มีความเพียรพยายามที่จะผ่าฟัน
อุปสรรคให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนเข้าใจว่าทาไมบางครังบุคคลถึงทาพฤติกรรมนีในขณะที่บางเวลา
พฤติกรรมนีจะไม่เกิดขึน
(3) แรงจู ง ใจช่ วยให้ บุคคล หน่ ว ยงานหรื อองค์ การบริ หารจั ดการ โดยอาศั ย แนวคิด
แรงจู ง ใจ ซึ่ ง การจู ง ใจมีหลายประเภท อาจอาศั ย การจงใจประเภทต่างๆผสมผสานกั นหรือเรื่อง
วิธีการใช้จูงใจให้เหมาะสมกับบุคคล กลุ่มสถานการณ์และโอกาส เช่น สร้างกระบวนการจูงใจในการ
ทางานโดยการตอบสนองความต้องการของบุคคลได้อย่างเหมาะสม
จะเห็ นได้ว่าการจูง ใจจึงเป็นอี กปัจ จัยประการหนึ่ งที่ จ าเป็นอย่างมากต่อการทางานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารที่ดีตอ้ งมีความสามารถในการจูงใจโดยต้องรู้ว่าสามารถทาการ
จูงใจใครและโดยวิธีใด จึงจะสามารถทาให้คนพยายามทางานหนักจนกระทั่งบรรลุเป้าหมายของงาน
ได้อย่างแท้จริง โดยปกติปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อการทางานของแต่ละบุคคลจะมีประเด็นที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
มากมายและมีความยุ่งยากซับซ้อนเป็ นอย่างมาก ดังนันการที่จะกระตุ้นจูงใจให้คนสามารถยืนหยั ด
ทางานที่ยุ่งยากให้สาเร็จลุล่วงได้โดยราบรืน่ จึงไม่ใช่เรื่องง่าย
ผู้ วิ จั ย มี ค วามสนใจในการศึ กษาทฤษฎี ปั จ จั ย ที มี ผลต่ อ แรงจู ง ใจในการท า งาน โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี
ทฤษฎีสองปัจจัย Two-Factor Theory ของ Frederick Herzberg
ทฤษฎี แรงจูงใจทฤษฎี แรงจูงใจของเฟรดเดอริค เฮอร์ ซเบอร์ก ( Herzberg's dual factor
Theory) เฟรดเดอริค เฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg) นักจิตวิทยาได้คิดคนทฤษฎีแรงจูงใจใน
การท างาน ซึ่ ง เป็ นที่ ยอมรับกั นอย่างกว้า งขวางในวงการบริห าร มี ชื่อเรี ย กแตกต่างกั นออกไปคือ
Motivation - Maintenance หรือ Dual Factor Theory หรือ The Motivation Hygiene Theory
จากการสั มภาษณ์พนั กงานหลายร้อยคนถึ งเวลาที่พวกเขาได้รับแรงจู งใจอย่ างมากในการ
ปฏิ บั ติ งาน และเวลาที่พวกเขาไม่ พอใจและไม่มีแรงจูงใจในการทางาน เฮอร์ ซเบอร์ก ( Herzberg)
พบว่า ลักษณะของงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับความไม่พึงพอใจซึ่งแตกต่างอย่างมากกับในส่ว นของความ
พึงพอใจ จนสังเกตได้ว่ามีปัจจัยสองส่วนที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
เฮอร์ ซเบอร์ ก (Herzberg) เชื่ อว่ า มิ ติ ที่ แยกกั นอย่ างเห็นได้ ชัดมีส่ว นต่อพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ส่วนแรกเรียกว่า
ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น (Motivator Factors) เป็นปัจจัยที่นาไปสู่ความพึงพอใจในการ
ทางาน มีอยู่ 5 ประการ คือ
(1) ความสาเร็จของงาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถทางานได้เสร็จ
สินและประสบความสาเร็จ สามารถแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับงานและรู้จักป้องกันปัญหาทีเ่ กิดขึน
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(2) การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) การที่บุคคลได้รับการยอมรับนับถือ ทัง
จากกลุ่ ม เพื่อน ผู้ บั ง คับบัญ ชา หรื อจากบุคคลอื่ น ๆ ทั่ ว ไป ซึ่ ง อาจแสดงออกในรูปแบบการยกย่อง
ชมเชย การให้กาลังใจ การแสดงความยินดี การแสดงออกที่ทาให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ
(3) ลักษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง งานนันต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ท้าทายให้ลงมือทา หรือเป็นงานที่มีลักษณะทาตังแต่ตน้ จนจบโดยลาพัง
(4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึนจากการที่ได้รบั
มอบหมายให้รบั ผิดชอบงานและมีอานาจในการรับผิดชอบอย่างเต็มที่
(5) ความก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน (Advancement) หมายถึง การได้รับเลื่ อนขั น
การเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึน มีโอกาสได้ศึกษาต่อเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม ได้รับการฝึกอบรมดูงาน
ดังนันผู้บริหารควรใช้ปัจจัยทัง 5 ประการข้างต้นต่อผู้ปฏิบัติงาน จะช่วยส่งเสริมการเรี ย นรู้
และจูงใจให้คนตังใจทางานจนสุดความสามารถ
ปัจจัยคาจุน (Maintenance Factors) หรือปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) เป็นปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการทางานและเป็นปัจจัยที่จะสามารถป้องกันการเกิดความไม่พึงพอใจใน
การทางาน ได้แก่
(1) นโยบายและการบริ หารงาน (Company Policy and Administration) คื อ การ
จัดการและการบริหารองค์การ การติดต่อสื่อสารภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพ
(2) เงิ นเดื อน (Salary) หรื อค่ า จ้ างแรงงาน หมายถึ ง สิ่ ง ตอบแทนการปฏิ บัติ งานใน
รูปแบบของเงินรวมถึงการเลื่อนขันเงินเดือนในหน่วยงานนัน หรืออัตราการเพิ่มเงินเดือน เป็นที่พอใจ
ของบุคคลที่ทางาน
(3) ความสั มพั นธ์กับผู้ บัง คับบัญชา ผู้ ใ ต้ บั งคับบัญ ชา เพื่ อนร่ ว มงาน (Interpersonal
Relation, Subordinate, Peers) หมายถึง ความมีสัมพันธ์อันดีต่อกันสามารถทางานร่วมกัน มีความ
เข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี
(4) สภาพในการท างาน (Working Condition) หมายถึ ง สภาพทางกายที่ เอื อต่ อ
ความสุขในการทางาน
(5) วิ ธี การปกครองบั งคับ บัญชา (Supervision) หมายถึ ง ความรู้ ความสามารถของ
ผู้บังคับบัญชาในการดาเนินงานหรือความยุตธิ รรมในการบริหารงาน
(6) ความมั่ นคงในการทางาน (Job Security) หมายถึ ง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อ
ความมั่นคงของงานและความมัน่ คงขององค์การ
(7) ชีวิตส่วนตัว (Personal Lift) สภาพความเป็นอยู่ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น การ
ไม่ถูกย้ายไปทางานในทีแ่ ห่งใหม่ซึ่งห่างไกลครอบครัว
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(8) สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนันเป็นที่ยอมรับและนับถือของสั ง คมมี
เกียรติและมีศักดิ์ศรี
(9) โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง ความ
น่าจะเป็นที่บุคคลจะได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ
จากที่กล่าวมาข้างต้น 9 ประการนัน ไม่ใช่สิ่งจูงใจในการให้คนทางาน หรือไม่มีคุณค่าในการ
จูงใจคน แต่เป็นปัจจัยที่มีส่วนสร้างความพอใจแก่บุคคลที่ทางาน หรือเป็นการป้องกั นเพื่อไม่ใ ห้ เกิ ด
ความไม่พึงพอใจในการทางาน
ตามทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก สามารถนามาสรุปได้ดงั นี
(1) ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น อันได้แก่ตัวงานหรือลักษณะของงานมีความสาคัญยิ่ง
กว่าปัจจัยคาจุน เพราะเป็นปัจจัยที่กระตุน้ ให้เกิดความพึงพอใจในการทางานอย่างแท้จริง
(2) ปัจจัยคาจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย เป็นความต้องการที่ไม่มีวันสินสุด สามารถช่วยลด
ความไม่พอใจในการทางาน แต่ไม่สามารถสร้างความสุขและความพึงพอใจที่แท้จริงและถาวรได้
(3) คนทางานทุกระดับย่อมจะมีความพึงพอใจในงานอย่างแท้จริงเมื่อบุคคลเห็นว่างาน
นันมีความหมายและเป็นสิ่งท้าทายสาหรับเขา
(4) ในกระบวนการสร้างแรงจูงใจที่ดีนัน ต้องมีการกาหนดปัจจัยทังสองกลุ่ม คือปัจจัย
แรงจูงใจ และ ปัจจัยคาจุน พร้อมกัน
ผู้ บ ริ ห ารจึง ควรนาแนวคิดทฤษฎี ของเฮอร์ซเบอร์กไปประยุ กต์ใช้ ในการทางานโดยสร้าง
บรรยากาศในการทางานให้ผู้ปฏิ บัติงานเกิ ดความพึง พอใจโดยคานึง ถึ งปัจจั ยคาจุนซึ่ งได้แก่ การมี
สภาพแวดล้อมที่ดีในการทางาน มีการบริหารจัดการและนโยบายที่ชัดเจน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บุคคลในที่ทางาน การจัดสรรเงินเดือนที่เหมาะสม มีผลประโยชน์ตอบแทนเพียงพอรวมทังความมัน่ คง
ของงาน เป็ นต้ น ดั ง นั นปั จ จัย คาจุ นเหล่า นี จึ งมีค วามสาคั ญและมีความจ าเป็นอย่ างยิ่ง ไม่ มีปัจจัย
เหล่านีก็จะเป็นการง่ายที่จะสามารถจูงใจผู้ปฏิบัตงิ านโดยใช้ปจั จัยจูงใจเพื่อให้ผู้ปฏิบัตงิ านทางานอย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพึงพอใจในงาน (ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y ของ Douglas McGregor)
แม็ค เกรย์เกอร์ เป็นศาสตราจารย์ อธิการบดีและผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา ได้พัฒนาทฤษฎี X และ
ทฤษฎี Y ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ตรงกันข้าม
ทฤษฎี X (Theory X) เป็นปรัชญาการจัดการแบบดังเดิม โดยทฤษฎีนีมองว่าตัวบุคคลหรื อ
พนักงานเกียจคร้า น ไม่กระตือรือร้น ไม่ชอบงาน พยายามหลีกเลี่ยงงาน ผู้บริหารที่ใช้ปรัชญาของ
ทฤษฎี X จะใช้การควบคุม ข่มขู่ จัดการ และลงโทษ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ คนกลุ่มนีส่วนใหญ่
ชอบเป็นผู้ตามมากกว่าผู้นา หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ไม่หวังความก้าวหน้า ไม่มีความทะเยอทะยาน
แต่สิ่งที่ต้องการมากกว่าอย่างอื่นคือความมั่นคงปลอดภั ย
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ทฤษฎี Y (Theory Y) เป็ นปรั ชญาการจั ดการโดยมองว่า ตั ว บุ ค คลหรื อพนั กงานมีความ
รั บ ผิ ด ชอบ มี ค วามคิดริ เริ่มในการแก้ ปั ญหาในการทางาน และไม่ มีค วามเบื่อหน่ ายในการทางาน
ผู้บริหารที่ใช้ปรัชญาของทฤษฎี Y เชื่อว่าบุคคลสามารถรับผิดชอบและสร้างสรรค์ ดังนัน บุคคลไม่ควร
จะถูกบังคับหรือควบคุมมากจนเกินไปโดยผู้บริหาร เพื่อจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการ
พั ฒนาตนเองของมนุ ษย์ แต่ ละคน ผู้ บั ง คั บบัญชาควรมี ความรู้สึกนึ กคิดที่ดีต่ อพนั กงาน และสร้าง
สถานการณ์ที่เอือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการดาเนินงานไปสู่เป้าหมาย
ทั งที่ เป็ นเป้ า หมายส่ ว นบุ คคลและเป้ าหมายขององค์ การ ถ้ า ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสร้ า งบรรยากาศให้
ผู้ปฏิบัติงานทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสแสดงความสามารถได้เต็มที่
แม็ค เกรย์เกอร์ เชื่อว่าพนักงานเต็มใจที่จะให้ผลประโยชน์ และใช้ สติปัญญาในการท างาน
ให้กับองค์การ โดยผู้บริหารควรจูงใจพนักงานโดยการให้โอกาสในการพัฒนาสติปัญญาและให้เสรีภาพ
ในการเลือกวิธีการทางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย บทบาทของผู้บริหารในความหมายของ แม็ค เกรย์
เกอร์ ไม่ใช่การควบคุมพนักงาน แต่จะต้องสนับสนุนให้พนักงานเห็นถึงความต้องการขององค์การ เพื่อ
พนักงานสามารถควบคุมตัวเองและการทางานที่สามารถตอบสนองการจูงใจได้
ความเชื่อของ McGregor คือ ทฤษฎี Y จะเป็นการประเมินบุคคลที่เป็นจริงมากกว่า
จากการศึกษาทฤษฎี 2 ปัจจัย ของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg's Two -factor Theory) และ
ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ แม็ค เกรย์เกอร์พอจะสรุปได้ดังนี 2 ทฤษฎี เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล
ซึ่งการที่จะทาให้บุคคลต่างๆเรานันมีพฤติกรรมไปในทางที่ดี สร้างสรรค์ และก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สู ง สุ ด ในการปฏิ บั ติ ง านนั น จ าเป็ นจะต้ องมี การเสริ ม สร้ า งขวั ญ และกาลั ง ใจ ซึ่ ง จะก่ อให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานและประโยชน์ต่ อองค์การ ซึ่งจะทาให้องค์การนันๆสามารถบรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ทกี่ าหนดไว้
ทฤษฎีความต้องการของ คูเปอร์ (Cooper, 1958, pp. 31-33, อ้างถึงใน นันทนา ผ่องเภสัช,
2544, น. 12) กล่าวถึงความต้องการของบุคลากรในการทางานไว้หลายประการ ดังนี
(1) ทางานที่เขาสนใจ
(2) อุปกรณ์ที่ดีสาหรับการทางาน
(3) ค่าจ้าง เงินเดือนที่ยุติธรรม
(4) โอกาสก้าวหน้าในการทางาน
(5) สภาพการทางานที่ดี รวมทั งชั่ว โมงการท างานที่เหมาะสม และสถานที่ที่ทางาน
เหมาะสม
(6) ความสะดวกในการไป-กลับ รวมทังสวัสดิการอื่น ๆ
(7) ทางานร่วมกับผู้บังคับบัญชาที่เข้าใจในการควบคุมปกครองและโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
เป็นคนที่เขายกย่องนับถือ
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ทฤษฎีความคาดหวังและเส้นทางสู่เป้าหมาย (Expectancy and Path-Goal Theory) ของ
วิคเตอร์ ฟรูม (Victor Vroom) พัฒนาขึนเมื่อ ค.ศ.1964 เป็นพฤติกรรมที่พนักงานเลือกระหว่างงาน
กับรางวัล
ทฤษฎีความคาดหวังและเส้นทางสู่เป้าหมายนีเป็นทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นที่การ
สร้างภาวะจูงใจด้วยปัจจัย 3 ประการ ที่กาหนดพฤติกรรมของพนักงาน คือ
(1) ขึนอยู่กับคุณค่าของสิ่งล่อใจที่มีต่อพนักงานโดยตรง คือ มีความสาคัญยิ่งต่อเขาและ
จะได้ มาด้วยกั นทางานเท่านั น เช่ น กา รประกาศกิ ตติคุ ณ การได้รับเบี ยขยั น การได้รับการเลื่อน
ตาแหน่ง เป็นต้น
(2) พนักงานคิดว่า จะได้สิ่งที่พอใจโดยปฏิบัตติ ามวิธีการทางานทีไ่ ด้รับนัดหมายให้ทาซึง่
สิ่งล่อใจนันผู้บริหารเป็นคนกาหนด เช่น การขึนเงินเดือน การให้โบนัส และค่าล่วงเวลา เป็นต้น เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งจูงใจกับการปฏิบัตหิ น้าที่ทจี่ าเป็น
(3) ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานของพนักงานเอง ทฤษฎีนีถือความคิดความเชื่อของบุคคล
เป็ นสาคัญ มี เป้ าหมายชีวิ ตและงานกลับสิ่ งจู งใจเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมและวิ ถีทาง ( Path) หรือ
วิ ธี การไปสู่ เป้ า หมาย (Goal) ภายใต้ วิ นิ จ ฉั ย ของตั ว พนั กงานเอง ตั ว อย่ า งเช่ น ถ้ า บริ ษั ท กาหนด
โครงสร้างเงินเดือนแบบข้าราชการว่าให้ขึนเงินเดือนรายปีจะเกิดแนวความคิด “ความชั่วไม่มี ความดี
ไม่ปรากฏ” ได้ 1 ขันทุกปีไป พนักงานจะเห็นว่า สิ่งล่อใจหรือสิ่งจูงใจมีสหสัมพันธ์กับการปฏิบัติ ง าน
เช่นนี ก็ไม่จาเป็นต้องทางานให้ดีกว่าเดิม

วิธ ีก ารศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรมด้วยการอ่าน ศึกษา และประมวลแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
ทางาน ผู้วิจัยได้นาทฤษฎีสองปัจจัย ของเฟรดเดอริค เฮอร์เบอร์ก มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่ง
ประกอบด้วย ความสาเร็จของงาน ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ นโยบายและการบริหารงาน และ
ค่าตอบแทน ซึ่งตัวแปรตามคือแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้าน
ที่ 1 ด้านความเชื่อมั่นในการยอมรับ เป้าหมาย และค่านิยมขององค์การ ด้านที่ 2 ด้านความเต็มใจที่
จะทุ่มเทเพื่อประโยชน์ต่อองค์การ ด้านที่ 3 ด้านความปรารถนาที่จะคงไว้เป็นสมาชิกขององค์ การ
มาประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดทางการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์ การของตั ว แทน
ประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

วิธ ีก ารวิจยั
ประชากรที่ใ ช้ใ นการศึกษาวิ จัย ครั งนี ผู้ วิ จั ย ได้ กาหนดประชากร คื อตั ว แทนประกันชีวิต
บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน ทังสิน 1530
คน ขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการคานวณของยามาเน่ (Tara Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ
95 สาหรั บความคลาดเคลื่ อน ร้ อยละ 5 ได้ กลุ่ มตัว อย่างจานวน 306 คน อย่ า งไรก็ ตาม เนื่ องจาก
การศึกษาในครังนี มีข้อจากัด เรื่องเวลา และเป็นการศึกษาในระดับการศึกษาค้นคว้าอิสระ ผู้วิจัยจึง
ได้ กาหนดกลุ่ ม ตัว อย่ างที่ ใช้ ในการศึกษาครั งนี จ า นวน 150 คน ใช้ วิ ธี การสุ่ ม แบบง่ าย (Sample
Random Sampling) โดยการสุ่ ม แจกแบบสอบถามไปยั ง ตั ว แทนประกั นชี วิ ต บริ ษั ท อเมริ กัน
อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางออนไลน์ จนกระทั่งครบจานวน
150 ชุด ตามกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมู ลโดยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบตาม
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ข้อเท็จจริง โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและนาแบบสอบถามที่ได้รบั คืน มาตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม จากนันนาข้อมูลไปประมวลผลผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
และเสนอผลการศึ กษาโดย การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) ค่ าร้ อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัย
ส่วนบุคคลกับความผูกพันต่อองค์การ ใช้การทดสอบ ค่าที (T-Test) กับตัวแปรเพศ และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดีย ว (One-Way ANOVA: F-Test) กั บ ตั ว แปรอายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึ กษา และรายได้ต่อเดือน การวิเคราะห์ปัจจั ยที่ส่งผลต่อความผู กพันต่อองค์การของตัวแทน
ประกันชีวิต ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อสร้างสมการ
พยากรณ์ ความผูกพันต่อองค์การ โดยกาหนดความมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05

สมมติฐานการวิจยั
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อความผูกพั นต่อองค์ การ บริษัท ประกันชีวิ ต
บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ” ผู้วิจัยได้ตังสมมติฐาน
การวิจัยไว้ ดังนี
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ บริษัท ประกันชีวิตบริษัท
อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1) เพศที่ แตกต่างกั นมีผลต่อความผูกพั นต่อองค์การ บริ ษัท ประกั นชีวิ ตบริษัท อเมริกัน
อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่แตกต่างกัน
2) อายุ ที่ แตกต่างกั นมีผลต่อความผู กพันต่อองค์การ บริ ษั ท ประกั นชี วิตบริษัท อเมริกัน
อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่แตกต่างกัน
3) สถานภาพที่ แตกต่ า งกั นมี ผลต่อความผู กพั นต่ อองค์การ บริ ษั ท ประกั นชี วิ ตบริษัท
อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่แตกต่างกัน
4) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ บริษัท ประกันชีวิตบริษทั
อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่แตกต่างกัน
5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีต่อความผูกพันต่อองค์การ บริษัท ประกันชีวิตบริษทั
อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่แตกต่างกัน
สมมติ ฐานที่ 2 ปั จ จั ย แรงจู งใจมีความสั มพั นธ์ เชิ งบวกต่อความผู กพั นต่อองค์การ บริษัท
อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1) ปั จ จั ย ความสาเร็จ ของงาน มี ค วามสั มพั นธ์เชิ งบวกต่อความผู กพันต่อองค์การ บริษัท
อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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2) ปัจจัยความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ
บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3) ปั จ จั ย นโยบายและการบริหารงาน มี ค วามสั มพั นธ์ เชิง บวกต่อความผู กพันต่อองค์การ
บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4) ปัจจัยค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่ อความผู กพั นต่ อองค์การ บริษัท อเมริ กัน
อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องปัจจัยส่ วนบุคคลมี ผลต่ อความผู กพั นต่ อองค์การ บริษัท ประกั นชีวิตบริษั ท
อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาได้นาเสนอในรูป
ตารางประกอบการอธิ บาย ซึ่ ง แบ่ ง ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมู ลแบ่ง ออกเป็น 5 ส่ ว น โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี
1) ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ปัจ จัยส่วนบุคคล
1. เพศ

จ านวนคน
(n=145)
73
72

ร้อ ยละ
(100.00)
50.3
49.7

18-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี

40
42
35
28

27.6
29.0
24.1
19.3

โสด
สมรส
หย่า / หม้าย

62
83
0

42.8
57.2
0.00

ชาย
หญิง

2. อายุ

3. สถานภาพ
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4. ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกว่าปริญญาโท

จ านวนคน
(n=145)
7
20
12

ร้อ ยละ
(100.00)
4.8
13.8
8.3

79
27
0

54.5
18.6
0.00

52
56
9
8
6
14

35.9
38.6
6.2
5.5
4.1
9.7

5. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
9,000 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 - 25,000 บาท
25,001 – 30,000 บาท
30,001 – 35,000 บาท
สูงกว่า 35,000 บาท

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส มี การศึกษาในระดับปริญ ญาตรี มี ต าแหน่ งงานเป็นข้ าราชการ มี ร ะยะเวลาการ
ทางานอยู่ในระหว่าง 6 – 10 ปี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 15,001 – 20,000 บาท
2) ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบ ัติงานของกลุม่ ตัวอย่าง
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของกลุม่ ตัวอย่าง
ด้านความสาเร็จของงาน
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่
ด้านนโยบายและการบริหารงาน
ด้านค่าตอบแทน
รวม

̅
𝐗
4.42
3.68
4.15
3.65
4.12

S.D. ความหมาย
0.58
มาก
0.72
มาก
0.59
มาก
0.75
มาก
0.36
มาก

ล าดับที่
1
3
2
4
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ผลการศึ กษาพบว่า แรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ งานของตัว แทนประกั นชี วิ ต บริ ษั ท อเมริ กัน
อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล แอสชั ว รั นส์ จ ากั ด ในจั ง หวัดสุ ราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅
X=
4.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ลาดับแรกคือ ด้านความสาเร็จใน
งาน ( ̅
X = 4.42) ด้ า นนโยบายและการบริ หารงาน ( ̅
X = 4.15) ด้ า นความเจริญ ก้ าวหน้ าใน
̅ = 3.68) และด้านค่าตอบแทน ( X
̅ = 3.65)
ตาแหน่งหน้าที่ ( X
3) ผลการวิเคราะห์ภาพรวมความผูกพันต่อองค์การของกลุม่ ตัวอย่าง
ตารางที่ 3 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความผู กพั นต่ อองค์ การของกลุ่ ม ตัว อย่าง
ในภาพรวม
ความผูกพันต่อองค์การ
1 . ด้ า น คว า ม เ ชื่ อมั่ น ที่ จ ะย อม รั บ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ด้าน
การให้บริการประชาชน
2.ด้ า นความเต็ ม ใจและทุ่ ม เทคว าม
พ ย า ย า ม อย่ า ง เ ต็ ม ที่ เ พื่ อใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์แก่องค์การ
3.ด้ า นความปรารถนาอย่ า งแรงกล้าที่
จะคงไว้เป็นสมาชิกขององค์การ
รวม

̅
𝑿
4.01

S.D.
0.65

ความหมาย
สูง

ลาดับ ที่
3

4.44

0.50

สูง

2

4.48

0.48

สูง

1

4.31

0.41

สูง

ผลการศึกษาพบว่า พบว่า ความผูกพันต่อองค์การของตัวแทนประกั นชี วิต บริษัท อเมริกัน
อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล แอสชั ว รั นส์ จ ากั ด ในจั ง หวั ดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม อยู่ ใ นระดับสู ง ( ̅
X=
4.31) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับสูง ลาดับแรกคือ ด้านความปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่จะคงไว้เป็นสมาชิกขององค์การ ( ̅
X = 4.48) รองลงมาคือ ด้านความเต็มใจและทุม่ เท
ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์ การ ( ̅
X = 4.44) และด้านความเชื่อมั่นที่จ ะ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ( ̅
X = 4.01) ตามลาดับ
4) ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของกลุม่ ตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่ อองค์ การของกลุ่มตั วอย่าง จาแนกตามปัจจัยส่วนบุ ค คล
โดยทางเพศ ใช้การทดสอบค่าที (t-test) ส่วนปัจจัยด้านอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA : F-test)
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ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบ ัติงานของกลุม่ ตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง

̅
𝑿
4.24
4.38

N
73
72

S.D.
0.45
0.35

t
2.093

Sig.
0.038

ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน อินเตอร์
เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จาแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ t-test เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง ได้ค่า t เท่ากับ 2.093 และค่า Sig. เท่ากับ 0.038 ซึ่งน้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตังไว้ แสดงว่า บุคลากรที่มเี พศแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่ า
̅=4.38) มีประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านทีม่ ากกว่าบุคลากรเพศชาย (X
̅=4.24)
บุคลากรเพศหญิง (X
ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตาม อายุ สถานภาพ
การสมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ สถานภาพ
การสมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปัจ จัยส่วนบุคคล
1. อายุ

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2. สถานภาพการสมรส ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
3. ระดับการศึกษา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
0.291
24.792
25.083
0.388
24.696
25.083
2.043
23.041
25.083

Df
3
141
144
1
143
144
4
140
144

MS
0.097
0.176

F
0.553

Sig.
0.647

0.388
0.173

2.245

0.136

0.511
0.165

3.103

0.018

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

2.043

5

0.409

2.464

0.036

ระหว่างกลุ่ม
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แหล่งความแปรปรวน SS
ภายในกลุ่ม
23.041
รวม
25.083

Df
139
144

MS
0.166

F

Sig.

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตาม อายุ สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน พบว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษา และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
จึ ง ยอมรั บ สมมติฐานที่ตั งไว้ เมื่ อพิ จ ารณารายละเอี ย ดของปัจ จั ยส่ ว นบุ คคลทัง 2 ปั จ จั ย ด้ ว ยการ
วิเคราะห์รายคู่ (Post Hoc) พบผลการวิจัยดังตารางที่ 4 และตารางที่ 5 ตามลาดับ ส่วนบุคลากรที่มี
อายุ และสถานภาพการสมรส มีประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคั ญทางสถิตทิ ี่
ระดับ 0.05
ผลการทดสอบความผูกพันต่อองค์การของกลุม่ ตัว อย่า งเป็นรายคู่ จ าแนกตามระดับ
การศึกษา ท าการเปรียบเทียบพหุค ูณด้วยวิธ ี Least Significance Difference (LSD)
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบความผู กพันต่อองค์การของกลุ่ มตัว อย่า งเป็นรายคู่ จ าแนกตามระดับ
การศึกษา ทาการเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธี Least Significance Difference (LSD)
̅ ประถม มัธ ยม อนุป ริญญา ปริญญา ปริญญา สูง กว่า
𝑿
ศึกษา ศึกษา
หรือ
ตรี
โท ปริญญา
เทียบเท่า
โท
4.01 4.12
4.18
4.37
4.40
0
ประถมศึกษา
4.01
-0.11
-0.17
-0.36* -0.38*
0
มัธยมศึกษา
4.12
-0.05
-0.24* -0.27*
0
อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ 4.18
-0.19
-.21
0
เทียบเท่า
ปริญญาตรี
4.37
-0.02
0
ปริญญาโท
4.40
0
สูงกว่าปริญญาโท 0
ระดับการศึกษา

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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เมื่อทดสอบความผูกพันต่อองค์การของกลุ่มตัวอย่างเป็นรายคู่ จาแนกตามระดับการศึกษา
ทาการเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธี Least Significance Difference (LSD) พบว่า บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาประถมศึกษามีความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างจากบุคลากรที่มรี ะดับการศึกษาปริญญาตรี
และปริญ ญาโทอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 เมื่ อพิ จ ารณาจากค่าเฉลี่ ย พบว่ า บุ ค ลากรที่มีระดับ
̅=4.01) มี ค วามผู กพั นต่ อองค์ การน้ อยกว่ า บุ ค ลากรที่ มี ระดับ
การศึ กษาระดั บ ประถมศึกษา (X
̅=4.37) และปริญญาโท (X
̅ = 4.40) โดยบุคลากรที่มีระดับการศึกษาระดับ
การศึกษาปริญญาตรี (X
ประถมศึกษามีความผูกพันต่อองค์การน้ อยกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่ค่าคะแนน
0.36 และมีความผูกพันต่อองค์การน้อยกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่ค่าคะแนน 0.38
ตามลาดับ ส่วนบุคลากรที่มรี ะดับการศึกษาในระดับอื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง
ผลการทดสอบความผูกพันต่อองค์การของกลุม่ ตัวอย่างเป็นรายคู่ จ าแนกตามรายได้เฉลีย่
ต่อ เดือน ท าการเปรียบเทียบพหุค ูณด้วยวิธ ี Least significance difference (LSD)
ตารางที่ 7 ผลการทดสอบความผูกพันต่อองค์การของกลุ่มตัวอย่างเป็นรายคู่ จาแนกตามรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือน ทาการเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธี Least Significance Difference (LSD)
ร า ย ไ ด้
เ ฉ ลี่ ย ต่ อ
เดือน
9,00015,000
15,00120,000
20,00125,000
25,00130,000
30,00135,000
สู ง ก ว่ า
35,000

̅
𝑿

4.16
4.39

9,00015,000
4.16
-

15,00120,000
4.39
-0.23*

20,00125,000
4.45
-0.28

25,00130,000
4.26
-0.09

30,00135,000
4.36
-0.19

สู ง ก ว่ า
35,000
4.46
-0.29*

-

-0.05

0.13

0.03

-0.06

-

0.19

0.08

-0.00

-

-0.10

-0.19

-

-0.09

4.45
4.26
4.36
4.46

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

-
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เมื่อทดสอบความผูกพันต่ อองค์การของกลุ่มตัว อย่างเป็นรายคู่ จาแนกตามรายได้เฉลี่ ย ต่ อ
เดือน ทาการเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธี Least significance difference (LSD) พบว่า บุคลากรทีม่ ี
̅=4.16) มีความผูกพันต่อองค์การน้อยกว่าบุคลากรทีม่ ี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000 – 15,000 บาท (X
̅ = 4.39) และบุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนสู ง
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท (X
̅=4.46) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนบุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ย
กว่า 35,000 บาท (X
ต่อเดือนในช่วงอื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัว แปรพยากรณ์กับความผู กพั นต่อองค์ การ
ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในรูปคะแนนดิบ (B) และคะแนนมาตรฐาน (Beta) ของสมการ ถดถอยพหุคูณที่ใช้ทานายปัจจัยที่มผี ล
ต่อความผูกพันตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ที่ได้จากการคัดเลือกตัวแปรด้วยวิธีขันตอน (Stepwise Regression) ดังนี
ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ์กับ ความผู กพันต่ อองค์ การ
ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ในรูปคะแนนดิบ (B) และคะแนนมาตรฐาน (Beta) ของสมการ
Model
B
Std. Error Beta
(Constant)
1.360
0.349
ด้า นความสาเร็จของงาน
0.187
0.056
0.266
ด้า นก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่
0.133
0.053
0.215
ด้า นนโยบายและการบริหารงาน
0.117
0.052
0.212
ด้า นค่าตอบแทน
0.145
0.068
0.172
R = 0.68 R2 = 0.41 S.E. = 0.31 F= 8.828 Sig.= 0.00*

T
3.895
3.368
2.526
2.250
2.132

Sig.
0.000
0.001*
0.013*
0.026*
0.035*

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ์กับความผูกพันต่อองค์การ
ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชั วรันส์ จากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พบว่า ปัจจัยด้านความสาเร็จของงาน ปัจจัยด้านก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ ปัจจัยด้านนโยบายและ
การบริหารงาน และด้านค่าตอบแทน ใช้เป็นตัวทานายความผูกพันต่อองค์ การของตัวแทนประกั น
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ชี วิ ต บริ ษั ท อเมริ กัน อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล แอสชั ว รั นส์ จ ากั ด ในจั ง หวัดสุ ราษฎร์ธานี ได้ ร้อยละ 41
(R2 = 0.41) มีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 31 จึงยอมรับสมมติฐานที่ว่าแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

อภิปรายผล
ปั จ จั ย ที่มี ผลต่อความผู กพั นต่อองค์การของตัว แทนประกั นชี วิต บริ ษั ท อเมริ กัน อิ นเตอร์
เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถอภิปรายผลแต่ละปัจจัยได้ ดังนี
ปัจจัยแรงจูงใจด้านนโยบายและการบริหารงาน พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพัน
ต่อองค์การของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ทังนีเป็นเพราะ หัวหน้าสานักงานและผู้บริหารหน่วยและหน่วยเปิด โอกาสให้ตั ว แทน
ประกันชีวิตได้แสดงความสามารถ และสนับสนุนให้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการกาหนดเป้าหมาย อีก
ทังยังมีการสื่อสารให้ได้รับรู้ รับทราบในนโยบายการบริหาร (วิสัยทัศน์ พันธกิจ) โดยทั่วถึงกัน
ปัจจัยแรงจูงใจด้านค่าตอบแทน พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของ
ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธ านี
ทังนีเป็นเพราะตัวแทนได้รับค่าตอบแทนและโบนัสต่าง ๆ ในอัตราที่เหมาะสม เช่น เงินค่าคอมมิชชั่น
เงินโบนัสรายไตรมาส เงินโบนัสรายปี ค่าคอมมิชชั่นปีต่ออายุ รวมถึงรางวัลคุณวุฒิต่าง ๆ เช่น กรณี
ตัวแทนสามารถทายอดได้ตามที่องค์การวางไว้ก็จะมีการให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือการพาไป
ท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ เป็นต้น ยิ่งทาให้เกิดแรงจูงใจเพิ่มขึน ส่งผลให้มีความรู้สึกผูก พันต่อองค์ การ
มากยิ่งขึน การที่บุคคลมีค่าตอบแทนทีส่ ูงนัน ถือว่าเพียงพอที่จะใช้ในการดารงชีวิตและสามารถหาสิง่
อานวยความสะดวกมาตอบสนองต่อความต้องการของตน เมื่อได้รับสิ่งเหล่านันอย่างเพียงพอแล้ว จึง
ทาให้เกิดกาลังใจที่ดีในการทางาน มีแรงจูงใจที่ดีในการทางานยิ่ง ขึนด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ สุมานันท์ สกุลดี (2561)
ทั งนี แสดงให้เห็นว่าแรงจูง ใจในการทางานเป็นพลัง ที่ส่งผลให้บุคคลปฏิ บัติภาระหน้าที่ให้
สาเร็จตามที่องค์กรกาหนด ซึ่งบุคคลจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะต้องมีความต้องการพื นฐาน
และความต้องการนันจะเริ่มต้นด้วยความปรารถนา ความประสงค์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ความอยาก
เป็นเงื่อนไข และถ้าเงื่อนไขได้รับการกระตุ้นหรือผลักดันแล้ วก็จะได้รับการตอบสนอง โดยบุคลากร
เหล่ า นั นจะแสดงพฤติกรรมออกมาอย่ างเต็ มความสามารถ ทุ่ ม เทพยายามในการทางานให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร ซึ่งส่งผลให้ได้ผลงานที่ดมี ีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
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ข้อ เสนอแนะ
ผลการศึกษาได้ค้นพบประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจและนามาสู่การวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางใ น
การเสริมสร้างแรงจูงใจที่ส่งผลต่อต่อความผูกพันต่อองค์การของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน
อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี
ข้อ เสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์
1) องค์ การควรจะพัฒนาด้านผลตอบแทนของตั วแทนประกั นชี วิ ตให้ เหมาะสมเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของตัวแทนประกันชีวิต และภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การ
ปรับปรุงอัตราค่านายหน้า หรือเงินจากการส่งเสริมการขาย ในแบบประกันบางชนิดให้สอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิ จในปัจ จุบันให้มีค วามเหมาะสมและเป็นธรรม และองค์ การควรเปิดโอกาสตั วแทน
ประกันชีวิตทุกสถานภาพแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยเท่าเทียมกัน
2) องค์ การควรให้ความสาคัญ ต่องานในทุกๆด้ านเพื่อเสริมสร้างขวั ญและกาลั งใจในงาน
เพิ่มขึน โดยให้ความสาคัญกับตัวแทนประกันชีวิตในทุกตาแหน่งว่าได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาบริ ษั ท
อย่างเท่าเทียมกัน
3) ผู้ บ ริ ห ารควรส่ง เสริมให้มีการจั ดอบรมให้แก่ ตัว แทนประกั นชี วิตเพื่ อให้มีความรู้ความ
ชานาญในงานที่เพิ่มขึนจากการทางานที่ทาอยู่เดิม และควรให้โอกาสในความก้าวหน้าในตาแหน่งให้
สู ง ขึ นกว่ า เดิ ม เช่ น การเสนอให้ เป็นวิท ยากรรับเชิ ญ ในงานต่างๆของสมาคมประกั นชี วิ ต เพื่ อให้
ตัวแทนประกันชีวิตได้แสดงความสามารถและศักยภาพของตนเอง
ข้อ เสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
1) ในการศึกษาครังนีจากัดเฉพาะบุคลากรตัว แทนประกั นชีวิต บริษัท อเมริกัน อินเตอร์
เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เท่านัน ดังนันควรมีการศึกษาในระดับภาคหรือ
ระดับประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แตกต่างและสมบูรณ์มากยิ่งขึน
2) ควรใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยวิธีอื่นประกอบด้วย เช่น การสัมภาษณ์เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การต่อไป
3) ควรทาวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึน
4) ควรนากรอบแนวคิ ดในด้ านอื่ นๆที่มี ผลต่อความผู กพั นขององค์การ เช่ นปั จ จั ย ด้ าน
ประชากรศาสตร์ โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มาเพิ่มเติมในการศึกษาวิจยั ครังต่อไป
5) ควรทาการศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่ อความผูกพั นต่อองค์ การของหน่ วยงานอื่ น ๆ เพื่ อ
เปรียบเทียบว่าหน่วยงานเหล่านันจะมีระดับแรงจูงใจต่อความผูกพันขององค์การเป็นอย่างไรเพื่อจะได้
ข้อมูลที่กว้างขวางและหลากหลายมากยิ่งขึน
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ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ศูนย์ดารงธรรมอาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ณัฐวดี คงคาฉุยฉาย*

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั งนี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพในการแก้ ไ ขปั ญ หา
ความเดือดร้อนของศูนย์ดารงธรรม อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ ส่ง ผล
ต่อประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของศูนย์ดารงธรรม อาเภอพุนพิน จังหวัดสุ ราษฎร์
ธานี3) เพื่อนาผลการศึกษามาเสนอแนะการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาความเดื อดร้อนของศู นย์
ด ารงธรรม อาเภอพุ นพิ น จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ประชากรที่ใ ช้ ในการศึกษา คื อ ปลั ด อาเภอและ
ข้าราชการสังกัดส่วนราชการ คณะบุคคลผู้ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท บุคลากรของ
องค์ กรปกครองส่ว นท้องถิ่ น กานั น/ผู้ ใ หญ่บ้าน ที่ เกี่ ย วข้ องในการแก้ไ ขปัญ หาของศู นย์ดารงธรรม
อาเภอพุ นพิ น ในพื นที่ อาเภอพุ นพิ น กาหนดตั ว อย่ า งโดยใช้ วิ ธี การค านวณของ ทาโร่ ยามาเน
(Yamane, 1967) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 จานวน 168 คน จากจานวนประชากร 289 คน
สุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ วิ ธี สุ่ม ตั ว อย่ า งแบบสะดวก (Simple Random Sampling) เก็ บ ข้ อมู ลโดยใช้
แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมู ลโดยใช้ สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึ กษา
ครังนี จานวน 168 คน
จากข้อมูลข้างต้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวนร้อยละ 69.60 ส่วนใหญ่
มี อายุ ร ะหว่ าง 41-55 ปี จ านวนร้ อยละ 37.50 มี การศึกษาอยู่ ในระดับปริ ญญาตรี จ านวนร้อยละ
44.00 สถานภาพส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จานวนร้อยละ 64.30 เป็นข้าราชการในส่วนราชการ
ระดับอาเภอ จานวนร้อยละ 39.30 และส่วนใหญ่ได้รับเงินเดือน 15,001 – 20,000 บาท
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ยรวม คิดเป็น 3.70 ปัจจัย
ที่ ส่ง ผลต่ อประสิ ท ธิ ภาพการท างานมากที่ สุด คื อ ทุ กหน่ ว ยงานเปิ ด รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ที่ค่าเฉลี่ย 3.92 รองลงมา คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทางาน
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ร่ ว มกั น มี ค วามสามารถในการแก้ ไ ขปัญ หาความเดือดร้ อน ค่ า เฉลี่ ย 3.91 ถั ด มาอี กคื อ การให้
คาอธิบายตามขันตอนการดาเนินการให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ค่าเฉลี่ย 3.80 และ
เรื่ องที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อยที่สุดสองลาดับ คื อ ไม่ เกิ ด การร้ องเรีย นการปฏิ บั ติงานของข้ า ราชการหรือ
เจ้ า หน้ า ที่ของศูนย์ ดารงธรรมอาเภอในการให้บริการประชาชน ที่ ค่ า เฉลี่ ย 3.63 และ ไม่ เกิ ดการ
แทรกแซงการปฏิบัติงานโดยนักการเมืองหรือสื่อมวลชน 3.62 ตามลาดับ
ประสิทธิภาพการทางานของศูนย์ดารงธรรมอาเภอพุ นพิน ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ของศูนย์ดารงธรรมอาเภอพุนพิน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.65 พิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี
1) ด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ผู้ ต อบแบบสอบถามโดยส่ วนใหญ่ เ ห็ น ด้ ว ยเกี่ ย วกั บ
ประสิ ทธิ ภาพการทางาน ด้ า นคุ ณภาพการให้บริ หารอยู่ในระดับมาก ที่ ค่ าเฉลี่ย รวม คิ ดเป็น 3.77
โดยมีความคิดเห็นในเรื่องของ การสั่งการและให้ความสาคัญของผู้บังคับบัญชาทาให้การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานหรือส่วนราชการต่าง ๆ ทางานอย่างรวดเร็วขึน มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 3.95 รองลงมาคือ
มี ค วามคิดเห็นในเรื่องของ การปฏิ บัติง านโดยการบูรณาการร่ วมกั บหน่ วยงานที่เกี่ ย วข้ องกั บเรื่อง
ร้ องเรี ย นนั นโดยตรง ท าให้ การแก้ ไ ขปัญหาสาเร็ จ ที่ ค่ า เฉลี่ ย 3.90 รองลงมาอี ก คื อ ประชาชน
ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้รับการบริการทีด่ ี เกิ ดความพึงพอใจต่อการให้บริการ ที่ค่าเฉลี่ย 3.80
2) ด้านปริมาณ ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นด้วยเกี่ยวกั บประสิทธิภาพการทางาน
ในเรื่องของจานวนเรื่องร้องเรียนที่สามารถดาเนินการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงาน ที่ค่าเฉลี่ยรวม คิดเป็ น 3.77
3) ด้านเวลา ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่ว นใหญ่ เห็ นด้ว ยเกี่ ยวกับประสิท ธิ ภาพการท างาน
ด้านเวลาอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ยรวม คิดเป็น 3.59 โดยมีความคิดเห็นในเรื่องของ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการร่วมตรวจสอบและร่วมกั นแก้ไขปัญหาหรือเจรจาร่วมกัน ทาให้การดาเนินการ
ของศูนย์ดารงธรรมอาเภอรวดเร็วขึน มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 3.65 รองลงมา คือ ระยะเวลาในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนใช้เวลาอย่างเหมาะสม ที่ค่าเฉลี่ย 3.53
4) ด้ า นค่ า ใช้ จ่ าย ผู้ ต อบแบบสอบถามโดยส่ ว นใหญ่ เห็นด้ว ยเกี่ ย วกั บประสิ ทธิ ภาพการ
ทางาน ด้านค่าใช้จ่าย อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ยรวม คิดเป็น 3.57 โดยมีความคิดเห็นในเรื่องของ
การความคุ้มค่าในการดาเนินงาน เมื่อผลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกิดความสาเร็จ มากที่สดุ
ที่ ค่ า เฉลี่ ย 3.68 รองลงมาคื อ การด าเนิ นงานในการแก้ ไ ขปั ญหาความเดือดร้อนมี การสนั บ สนุน
ค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณที่ตอ้ งใช้ในการดาเนินงาน ที่ค่าเฉลี่ยรวม 3.47
จากการศึกษาผลการศึกษาสอดคล้ องกับแนวคิด เกี่ย วกับ การพั ฒนาคุ ณ ภาพการบริการว่ า
การให้ บ ริ การที่ ดี และมี คุ ณ ภาพจะต้ อ งมี ห ลั กว่ า มี ค วามสอดคล้ องตรงตามความต้ องการของ
ผู้รับบริการ ทาให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ มีการปฏิบัติโดยถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน เหมาะสมแก่
สถานการณ์และต้องไม่ก่อผลเสี ยหายแก่บุคคลอื่น ๆ ซึ่งการบริการที่มีคุณภาพจะต้องมีการจัดให้ มี
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มาตรฐานการให้บริการที่คานึงถึงการปฏิบัติงานให้เทียบกับมาตรฐานที่กาหนดไว้ ซึ่งมาตรฐานการ
บริการจะช่วยสร้างแนวโน้มของความคาดหวังให้เพิ่มคุณภาพของการบริการสูง ขึนไปเรื่ อย ๆ และ
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน (Efficiency) คือ เมื่อมี
ผลการปฏิบัติก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในการทางานสูงถ้าผลการปฏิบัตงิ านไม่ดีก็ถือว่ามีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานต่า
จากการศึกษาประสิ ทธิ ภาพในการแก้ ไขปัญหาความเดือดร้ อนของศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
พุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีทาให้เราได้ทราบว่า ข้าราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียนของศูนย์ดารงธรรมอาเภอพุนพิน มีการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามข้อกฎหมาย และดาเนินการตามภารกิจหน้าที่ ของหน่วยงาน ทาให้สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้ และ ผู้ บั ง คั บบัญ ชาที่ให้ความสาคัญ และสั่ งการเพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนจะทาให้การดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมอาเภอพุนพินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประชาชนมีความพึงพอใจมาก ดังนัน จึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างข้าราชการ
ผู้ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งในการแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อดร้ อ นและประชาชนในพื นที่ เพื่ อให้ ท ราบถึ ง
กระบวนการขันตอนในการดาเนินงาน ทาให้การดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมอาเภอพุนพินเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน
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บทน า
กระทรวงมหาดไทย มี อานาจหน้ าที่เกี่ ย วกั บการบาบัดทุกข์บารุ งสุ ข การรั กษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน การอานวยความเป็นธรรมของสั งคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมื องการ
ปกครอง การพั ฒนาการบริหารราชการส่ วนภู มิภาค การปกครองท้องที่ การส่ งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนา
เมือง และราชการอื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้ เป็ นอานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรื อส่ ว น
ราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย
เมื่อพิจารณาถึงขอบเขตอานาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามบทบัญญัตกิ ฎหมายอื่น ๆ ประกอบด้วยแล้ว
ภารกิจและอานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย สรุปได้ 4 ประการ คือ
1) ด้านการเมืองการปกครอง กระทรวงมหาดไทยมี ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอานวยการ
เลือกตังองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมื องทุ กระดับ ส่งเสริ ม
การปกครองระบอบประชาธิ ปไตย อั นมี พ ระมหากษัตริ ย์เป็นประมุข การปกครองและการบริหาร
หน่วยราชการส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และการรักษาความมั่นคงของชาติ
2) ด้ า นเศรษฐกิ จ กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิ ดชอบเกี่ ย วกั บการส่ งเสริมอาชีพและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งจะต้องประสานและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับส่วนราชการต่าง ๆ ของ
กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนียังรับผิดชอบการจัดตังกลุ่มเกษตรกร การคุ้มครอง
ผู้เช่านา การพัฒนาแหล่งนาเพื่อการเกษตรขนาดเล็กนอกเขตชลประทาน และการชลประทานราษฎร์
เป็นต้น
3) ด้านสังคม กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การพัฒนาเยาวชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม เป็นต้น
4) ด้านการพัฒนาทางกายภาพ กระทรวงมหาดไทยมีความรั บผิดชอบเกี่ยวกับการจัดชุมชน
การจัดที่ดิน การให้บริการขันพืนฐานในชนบท การจัดผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และการให้บริการ
สาธารณูปโภคในเขตเมือง เป็นต้น
นอกจากนี กระทรวงมหาดไทยได้จัดตังศูนย์บริการข่าวสารมหาดไทยเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ให้บริการข้อมูล และรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับงานของกระทรวงมหาดไทย
ทางโทรศัพท์หมายเลข 1567 และทางไปรษณีย์ ตู้ ป.ณ.101 ปณฝ.มหาดไทย กรุ ง เทพฯ 10206
ต่อมาบทบาทของศูนย์บริการข่าวสารของกระทรวงมหาดไทยได้เพิ่มมากขึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน จึงได้มีการปรับปรุงศูนย์บริการข่าวสาร
ของมหาดไทยให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ นโดยใช้ชื่อว่า ศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
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ตั งแต่ วั นที่ 1 เมษายน 2537 ในห้ ว งระยะเวลาที่ ผ่า นมา การด าเนิ นงานของศู นย์ ด ารงธรรม
กระทรวงมหาดไทยมีลักษณะการทางานแบบปิด บริหารเป็นการภายใน ทางานในเชิงรับมากกว่ า
เชิ ง รุ ก นายวั นมู หะมัดนอร์ มะทา อดี ต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึ ง มี นโยบายที่จะปรับ
บทบาทการทางานของศูนย์ดารงธรรมให้เป็นไปในลักษณะเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ โดยพิจารณาเห็นว่า
การดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจะเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้นโยบาย
บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มอบนโยบายและ
แนวคิดในการปรับบทบาทของศูนย์ดารงธรรม ดังนี
1) ให้ ศู นย์ ด ารงธรรมมีบ ทบาทในการอานวยความยุ ติธ รรมแก่ ป ระชาชนอย่ า งจริงจัง
โดยมีลักษณะการทางานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ
2) ให้ประชาชนรับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์ดารงธรรมอย่างแพร่หลายและสามารถ
แจ้งขอรับความช่วยเหลือในเรื่องความเดือดร้อนต่างๆ ได้ทุกเรื่องตลอดเวลา
3) ให้องค์กรภาคเอกชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรม
4) ให้ ศู นย์ ดารงธรรมมีภารกิจ เสริ มในด้านส่ งเสริ มเชิ ดชู คนดี และให้ความรู้ทางศีลธรรม
จริ ย ธรรมแก่ ประชาชนทั่ วไป เพื่ อให้ “ศู นย์ ดารงธรรม” มี บ ทบาทในการบาบัดทุ กข์ บ ารุ งสุ ข แก่
ประชาชนอย่างจริงจัง บังเกิดผลสาเร็จเป็นรูปธรรม ตอบสนองนโยบายดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย
จึงได้จัดตังและปรับปรุงศูนย์ดารงธรรมที่ มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น โดยกาหนดสถานที่ตังให้
ชัดเจนเหมาะสม มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือสื่อสารอย่างเพียงพอ มีเครือข่ายเชื่อมโยงถึงกันในทุกระดับ
สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็ว และมีพิธีเปิดศูนย์ดารงธรรมในมิติใหม่ อย่างเป็นทางการ
พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2545 ซึ่งตรงกับ “วันดารงราชานุภาพ” ซึ่งศูนย์ดารงธรรม
มาจากคาว่า “ดารง” และ “ธรรม”
ดารง หมายความว่า ทรงไว้ ชูไว้ ทาให้คงอยู่
ธรรม หมายความว่า ความยุตธิ รรม ความถูกต้อง
ดังนัน ศูนย์ดารงธรรม จึงหมายถึง แหล่งที่ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม นอกจากนีคาว่า “ดารง”
ยังสอดคล้องกับพระนามขององค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์ เธอ
กรมพระยาดารงราชานุภาพทีท่ รงเป็นองค์ปฐมเสนาบดีของกระทรวงมหาดไทย
ขอบเขตภารกิ จของศูนย์ ดารงธรรมศูนย์ ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทยที่ปรับปรุงขึนใหม่
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี
1) รับเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชนในทุกเรื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง
2) วิเคราะห์ ประเมินเรื่องราว เหตุการณ์ ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและปฏิบั ติ การ
ให้ความช่วยเหลือในเบืองต้นอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
3) ประสานการปฏิบัตแิ ละส่งต่อเรื่องราวให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ
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4) รายงานผลการปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชาทันทีที่ได้รับเรื่องราว ระหว่างการปฏิบตั ิ
และภายหลังภารกิจเสร็จสินแล้ว
5) ประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนทัว่ ไปทราบอย่างแพร่หลาย
6) ด าเนิ นกิ จ กรรมส่ง เสริ มเชิ ดชูค นดีและให้ความรู้ทางศีลธรรม จริ ย ธรรมแก่ ประชาชน
ทั่วไป
7) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
การด าเนิ นงานของศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทยมีการจั ดตังครอบคลุ มทังประเทศ
เพื่ออานวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนทังในส่วนกลางและส่ว นภูมิ ภาค ประกอบด้วย ส่วนกลาง
แบ่ ง เป็ น 2 ระดั บ คื อ ศู นย์ ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย มี ที่ ตั งบริเวณชั น 1 อาคารศาลาว่าการ
กระทรวงมหาดไทยและศูนย์ดารงธรรมหรือศูนย์ให้บริการประชาชน ในลักษณะเดียวกับศูนย์ดารง
ธรรมกระทรวงของหน่วยงานระดับกรมและรัฐวิสาหกิจมีที่ตังอยู่ในกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแต่
ละแห่ง ส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวั ด
และศูนย์ดารงธรรมอาเภอ/กิ่งอาเภอ ณ ที่ว่าการอาเภอและกิ่งอาเภอทุกแห่ง ประกอบกับ ประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การจัดตังศูนย์ดารง
ธรรม ให้แต่ละจังหวัดจัดตังศูนย์ดารงธรรมจังหวัดขึนเพื่อรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ การให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน โดยจัดตัง
ขึ น ณ ศาลากลางจั งหวัด หรือสถานที่อื่นที่เห็ นสมควร โดยให้ ทุกส่ ว นงานราชการสนั บสนุ นการ
ดาเนินการของศูนย์ดารงธรรมทังด้า น วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากร ให้สามารถบริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง และ
กรมการปกครองสั่งการให้นายอาเภอจัดตัง “ศูนย์อานวยความเป็นธรรมระดับอาเภอ” เพื่ออานวย
ความเป็ นธรรมทังทางแพ่ ง และทางปกครอง ให้ การช่ ว ยเหลื อผู้ เดื อดร้อน รั บ เรื่ องราวร้องทุกข์
ร้องเรียน แจ้งเบาะแสการกระทาผิดกฎหมาย พร้อมทังเปลี่ยนชื่อ "ศูนย์อานวยความเป็นธรรมระดับ
อาเภอ" เป็น “ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ”
สาหรับงานศูนย์ดารงธรรมในที่ว่าการอาเภอ มีภารกิจ อานาจหน้าที่ในการรับเรื่องร้ องเรียน
ร้องทุกข์ เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นศูนย์บริการร่วมในการประสานกั บ ส่ ว น
ราชการอื่นๆ ในเรื่องการติดตามผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานเรื่องราว
ร้องทุกข์ของกระทรวงมหาดไทย โดยการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมต้องบูรณาการเกี่ย วข้ องกั บ
ส่วนราชการหลายหน่วยงานที่จะต้องแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมายร่วมกัน
และการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อาจต้องใช้
เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงการเจรจาตกลงไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทกัน ดังนัน ที่
ผ่านมาอาจเกิดปัญหาในการร้องเรียนหรือการแจ้งปัญหาให้หน่วยงานที่รบั ผิดชอบดาเนินการ ซึ่งอาจ
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ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที ประชาชนจึงเกิดความรู้สึกว่าการดาเนิ นงานของส่ วนราชการมี
ความล่าช้าและสร้างความรูส้ ึกที่ไม่ดีตอ่ ภาครัฐ
จากที่ กล่ า วมา เห็ นได้ ว่ า การบริ ห ารงานของศู นย์ ด ารงธรรมอาเภอ จะมี ห น้ า ที่ ใ นการ
ให้ บ ริการประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ซึ่ ง จะต้องเป็นการบริ การที่มีประสิทธิภาพ
ประชาชนที่มาใช้บริการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือขอคาปรึกษาด้านกฎหมายจะต้องได้รบั ความพึงพอใจ
มากที่สุด อันจะเป็นการสร้า งภาพพจน์ที่ดีกับหน่วยงานราชการในยุคปฏิรูประบบราชการ โดยเฉพาะ
หน่วยงานที่มีประชาชนรู้จักกันในการช่วยบรรเทาทุกข์ ปัญหาความเดือนร้อนและเป็นที่พึ่ งพาของ
ประชาชนโดยไม่ต้องไปสู่กระบวนการยุติธรรมหรือศาล คือ งานศูนย์ดารงธรรมอาเภอ จะต้องมีการ
พั ฒนาและสร้ างภาพพจน์ที่ ดี ซึ่ ง จากในอดีตประชาชนยัง ไม่ไ ด้รับความพึง พอใจในการติดต่อกับ
หน่วยงานราชการ อาทิเช่น การติดต่อที่ยุ่งยากใช้เวลามาก เจ้าหน้าที่ไม่สุภาพ ขาดความความรวดเร็ว
และการให้บริการอย่างเสมอภาค เป็นต้น ปัจจุบันจึงมีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน
ราชการให้เป็นที่พึ่งของประชาชนและทาให้เกิดข้ อร้องเรี ยนและปัญหาที่ตามมา เช่น การร้องเรีย น
การปฏิบัติหน้าทีข่ องเจ้าหน้าที่ ปัญหาการฟ้องร้องคดีมากขึน กล่าวคือ หากไม่มีศูนย์ดารงธรรมในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือทาหน้าที่ไกล่ เกลี่ย ข้ อพิพาทของประชาชน จะทาให้เกิดปัญหาการ
ฟ้ องร้ องคดี และข้ อพิพ าทมากขึ นและหากข้ า ราชการหรื อเจ้ าหน้ าที่ ที่ปฏิ บั ติง านศูนย์ ดารงธรรม
ปฏิ บั ติ ง าน โดยปราศจากจิ ต สานึ กในการรับผิ ด ชอบก็ จ ะส่ ง ผลให้ไ ม่สามารถแก้ ไขปั ญ หาควา ม
เดือดร้อนได้ จนอาจทาให้เกิดความขัดแย้งในพืนที่และทาให้ขาดความเชื่อมั่นของประชาชน ปัญหา
ดังกล่าวอาจจะกลายเป็นผลกระทบเกิดความขัดแย้งในสังคมได้ ดังนัน ศูนย์ดารงธรรมอาเภอแต่ละ
แห่งที่ต้องการตอบสนองความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน บรรเทาทุกข์
และสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยในการบาบัดทุกข์ บารุงสุข ควรจะต้องทราบ
ถึงความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนต่อการบริการ ทังนี เพื่อให้สามารถคัดสรรบุคลากร
เครื่องมือ อุปกรณ์ และงบประมาณในการให้บริการเพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและการได้รบั
บริการที่ดี
จ านวนเรื่ องร้ องเรี ย นของศู น ย์ ด ารงธรรมอาเภอพุ นพิ น จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ใ นห้ ว ง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 เฉพาะเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมอาเภอพุนพิน (ไม่รวมถึงเรื่อง
ที่ ส่ง มาจากสานั กงานปลั ดสานักนายกรัฐมนตรี หรือเรื่องที่ส่งมาจากศูนย์ ดารงธรรมจั งหวั ด) ตาม
ประเภท ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จ านวนเรื่ องร้ องเรีย นของศู นย์ดารงธรรมอาเภอพุ นพิน จั ง หวั ด สุ ราษฎร์ ธ านี ในห้วง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562

ลาดับ

ประเภท

จ านวน

ด าเนินการ
เสร็จสิ้น

เรื่องค้าง
สะสม

1
2

กรณีขัดแย้งทางสังคม
กรณีไม่ได้รับความเป็น ธรรม
จากภาครัฐ/ภาคเอกชน
กรณีแจ้งเบาะแสการกระทา
ความผิ ด กฎหมาย ต่ า ง ๆ
หรื อกล่ า วโทษข้ า ราชการ
ห รื อพ นั ก ง า น ข อง รั ฐ ที่
ประพฤติตนไม่เหมาะสม
การช่ วยเหลื อประชาชนผู้
ไ ด้ รั บคว า ม เ ดื อดร้ อน /
ผู้ด้อยโอกาส
ปัญหาที่ดิน
เรื่องอื่นๆ

22
5

17
5

5
-

หมายเหตุ
เรื่องที่แก้ไขได้คิด
เป็น
(ร้อยละ)
77.27
100

18

14

4

77.77

31

22

9

70.96

8
-

2
-

6
-

25

3

4

5
6

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่ อศึ กษาประสิ ท ธิ ภาพในการแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อดร้ อ นของศู น ย์ ด ารงธรรม
อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อน
ของศูนย์ดารงธรรม อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3) เพื่ อนาผลการศึ กษามาเสนอแนะการปฏิ บั ติ ง านในการแก้ ไ ขปัญ หาความเดื อดร้อน
ของศูนย์ดารงธรรม อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

340

ประเด็นปัญหาของการศึกษาวิจยั
ประสิ ท ธิ ภ าพในการแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของศู น ย์ ด ารงธรรมอาเภอพุ นพิ น
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
1) แนวคิดเกีย่ วกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงาน นับว่ามีความสาคัญส่งผลต่ อผล
การปฏิบัติงานทังต่อบุคคลและองค์การ ซึ่งองค์การที่คาดหวังที่จะให้บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานทีม่ ี
ประสิ ท ธิ ภาพจะส่ ง ผลให้ องค์ การมี ป ระสิ ท ธิ ภาพด้ ว ย โดยทั่ ว ไปจะกล่ า วถึ ง ผลการปฏิ บั ติ งาน
(Performance) ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Efficiency) คือ เมื่อมี
ผลการปฏิบัติก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในการทางานสูงถ้าผลการปฏิบัตงิ านไม่ดีก็ถือว่ามีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานต่า ซึ่งในส่วนของความหมายของคาว่าประสิทธิภาพได้มีผู้ให้ความหมาย ดังนี
Peterson and Plowman ได้ ใ ห้ ค วามหมายของค าว่ า ประสิ ท ธิ ภาพในการบริ หารงาน
ด้านธุรกิจในความหมายอย่างแคบหมายถึง การลดต้นทุนในการผลิต และการให้ความหมายอย่ า ง
กว้าง หมายถึง คุณภาพและความสามารถในการผลิต และการดาเนินงานด้านธุร กิจที่จะถือได้ ว่ า มี
ประสิทธิภาพสูงขึนเมื่อสามารถผลิตสินค้าหรือบริการในปริมาณและคุณภาพที่ต้ องการ ทีเหมาะสม
และต้นทุนน้อยที่สุด เพื่อคานึงถึงสถานการณ์และข้ อมู ลผู กพั นด้านการเงิ นที่มีอยู่ประสิทธิ ภาพจึ ง มี
องค์ประกอบอยู่ 5 มิติ คือ
(1) มิ ติ ด้ า นคุ ณภาพ (Quality) คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อบริ การที่ ออกมาต้องมีคุ ณภาพสูง
ผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่าและมีความพึงพอใจ จึงต้องมีความถูกต้อง ความประณีต และความ
เรียบร้อยของงานได้มาตรฐานตามที่กาหนดไว้
(2) ปริ ม าณ (Quantity) คื อ งานที่ เกิ ด ขึ นจะต้องเป็ นไปตามความคาดหวั ง จ านวน
ผลงานที่ ท าสาเร็ จเปรีย บเทีย บกั บปริ มาณงานที่กาหนดหรือปริมาณงานที่ ควรจะทาในเวลาหรือ
มาตรฐานที่ควรจะเป็น
(3) เวลา (Time) คื อ เวลาที่ ใ ช้ ในการดาเนิ นงานหรือกิ จ กรรมจะต้องเหมาะสมตาม
ลั กษณะและหลักการของงานโดยต้องมีความรวดเร็ว มี ค วามเป็นปัจจุ บัน สามารถนาข้อ มูลมาใช้
ประโยชน์
(4) ค่าใช้จ่าย (Costs) คือ ค่าใช้จ่ายทังหมดที่เกิดจากการทางานจะต้องเหมาะสมกับงาน
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2) งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ศู นย์ เครือข่ ายวิ ชาการเพื่อสั งเกตการณ์และวิ จัยความสุ ขชุ มชน (ศู นย์ วิ จัย ความสุ ขชุมชน)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่ อมาตรการป้องกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต ในภาครั ฐของกระทรวงยุ ติ ธ รรม ประจ าปี พ.ศ.2553 เป็ นการสารวจความพึ ง พอใจของ
ประชาชนต่อมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐประจาปี พ.ศ.2553 เป็นการสารวจ
เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อแนวทาง/วิธีการ/การดาเนินการแก้ ไ ข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐของกระทรวงยุติธรรมในระดับมากขึนไป อั น
จะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรการการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐต่อไป
ในอนาคตสามารถสรุป ดังนี
ช่ องทางที่ทาให้รู้จั ก/ได้ยินชื่ อสานักงานคณะกรรมการป้องกั นและปราบปรามการทุจริต
ในภาครั ฐ (ป.ป.ท.) 3 อั นดั บ ได้ แก่ 1) เจ้ า หน้ า ที่ ของรั ฐ/ผู้ ใ หญ่ บ้ าน/ผู้ นาชุ ม ชน 2) โทรทั ศน์
3) คนในครอบครัว/เพื่อน/คนรู้จัก
การรับรู้รับทราบช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตของภาครัฐ พบว่า ตัวอย่างเกือบ 3 ใน 4
ทราบช่องทางในการร้องเรียน โดยช่องทางที่ทราบ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) การทาหนังสือร้องเรี ย น
มายั ง หน่ ว ยงาน ป.ป.ท. 2) โทรศั พ ท์ และ 3) ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 368 ในขณะที่ ตัว อย่ างเพียง
เล็กน้อยยังไม่ทราบช่องทางการร้องเรียน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ว นใหญ่ ไม่ เคยร้องเรีย นปัญหาการทุจ ริตต่อสานักงาน ป.ป. ท. ในขณะที่มี
ตัวอย่างประมาณร้อยละ 5 ระบุเคยร้องเรียน โดยปัญหาอุปสรรคในการร้องเรียนกับตัว อย่างที่ เคย
ร้องเรียน 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ไม่มั่นใจในการปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน 2) มีขันตอนยุ่งยากซับซ้อน และ
ใช้เวลาพิจารณาเรื่องนาน ในสัดส่วนที่เท่ากัน และ 3) ไม่สะดวก ร้องเรียนผ่านช่องทางที่กาหนดไว้

ระเบียบวิธวี จิ ยั
การศึ กษา เรื่ อง ประสิ ท ธิ ภาพในการแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อดร้ อนของศู นย์ ด ารงธรรม
อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการศึกษาวิจัยในลักษณะการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Study) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึ กษา
ซึ่งผู้วิจัยได้ค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี รวมทังผลงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง เพื่ อ
นามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ศกึ ษา
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แก่ ปลั ด อาเภอและส่ ว นราชการ คณะบุ ค คลผู้ ท าหน้าที่
ไกล่ เกลี่ ย และประนอมข้ อพิ พาท บุ ค ลากรขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น กานั น/ผู้ ใ หญ่ บ้าน ที่
เกี่ยวข้องในการร่วมกั นแก้ไ ขปัญหาของศูนย์ดารงธรรมอาเภอพุนพิ น ในพืนที่อาเภอพุนพิ น (ข้อมู ล
บุคลากรอาเภอพุนพิน) จานวน 289 คน โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตั วอย่างแบบประมาณค่าสัดส่วน
โดยใช้ ต าราง Taro Yamane ที่ ร ะดั บ ความ น่ า เชื่ อถื อ 95% หรื อกาหนดค่าความคลาดเคลื่ อนที่
ยอมรับได้ ให้มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 5 หรือ 5% หรือ 0.05 จากจานวนข้างต้น หากลุ่มตัวอย่าง เพื่อการ
ทาการวิจัยจะสามารถคานวณขนาดของกลุ่มประชากรได้ 168 ตัวอย่าง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
การศึ กษาในส่ ว นนี ผู้ ศึ กษาได้ใช้ วิ ธี การแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่ อใช้ เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ตอบกรอกแบบสอบถามเอง
ส่ ว นที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกั บข้ อมู ลทั่ วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม มี ลั กษณะเป็น
คาถามปลายเปิด (Open-Ended Questions) และคาถามปลายปิด (Fixed-Alternative Questions)
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจั ยสาเหตุที่มีผลต่อการแก้ไ ขปัญหาความเดือดร้ อน
ของศูนย์ดารงธรรมอาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ส่ ว นที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภาพในการแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อดร้ อน
ของศู นย์ ด ารงธรรมอาเภอ โดยค านึ ง ถึ ง การให้บริ การของศูนย์ ดารงธรรมอาเภอ ได้ แก่ ขั นตอน
กระบวนการทางาน และปั ญ หาหรื อผลกระทบจากการร่ว มมือของส่ วนราชการที่เกี่ ยวข้องในการ
ร่วมกันดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึ กษา ผู้ ศึ กษาได้ ท าการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ลโดยกา รใช้ แบบสอบถามโดยการแจก
แบบสอบถามและใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม SPSS มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
1) ค่าความถี่ (Frequency Distribution) และค่าร้อยละ (Percentages)
2) ค่าเฉลี่ย (Mean)
3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4) ค่าต่าสุด (Min)
5) ค่าสูงสด (Max)
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามส่ว นที่ 2 และ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ย วกั บ
ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของศูนย์ดารงธรรม อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี โดยจะใช้วิธีแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ผู้วิจัยได้รวบรวม
ข้อมูลและแจกแจงความถี่ของแบบสอบถาม เพื่อหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกลุ่ ม
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ตัวอย่าง การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีเกณฑ์การแปลผลของคะแนน
ตามช่วง (Interval) ดังนี
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ทางานด้านคุณภาพการให้บริการ
ข้อ

1.

2.
3.

4.

5.
6.

ประสิทธิภาพการทางาน

̅
𝑿

ด้านคุณภาพการให้บริการ
การแก้ไขปัญหาของศูนย์ ดารงธรรมอาเภอสามารถ 3.69
แ ก้ ไ ขปั ญ หาข้ อ ร้ อ งเรี ย นได้ ต ามความต้ อ งการ
ของประชาชน
ท่านคิดว่าประชาชนผู้ร้ องเรี ยน ร้องทุกข์ ได้รับการ 3.80
บริการที่ดี เกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ไม่ เ กิ ดการร้ องเรียนการปฏิ บัติงานของข้ า ราชการ 3.63
หรื อเจ้ า หน้ า ที่ ของศู น ย์ ดารงธรรมอาเภอในการ
ให้บริการประชาชน
กระบวนการในการแก้ ไ ขปั ญ หาของส่ วนราชการ 3.76
ที่ เ กี่ ยวข้ องตามกฎหมายไม่ ซับซ้ อน มี ก ารก าหนด
อานาจหน้าที่ว่าเป็นของหน่วยงานใดอย่างชัดเจน
การให้ บริ ก ารด้ วยความเสมอภาค ไม่ มี ก ารแบ่ ง 3.77
พรรคแบ่งพวก
ไม่เกิดการแทรกแซงการปฏิ บัติงานโดยนักการเมื อง 3.62
หรือสื่อมวลชน

SD

ระดับ ความเห็น
(เห็นด้วย)

.700

มาก

.760

มาก

.893

มาก

.813

มาก

.966

มาก

.946

มาก
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ข้อ

ประสิทธิภาพการทางาน

̅
𝑿

SD

7.

การร่วมมือปฏิ บัติงานของทหาร หรือตารวจ ทาให้
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้ อนของศูนย์ ดารงธรรม
อาเภอ ทาได้ง่ายขึน
การสั่งการและให้ความสาคัญ ของผู้ บังคั บบั ญ ชาทา
ให้ ก ารปฏิ บัติงานของหน่ วยงานหรื อส่ วนราชการ
ต่างๆทางานอย่างรวดเร็วขึน
การปฏิบัติงานโดยการบูร ณาการร่ วมกั บหน่ว ยงาน
ที่ เ กี่ ยวข้ องกั บเรื่ องร้ องเรี ยนนั นโดยตรง ทาให้
การแก้ไขปัญหาสาเร็จ
รวมด้านคุณภาพการให้บริการ

3.78

.858

ระดับ ความเห็น
(เห็นด้วย)
มาก

3.95

.765

มาก

3.90

.779

มาก

3.77

.610

มาก

3.67

.723

มาก

3.67

.723

มาก

3.53

.811

มาก

3.65

.804

มาก

3.59

.689

มาก

3.68

.878

มาก

3.47

.997

มาก

8.

9.

1.

1.
2.

1.
2.

ด้า นปริมาณ
จ านวนเรื่องร้องเรีย นที่สามารถดาเนิ นการและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไป
ตามมาตรฐานของหน่วยงาน
รวมด้านปริมาณ
ด้า นเวลา
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้ อนใช้
เวลาอย่างเหมาะสม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วม
ตรวจสอบและร่วมกันแก้ไขปัญหาหรือเจรจา
ร่วมกัน ทาให้การดาเนินการของศูนย์ดารงธรรม
อาเภอรวดเร็วขึน
รวมด้านเวลา
ด้า นค่าใช้จา่ ย
เกิดความคุ้มค่าในการดาเนินงาน เมื่อผลในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกิดความสาเร็จ
การดาเนินงานในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายหรือ
งบประมาณที่ตอ้ งใช้ในการดาเนินงาน
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ข้อ

ประสิทธิภาพการทางาน

รวมด้านค่าใช้จา่ ย
รวมทัง้ 4 ด้า น

̅
𝑿

SD

ระดับ ความเห็น
(เห็นด้วย)

3.57
3.65

.845
.611

มาก
มาก

อภิปรายผล
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเห็ นด้ วยเกี่ ย วกั บประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานของศูนย์ ดารงธรรมอาเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านปริมาณ ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย
อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.65 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริการว่ า
การให้ บ ริ การที่ ดี และมี คุ ณ ภาพจะต้ องมี ห ลั กว่ า มี ค วา มสอดคล้ องตรงตามความต้ องการของ
ผู้รับบริการ ทาให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ มีการปฏิบัติโดยถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน เหมาะสมแก่
สถานการณ์และต้องไม่ก่อผลเสี ยหายแก่บุคคลอื่น ๆ ซึ่งการบริการที่มีคุณภาพจะต้องมีการจัดให้ มี
มาตรฐานการให้บริการที่คานึงถึงการปฏิบัติงานให้เที ยบกับมาตรฐานที่กาหนดไว้ ซึ่งมาตรฐานการ
บริ การจะช่ วยสร้างแนวโน้ม ของความคาดหวัง ให้เพิ่ มคุณภาพของการบริการสู งขึ นไปเรื่อยๆ และ
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน (Efficiency) คือ เมื่อมี
ผลการปฏิบัติก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในการทางานสูงถ้าผลการปฏิบัตงิ านไม่ดีก็ถือว่ามีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานต่า
จากการศึกษาประสิ ทธิ ภาพในการแก้ ไขปัญหาความเดือดร้ อนของศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
พุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีทาให้เราได้ทราบว่า ข้าราชการและผู้ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียนของศูนย์ดารงธรรมอาเภอพุนพิน มีการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามข้อกฎหมาย และดาเนินการตามภารกิจหน้าที่ ของหน่วยงาน ทาให้สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้ และ ผู้บังคับบัญชา ที่ให้ความสาคัญ และสั่งการเพื่อแก้ไ ขปั ญ หา
ความเดือดร้อนของประชาชนจะทาให้การดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมอาเภอพุนพินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประชาชนมีความพึงพอใจมาก ดังนัน จึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างข้าราชการ
ผู้ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งในการแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อดร้ อ นและประชา ชนในพื นที่ เพื่ อให้ ท ราบถึ ง
กระบวนการขันตอนในการดาเนินงาน ทาให้การดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมอาเภอพุนพินเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน
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ข้อ เสนอแนะ
ข้อ เสนอแนะในปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
ความรู้ด้านกฎหมายที่ใช้ดาเนินการในเฉพาะเรื่อง ตามอานาจหน้าที่ของส่วนราชการที่สงั กัด
มีความเห็นอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายทีใ่ ช้
ในการดาเนิ นงานของศูนย์ ดารงธรรมอาเภอ และหากศูนย์ดารงธรรมอาเภอ มี การจัดท าเอกสาร
หรือให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ เกี่ ยวกับการดาเนินงาน จะส่งผลให้ตัวบุคคลมีความรู้เพิ่ ม มาก
ยิ่งขึน
การเกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานทีต่ ้องประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
มี ค วามเห็ น ด้ ว ยอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ซึ่ ง ศู น ย์ ด ารงธรรมอ าเภอควรจะเป็ น ศู น ย์ ก ลางใน
การประสานงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดจากทางานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน
ข้อ เสนอแนะประสิทธิภาพการทางาน
1) ด้านคุณภาพการให้บริการ
จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานในด้ า นคุ ณ ภาพ
การให้ บริ การของศูนย์ ด ารงธรรมอาเภออยู่ ใ นระดับมากเป็นอั น ดั บแรก จะเห็ นได้ ว่า การสั่ งการ
และให้ความสาคัญของผู้บังคับบัญชามี ส่ว นทาให้การแก้ไขปัญหาความเดื อดร้ อน ทาได้สาเร็จและ
รวดเร็วขึน ดังนัน หากปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึน ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานให้ความสาคัญ
ในการแก้ไขปัญหา และติดตามขันตอนการดาเนินงานต่ างๆ ทาให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและทาให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงานและเพื่อให้การบริการของศูนย์ดารงธรรม
อาเภอมีคุณภาพการให้บริการที่ดยี ิ่งขึน และศูนย์ดารงธรรมอาเภอจะต้องรักษามาตรฐานคุณภาพการ
ให้บริการ และพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่ อง
2) ด้านปริมาณ
จากกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ศูนย์ดารงธรรมอาเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีประสิทธิภาพด้านปริมาณจานวนข้อร้องเรียน ตามที่
มีความเห็นว่าศูนย์ดารงธรรมอาเภอพุนพินสามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้เ ป็นที่ยุติลงได้ เป็นไป
ตามมาตรฐานของหน่วยงานที่มีตัวชีวัดของกรมการปกครองให้ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและมีการรายงานผลเข้าสู่ระบบ e-form ประจาเดือนของกรมการปกครอง ดังนัน
ศูนย์ดารงธรรมอาเภอพุนพินหรือนายอาเภอในฐานะหัวหน้าศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ควรมีนโยบายเน้น
การฝึกอบรมบุคลากรให้ความรู้เกี่ยวกับ กรณี เรื่องร้องเรีย นและแนวทางปฏิบัติงานที่สามารถแก้ ไ ข
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ปัญหาได้สาคัญเป็น Case Study เพื่อให้การดาเนินงานของบุคลากรศูนย์ดารงธรรมอาเภอปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน
3) ด้านเวลา
จากกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทางานในด้านเวลา อยู่ในระดับมาก
ท าให้เห็นว่ าระยะเวลาในการแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนใช้ เวลาอย่ างเหมาะสม และเพื่ อให้การ
ดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมอาเภอมีความรวดเร็วมากขึ น ควรจะมีการจัดทาการให้บริการแบบ
One Stop Service ศู นย์ บ ริ การเบ็ ดเสร็ จ หรื อจั ด ให้มี ศูนย์ ร าชการสะดวก (Government Easy
Contact Center: GECC) เพื่ อเป็ นหน่ ว ยงานที่ทาหน้ าที่ให้ค าแนะนาและอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนให้เกิดการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่ นให้แก่ประชาชนที่ เดินทางมา
ติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ
ข้อ เสนอแนะผูป้ ฏิบัตงิ าน
ศูนย์ดารงธรรมต้องมีศกั ยภาพ ในการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเชื่อมต่องาน
บริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสะดวก และรวดเร็ว ในการเข้าถึงงาน
บริการได้อย่างแท้จริง
ควรให้ ความรู้ ขั นตอน การปฏิ บั ติง าน ของศู นย์ ด ารงธรรมอาเภอให้ประชาชน และผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ โดยทั่วถึง และชัดเจน
ควรพิจารณาเชิญภาคประชาชน ภาคเอกชน ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นที่ปรึกษาการดาเนินงาน
ของศูนย์ดารงธรรมเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้หลากหลาย มีประสบการณ์
ข้อ เสนอแนะด้านโครงสร้างการดาเนินงาน
ในปัจจุบันโครงสร้างการดาเนินงานของศู นย์ดารงธรรมอาเภอยังต้ องผ่า นขั นตอนในหลาย
ขันตอน รวมทังการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมอาเภอที่ส่วนราชการอื่นเห็นว่าเป็นเรื่องของอาเภอ
ทังที่ในความเป็นจริงตามประกาศ คสช. ที่ 96/2557 สั่งให้ทุกกระทรวง กรม และหน่วยงานบูรณา
การความร่ว มมือในการแก้ ไขปัญ หาความเดื อดร้ อนของประชาชน ท าให้ เกิ ด ความล่ าช้ าในการ
ด าเนิ นงาน เนื่ องจากต้องประสานการปฏิ บัติ จากหลายหน่ว ยงาน และอี กประการคือการโยกย้าย
บุ ค ลากรปลั ดอาเภอท าให้เกิ ดความไม่ ต่อเนื่ องในการดาเนิ นงานและความไม่ ชัดเจนของเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ Career pass ภายในงานศูนย์ดารงธรรม ซึ่งในอนาคตอาจจะต้องมีการ
กาหนดตาแหน่ง ให้หัวหน้าศูนย์ดารงธรรมเป็นตาแหน่งชานาญการพิเศษ
ข้อ เสนอแนะนโยบายของกระทรวงฯเรือ่ งศูนย์ดารงธรรม
1) กระทรวงมหาดไทยควรมีมาตรการในการจัดสรรงบประมาณที่ เพียงพอในการสนับสนุน
การพัฒนาศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
2) ภาครัฐควรกาหนดให้มีโครงสร้างอัตรากาลังทีช่ ัดเจน และมีคู่มือปฏิบัตงิ าน
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ภาครัฐควรมีนโยบายให้ทกุ กระทรวง หน่วยงาน ให้ความสาคัญเรื่องศูนย์ดารงธรรมมากขึน
ข้อ เสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
1) ควรศึ กษาถึ ง ลั กษณะทางประกรศาสตร์ ที่ส่ง ผลถึ ง ประสิ ท ธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
ของศู นย์ ด ารงธรรมอาเภอ เพื่ อให้ ไ ด้ ข้อมู ลที่สามารถตอบสนองผู้ ม าติดต่ อศูนย์ ดารงธรรม และ
สามารถนาไปต่อยอด พัฒนาการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมอาเภอได้อย่างครอบคลุมมากขึน
2) ควรจัดทาการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึน
3) ควรศึกษากลยุทธ์ที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานหลากหลายวิธี เพื่อนามาปรับ
ใช้กับการทางานของศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
4) ควรมี การศึกษาประสิ ทธิ ภาพในการแก้ไ ขปั ญหาความเดือดร้อนของศูนย์ ดารงธรรม
อาเภอลั กษณะเดีย วกั นนี กั บอาเภออื่ น ๆ ในจั ง หวั ดสุ ราษฎร์ธ านี โดยมุ่ ง เน้ นถึ งสภาพปัญหาการ
ดาเนินงานและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและคุณภาพการบริการของศู นย์
ดารงธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของข้าราชการฝ่ายธุรการ
ของสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุร าษฎร์ธานี
ดวงพร ธรรมณี*

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการดาเนินงานของ
ฝ่ายธุรการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี และเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาดาเนินงาน
ของฝ่ า ยธุ ร การสานั กงานเจ้ า ท่ า ภู มิ ภาคสาขาสุ ร าษฎร์ ธ านี เก็ บ ข้ อมู ลโดยใช้ แบบสอบถามกับ
ข้าราชการธุรการ จานวน 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบายงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียร์สัน พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกันกาหนดแนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบการดาเนินงาน
จากการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการดาเนินการธุรการของสานักงาน
เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี มี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านระบบ ด้านโครงสร้าง ด้านบุคลากร
ด้านทักษะ และด้านค่านิยมร่วมของคนในองค์ กรอิท ธิพ ลอยู่ในระดับมาก โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ า กั บ
(𝑥̅ =4.43) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D. = 0.236) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สามอันดับ
แรกที่มีระดับมาก คือการจัดแบ่งตาแหน่งงานความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ซึ่งค่าเฉลี่เท่ากับ (𝑥̅ =4.67)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S..D.= 0.574) รองลงมา คือ มีการเสนอความคิดเห็นร่ วมกั นเพื่ อ
พั ฒนาองค์ กร ซึ่ ง ค่ า เฉลี่ เท่ า กั บ (𝑥̅ =4.63) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ า กั บ (S..D.= 0.615) และ
หน่วยงานของท่านมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน,หน่วยงานของท่านมีการดาเนินนโยบายในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนซึ่งค่าเฉลี่เท่ากับ (𝑥̅ = 4.60) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S..D.= 0.498)
สาหรับแนวทางการพัฒนา หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ควบคู่
ไปกั บ การพัฒนาศักยภาพความรู้ ความสามารถ ผ่ า นการจั ดกิ จกรรมต่าง ๆ เพื่ อให้ ข้าราชการใน
องค์กรได้เกิดการแลกเปลี่ยนกัน

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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บทน า
สานักงานเจ้าท่าภูมิ ภาคสาขาสุราษฎร์ ธานี สังกัดสานักงานเจ้าท่า ภูมิ ภาคที่ 4 กรมเจ้าท่ า
กระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า เป็นองค์กรสาคัญในการกากับดูแล ส่งเสริม พัฒนาระบบการขนส่งทาง
น้ าและพาณิชย์นาวี ให้มีค วามปลอดภั ย มี ป ระสิ ทธิภาพตามมาตรฐานสากลที่จ ะช่ ว ยส่ ง เสริมการ
พัฒนาระบบการขนส่งทางน้าและการพาณิชย์นาวีให้มีการเชื่อมต่อกันระหว่างระบบการขนส่งอื่น ๆ
การขนส่งผู้โดยสารและสินค้าต่าง ๆ ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและปลอดภัยตลอดจน การสนับสนุนภาคการส่งออกให้มี
ความเข้มแข็ง โดยมีอานาจหน้าที่ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย กฎหมาย
ว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยเรือโดนกั น ตามกฎหมายว่าด้วยการส่ง เสริมการพาณิชย์ นาวี และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ า
ด าเนิ นการจัดระเบีย บการขนส่ ง ทางน้ าและกิ จการพาณิ ชย์นาวี ร่ ว มมือกั นและประสานงานกับ
องค์ การ และหน่ ว ยงานที่เกี่ ย วข้องทั้ง ในประเทศ และต่ า งประเทศในด้านการขนส่ ง ทางน้า การ
พาณิชย์นาวีและในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญ ญา และความตกลงระหว่างประเทศปฏิบัติการอื่นใดตามที่
กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ ของกรม หรื อตามที่กระทรวง หรื อคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
หน้าที่หลักในการให้บริการประชาชน คือการอนุญาตให้ทาการขุดลอกร่องน้าทางเดินเรือ การอนุญาต
ให้กระทาสิ่งล่วงล้าลาน้า ตรวจความปลอดภัยในการขนส่งทางน้า การขอจดทะเบียนเรือใหม่ การขอ
ต่อใบอนุญาตใช้เรือ การขอเปลี่ยนแปลงรายการเรื อ การขอมีหนังสือคนประจาเรือ การชี้แนวเขต
ที่ดิน การออกประกาศนียบัตรฝ่ายช่างกลและการออกประกาศนียบัตรฝ่ายเดินเรื อ ในการปฏิบัติงาน
หน้าที่ของสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี การแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของส่วนราชการ
ภายใน งานธุรการ งานตรวจการขนส่งทางน้า งานตรวจเรือ และงานทะเบียนเรือ
เมื่ อกล่ า วถึ ง “การปฏิ บั ติง านของข้ า ราชการฝ่ า ยธุร การ” ลั กษณะงานหรื อหน้ าที่ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายธุรการ เป็นหน่วยงานที่สาคัญงานหนึ่งของการบริหาร
จัดการที่จะทาให้การปฏิบัติงานในสานักงานเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการดาเนินการ
เป็นงานบริการและเกี่ ยวข้องกับหนัง สือ นับตั้งแต่คิด ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จดจาทาสาเนา รั บ ส่ง
บันทึก ย่อเรื่อง เสนอสั่งการ โต้ตอบ จัดเก็บ ค้นหา ทาลาย กระบวนการหน่วยงานต้องพร้ อมที่ จ ะ
สามารถดาเนินงาน ตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ กาหนดขอบข่ายงานคลอบคลุมถึ งการวางแผนการ
บริหารงานธุรการเพื่อองค์กร และบุคลกรของส่ว นราชการได้ให้บริการข้อมูลข่าวสารของการบริห าร
จัดการ ไม่ว่าจะเป็นการรับส่งเอกสาร การตอบโต้เอกสาร ซึ่งเป็นหลักฐานในทางราชการอันจะอานวย
ประโยชน์ต่อการประสารงาน
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ซึ่งในแต่ละหน่วยงานจะต้องติดต่อการประสาร และดาเนินงานด้านเอกสารทั้ง ภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ทาให้มีการใช้เอกสารในการติดต่อประสารงานเป็นจานวนมาก ซึ่งการจัดการ
เอกสารทั้ ง หมดนี้ ผู้ป ฏิบั ติหน้าที่ ธุรการต้องเป็นผู้ รับผิ ดชอบ หากเอกสารผิ ดพลาด ล่ า ช้ า สู ญ หาย
ซ้าซ้อน สับสน ส่งผลให้การบริหารงานด้านเอกสารไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้การทางานไม่บรรลุผล
สัมฤทธิ์
สาหรั บปัญ หาที่เกิ ดขึ้น และพบบ่อยในสานั กงานเจ้ าท่าภู มิภาคสาขาสุ ราษฎร์ธานีปัญหา
ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดทาหนังสือ การรักษาเอกสาร ในการดาเนินงานทาให้งานไม่ได้
มาตรฐานไม่เหมาะสมกับปริมาณงานไม่มีการวางแผนการ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาประสิทธิภาพในการ
ปฏิ บั ติ งานของข้าราชการฝ่ ายธุ รการสานักงานเจ้ าท่าภูมิ ภาคสาขาสุ ราษฎร์ธานี และแนวทางการ
พัฒนารูปแบบการดาเนินงานของงานฝ่ายธุรการอันจะนาไปสู่ การสร้างประสิทธิ ภาพในการท างาน
ขององค์กรให้ดีต่อไป
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทางสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้กาหนดให้เป็ น
หน้าที่ของพนักงานแต่ในทางการปฏิบัติงานจะต้องมีฝ่ายงานธุรการ เป็นตัวกระจ่ายงานด้านเอกสาร
จากภายในและภายนอก ฝ่ า ยธุ ร การจะต้ องท าหน้ า ที่สนั บ สนุ นงานด้ านต่ าง ๆ ในขั้ นตอนการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งข้าราชการฝ่ายธุรการจะต้องมีธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติงานเพื่อที่จะให้งานมีศักยภาพ
มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมโปร่งใส เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กร ผู้วิจัย
จึ ง สนใจที่จ ะศึกษาประสิ ทธิภาพในการปฏิ บัติ งานของข้ าราชการฝ่ ายธุรการของสานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี แนวทางการพัฒนารูปแบบการดาเนินงานของข้าราชการฝ่ายธุรการ เพื่อ
นาไปสู่การสร้างประสิทธิภาพในการทางานขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการดาเนินงานของฝ่ายธุรการสานั กงาน
เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี
2) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาดาเนินงานของฝ่ายธุรการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
สุราษฎร์ธานี
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ค าถามการวิจยั
1) ปั จ จั ย ที่ มี อิทธิพ ลต่อประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานของฝ่า ยธุ รการสานั กงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี มีอะไรบ้าง
2) แนวทางในการพัฒนาดาเนินงานของฝ่ายธุรการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี

ขอบเขตของการวิจยั
1) ขอบเขตด้านเนือ้ หา
การวิ จั ย ครั้ง นี้ กาหนดขอบเขตด้ านเนื้ อหา ประเด็ นประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติง านของ
ข้าราชการฝ่ายธุรการของสานักงานเจ้าท่าภูมิ ภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านกล
ยุทธ์องค์กร การปฏิบัติงานของบุคลากร ทักษะความรู้และความสามารถในการปฏิบัตงิ านนาไปสู่การ
พัฒนาดาเนินงานของฝ่ายธุรการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีตอ่ ไป
2) ขอบเขตประชากร
ข้าราชการฝ่ายธุรการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี จานวน 30 คน
3) ขอบเขตด้านพืน้ ที่
ข้าราชการฝ่ายธุรการผู้ปฏิบัตงิ านในสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี
4) ขอบเขตด้านระยะเวลา
ดาเนินการการศึกษาตั้งแต่เดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน 2562

การทบทวนวรรณกรรม
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถในการบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากร
ต่าสุดการใช้วิธีการให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรที่สิ้นเปลืองน้อยที่สุด โดยมีเป้าหมาย คือ ประสิทธิผล
แนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกั บประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติง านโดยทั่ วไป หมายถึ ง ความสามารถในการ
ปฏิ บั ติ งานเมื่อมีผลการปฏิ บัติงานที่ดีก็ถือว่ามีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานสู งจากนี้ นั กวิ ชาการ
หลายท่านได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพไว้
ประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิงานไว้เป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
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1) ความสามารถในการแยกแยะเรื่ องราว หมายถึ ง ว่ า การที่ จ ะสามารถมองเห็นความ
แตกต่างระหว่าง 2 สิ่ง หรือมากกว่าหรือความสามารถในการที่จะได้ถูกต้องว่างานสาคัญได้เสร็ จ สิ้ น
ลุล่วงไปแล้วหรือสามารถเห็นถึงความแตกต่างว่าอันไหนถูกต้องเลยอันไหนไม่ถูกต้อง
2) ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง กระบวนการของการสามารถหาคาตอบ
เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ความสามารถในการแก้ปัญหานี้จะกระทาได้โดยการสอนพนักงานให้เห็นความ
สาคัญระหว่างอาการและสาเหตุที่จะเกิดขึ้นตลอดแนวทางการแก้ไข
3) ความสามารถจาเรื่องที่ผ่านมา หมายถึง การสามารถรู้ได้ว่าจะต้องทาอะไรหรือต้องใช้
อะไรตลอดจนสามารถรูล้ าดับหรือระเบียบของการปฏิบัตงิ านของงานใดงานหนึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็น
ประสิทธิภาพและความสามารถเชิงสถิติ
4) ความสามารถในการดัดแปลง หมายถึง ความสามารถในการรู้จักเครื่องมือ หรือเครื่องกล
ต่าง ๆ เพื่อที่จะปฏิบัติงานที่ตอ้ งการให้เสร็จสิ้นลงไปได้
5) ความสามารถในการพู ด หมายถึ ง ความสามารถในเชิ งการพูดเป็นสิ่ง สาคัญในการสื่อ
ความรู้ความเข้าใจซึ่งเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่งสาหรับประสิทธิภาพในการทางาน
สมยศ แย้มเผื่อน (2551) ได้ทาการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ มรผลต่อประสิทธิภาพการทางานของ
พนักงานปฏิบัติการบริษัท เอเชียนมารีนเซอร์วิสส์ จากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพใน
การทางานของพนักงานปฏิบัติการบริษัท เอเชียนมารีนเซอร์วิสส์ จากัด (มหาชน) ด้านปริมาณ ด้าน
คุณภาพ และด้านผลผลิตพบว่า พนักงานมีระดับประสิทธิภาพในการทางานโดยรวมและแต่ละด้านอยู่
ในระดับดี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้าน
ปริมาณ ด้านคุณภาพ และด้านผลผลิตแตกต่างกัน และผลการวิจัยของปิยบุตร มิ่งประเสริฐ (2552)
ได้ทาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิ ภาพในการปฎิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการ
บริษัทคูราม่า (ไทยแลนด์) จากัดผลการวิจัยพบว่า ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ด้ า นปริ มาณงานด้านคุณ ภาพและงานด้านผลผลิ ตอยู่ ในระบบปานกลาง ระดั บ ความคิดเห็นด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและระดับความคิดเห็นด้านการจั ดการทรัพยากรมนุษย์ของพนักงาน
โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกั นในระดับปานกลางกับประสิทธิ ภาพในการปฏิบั ติ ง าน
ของพนักงาน
วิรัช สงวนวงศ์ กล่าว่า ประสิทธิภาพของการบริหารงานจะเป็นเครื่องชี้ ความก้าวหน้า หรือ
ความล้มเหลวขององค์กรงานที่สาคัญของการบริหารองค์กรก็ คื องานในหน้าที่ของการบริหาร ซึ่งจะ
เหมือนกันเป็นกลไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใด มีจุดประสงค์ได้เป็นเครือ่ งมือช่วยให้การบริหารที่เหมาะสม
กับองค์กรของตนเอง สถานการณ์ตา่ ง ๆ และนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรมากที่สุด
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1) บรรยงค์ โตจินดา ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลไว้
2) การสร้างบรรยากาศหรือเงื่อนไขที่จะให้คนในองค์การมีความรู้สึกอยากทางาน ตัวการ
สาคัญที่วัดว่าบรรยากาศ หรือเงื่อนไขในองค์การเอื้ออานวยต่อการทางานมากกน้อยเพียงใด
3) การใช้ข้อมูลที่ได้จากการสารวจหรือรวบรวมมากาหนดกิจกรรมทีส่ าคัญขององค์การเพือ่
กระตุ้นให้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น ควรปรับปรุ งกิจกรรมอะไรนั้นโดยทั่วไปจะต้องเปรียบเทียบผลได้กบั
ค่าใช้จ่ายของการปรับปรุงนั้น
4) การกาหนดระบบ การประเมิ น และค่ า ตอบแทนของผู้ บ ริ ห ารสั ม พั นธ์ โดยตรงกับ
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยสอดคล้องกั บแนววัดผลกาไร
5) กรติดต่อสื่อสาร ความมีส่วนร่วมของคนในองค์การ
6) ฝ่ายบริหารควรแจ้งให้ฝ่ายปฏิบัติทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในหลักการนโยบาย
7) การวัดหรือการประเมินใด ๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลในองค์การจะต้องใช้เกณฑ์มาตรฐาน
8) การวั ดความสั มพันธ์ ระหว่างข้อมูลทางด้านบุคคลกั บข้ อมูลอื่ นขององค์การที่เกี่ยวกับ
ประสิ ท ธิ ภาพขององค์การ กาไร การเจริ ญ เติ บโตค่ าใช้ จ่ายและอื่ น ๆ ควรกระทาเพื่ อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของพนักงานดั งนั้ นประสิท ธิ ภาพในการทางานจึง เป็ นสิ่งที่ เกิด จากความพึง พอใจของ
พนั กงานที่ ท างานร่ วมกั นเป็นกลุ่ ม การปฏิ สัมพั นธ์ ระหว่ างบุคคลโดยพิ จารณาถึ งภารกิจที่ปฏิบัติ
ความสามารถ ความพึ ง พอใจที่ จ ะทางานร่ว มกั นในอนาคต ซึ่ ง การบรรลุ ผลการปฏิ บั ติง านตาม
เป้าหมาย อยู่ในมาตรฐานด้านปริมาณ คุณภาพ และเหมาะสมกับเวลาในผลงานที่ออกมาซึ่งช่ว ยให้
องค์กรบรรลุภารกิจขององค์การที่สาคัญได้สาเร็จ โดยเฉพาะในด้านการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพใน
การทางานร่วมกัน
สานั กงานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อน (2548 , น. 56) ประสิ ท ธิ ภาพการทางาน
โดยทั่วไป หมายถึง การทางานที่ประหยัดได้ผลงานที่รวดเร็วมีคุณภาพคุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากรใน
ด้านการเงิน คน อุปกรณ์ ประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งซึ่งสามารถสร้างให้เ กิดขึ้นได้และสามารถวัดได้ โดย
ในทางปฏิบัติจะวัดประสิทธิภาพจากปัจจัยนาเข้า กระบวนการหรื อผลผลิตที่ ออกมาโดยวัด อย่า งใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนั้น ประสิทธิภาพจึงสามารถมองได้ในแง่มุมต่าง ๆ
1) ประสิทธิภาพในแง่มุมของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต
2) ประสิทธิภาพในแง่มุมของกระบวนการบริหาร
3) ประสิทธิภาพในแง่มุมของผลลัพธ์การทางานทีม่ ีคณ
ุ ภาพเกิดประโยชน์ต่อสังคม
ประสิทธิภาพในการทางาน วัดจากความรู้สึกความพึงพอใจ ปัจจัยที่ทาให้ยอดการผลิตตกต่า
ในองค์กรธุรกิจ ทั้ง ๆ ที่คนทางานเท่าเดิมคนงานขาดงานเปลี่ยนงานบ่อยหรื อมาทางานแต่ทางานไม่ดี
ไม่เต็มความสามารถ ล้วนมีสาเหตุมาจากความพึงพอใจ
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1) ก่อให้เกินประสิทธิภาพในการทางาน
2) ก่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข
3) ก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่องานมากขึ้น
4) ก่อให้เกิดขวัญกาลังใจในการทางาน
ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานเป็น อย่างมาก ถ้าบุคคลมีความพึงพอใจใน
งานระดั บ สู ง ย่ อมนาไปสู่ การปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ โดยจั ด หาองค์ ป ระกอบ ต่ า ง ๆ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ผลประโยชนตอบแทนที่ยุติธรรมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจใน
งาน เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี ประสิทธิภาพในการทางานสูงย่อมจะส่งผลให้ ง าน
ของหน่วยงานนั้นมีทั้งปริมาณและคุณภาพดีตาไปด้วยซึ่งความรูค้ วามสามารถของบุคลากรเพียงอย่าง
เดียวไม่สามารถทาให้หน่วยงานประสิบความสาเร็จได้หากบุคลากรขององค์กรนั้นปราศจากความตัง้ ใจ
และเต็ ม ใจที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเต็ ม ความสามารถ ดั ง นั้ นการที่ บุ ค ลากรจะปฏิ บั ติ ง านให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดย่อมขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการทางาน
สรุ ป ได้ว่าประสิท ธิภาพ หมายถึง การกระทากิ จกรรมใด ๆ ที่ บ รรลุ ผลตามที่ต้องการและ
ตั้งเป้าหมายไว้โดยสามารถประหยัดและลดการสูญเสียทรัพยากรต่าง ๆ ในการดาเนินกิจกรรมที่ มุ่ ง
ผลิตผลลัพธ์โดยมีสัดส่วนกับความพยายามในการลงทุนไป เพื่อให้บรรลุวัต ถุประสงค์ทกี่ าหนดไว้อย่าง
ทันต่อสถานการณ์และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างคุม้ ค่าโดยอาศัยปัจจัยจากประสิทธิภาพทีเ่ กี่ยวกับ
ด้านบุคคล ด้านงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ รวมถึงด้านการจัดการจนได้ผลลัพธ์ที่กาหนด
ไว้ตามเงื่อนไขของเป้าหมายถูกต้องรวดเร็ว และเป็นที่พึ งใจขององค์กร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สุดารัตน์ กิมศิริ (2551) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน
ของบุ ค ลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัง หวั ดอุ ตรดิตถ์ ” ผลจากการวิจั ย สรุปได้ว่ าปัจจัยที่มี
ความสั มพั นธ์ ทางบวกกั บประสิทธิ ภาพการปฏิ บัติงาน มี 4 ปั จ จั ย คื อ ปั จ จั ย ความสาเร็ จจากการ
ปฏิบัติงานการบริหารและนโยบายขององค์กร ความก้าวหน้าของสวัสดิการ และความมั่นคงปัจจัยทีม่ ี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูงสุด คือความสาเร็จจากการปฏิบัติงานปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์ทางลบกับประสิทธิภาพ มี 4 ปัจจัย คือความร่วมมือและความสามัคคีของการปฏิบัติ
ตนความรับผิดชอบสภาพแวดล้อมปัจจัยทีม่ ีความสัมพันธ์ทางลบกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูงสุด
คื อความรับผิ ด ชอบ ด้ ว ยปั จ จัย จากการปฏิ บัติง าน มี ค วามสั ม พันธ์ ทางบวกกั บประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบัติงานและปัจจัยความรับผิดชอบมีความสัม พันธ์ทางลบกับประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน
นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ได้มีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุ ค ลากรการบริ หารส่ ว นจั งหวัด ชลบุรีพ บว่ าปัจ จั ยที่ ผลต่อการปฏิ บัติ งานมีค่า เฉลี่ ยเท่ ากั บ 3.58
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แรงจูงใจในการทางานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ชลบุ รี มีค่ าเฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.78 ซึ่ ง มี ค วามสาคั ญ อยู่ ใ นระดั บ มากการทดสอบ
สมมุ ติ ฐานพบว่าปั จจั ยอิ ท ธิพ ลต่อการปฏิ บัติง านคือโครงการและความสามารถมีความสาคัญกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรรู้ได้ระดับน้ อย (R = 492) และมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิ บัติงานบุคลากรองค์การบริหารส่ วนจัง หวัด ชลบุ รี อย่ า งมี นัยสาคัญสถิ ติที่ระดับ .05 (F =
39.428 , df = 2 , Sig. = .000)

ระเบียบวิธวี จิ ยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามจานวน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย ข้อมูล ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ตาแหน่งงาน โดยให้ผู้ตอบเลือก
คาตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของตนมากที่สุดเพียงข้อเดียววิเคราะห์ดว้ ยร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มี อิทธิพ ลต่อประสิท ธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ฝ่ า ยธุ ร การสานั กงานเจ้ า ท่าภู มิ ภาคสาขาสุ ราษฎร์ ธ านี วิ เคราะห์ด้ว ยค่าเฉลี่ ย ( Mean) และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตอนที่ 3 ข้ อมู ลเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บั ติง านจริ ง ของข้ าราชการฝ่ า ยธุ ร การ
สานั กงานเจ้ า ท่ าภู มิ ภาคสาขาสุ ร าษฎร์ธ านี (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
การสร้างเครือ่ งมือในการวิจยั
1) แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย คาถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุค คล
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตาแหน่งงาน
2) แบบสอบถามคาถามเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ประกอบด้วย คาถามเกี่ยวกับการสร้าง
และการแสวงหาความรู้ การจัดการความรูใ้ ห้เป็นระบบ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้
3) แบบสอบถามเกี่ ยวกั บประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติง าน ประกอบด้วย ค าถามเกี่ ยวกับ
ต้ นทุ นของงานด าเนิ นงาน คุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง าน ปริ ม าณงาน เวลาของการปฏิ บั ติ ง านและ
กระบวนการดาเนินงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ ศึ กษา นาแบบสอบถามไปเก็ บ รวบรวมข้ อมู ลด้ ว ยตนเอง และมี การแจ้ ง ให้ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจยั
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ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากผู้ศึกษาได้ รวบรวมแบบสอบถามแล้วจึงทาการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทัง้ หมด เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และประมวลผลต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้ วิ จั ย เก็ บ ข้ อมู ลโดยใช้ การสุ่ มตั วอย่ า งเพื่ อท าแบบสอบถาม และวิ เคราะห์ข้อมู ลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถามโดยการหาค่า ทางสถิติ เพื่อหาความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ
ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีคาตอบ
ให้เลือก 5 ระดับ (5, 4, 3, 2, 1) เกณฑ์การพิจารณาตัดสินค่าเฉลี่ยเป็น ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง
ระดับความคิดเห็นอยู่ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ผลการศึกษา
ก าหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบการดาเนินงาน
จากการวิ เคราะห์ข้อมู ล กั บ ความคิดเห็นของข้ าราชการสานั กงานเจ้ าท่ าภู มิภาคสาขาสุ
ราษฎร์ธานีกาหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบการดาเนินงานของข้าราชการพบว่า ประสิทธิภาพการ
ทางานจะต้องดาเนินการพัฒนาองค์กรตามปัจจัยทีไ่ ด้ศึกษาข้างต้น มี 6 ด้าน ได้แก่
1) ด้านกลยุทธ์ ควรมีการสร้างยุทธศาสตร์ลวงหน้าในรูปแบบการวางแผน กาหนดทิศทาง
ของหน่ ว ยงาน กลยุ ท ธ์ ใ นการทางานในปัจ จุ บันให้สอดคล้องกั บยุ ทธศาสตร์ชาติ และมี คุ ณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุขในการทางาน เนื่องจากสานักงาน
เจ้าท่าเป็นหน่วยงานที่ดาเนินการเกี่ยวกับการบริการงานด้านต่า ง ๆ และเรื่องร้องเรียน ต้องให้ความ
เป็นธรรมต่อประชาชนทั้งสองฝ่า ย มีความใกล้ชิดกับประชาชน จึงควรมีการกาหนดยุทธศาสตร์ ใ ห้
สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบันมากที่สุด
2) ด้านระบบ มีการออกแบบกระบวนการในการปฏิบัติงานหลั ก ของสานักงานเจ้าท่า มี
แบ่งงานเป็นสัดส่วนจึงควรมีการรักษาระบบงานดังกล่าว ไว้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัตงิ านจริง งาน
ธุรการ งานตรวจการขนส่งทางน้า งานตรวจเรือ งานทะเบียนเรือ พร้อมทั้งพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่ากับผู้
มาใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขณะเดียวกัน ก็ควรที่จะเชื่อมโยงระบบงานขององค์กรให้บรรลุ
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ตามพันธ์กิจและยุทธศาสตรของสานักงานเจ้าท่าภูมิสาขาสุราษฎร์ธานี โดยการนาข้อมูลที่ได้จากการ
รับฟัง ความต้องการหรือความคิดเห็นของผู้ รับบริหารและผู้มีส่ว นเสียมาใช้ใ นการพิ จารณาทบทวน
เพื่ อปรั บ ปรุ ง กระบวนการหรื อวิ ธี การทางานอย่ า งต่ อเนื่ อง พั ฒนาระบบกา รประเมิ นผลในการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้กับข้าราชการดังกล่าว
3) ด้านโครงสร้าง ควรมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทางานรู ปแบบใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความ
คลองตัวในการปฏิบัติงาน และให้ข้าราชการทุกระดับสามารถทางานร่วมกันได้อย่างมีความสุข สิ่ง
สาคัญคือต้องเน้นระบบการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างความร่วมมือในการปฏิบตั ิงาน
4) ด้านบุคลากร ในการพัฒนาองค์กรบุคลากรมีความสาคัญเพราะบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการพัฒนาองค์กร เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมคิดและเสนอความคิดเห็น เปิดโอกาสให้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจต่าง ๆ เพราะการเปิดโอกาสในด้านต่าง ๆ มีส่วนช่วยให้เกิดความร่วมมือ รวมใจ
ระหว่างข้าราชการภายในองค์กรด้วยกัน ผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์กรต่อ ไป
5) ด้านทักษะ เปิดโอกาสให้ข้าราชการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้แสดง
ศั กยภาพความรู้ ความสามารถในการด าเนิ นการต่ า ง ๆ และควรมี การจั ด เสริ ม สร้ า งความรู้
ความสามารถให้กับข้าราชการอยู่เสมอเนื่องจากด้านทักษะความรู้ความสามารถถือเป็ นความสาคั ญ
ต่อประสิทธิภาพในการดาเนินการ
6) ด้านค่านิยมร่วมของคนในองค์กร ควรจัดกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคีให้กับองค์กร สร้าง
ความสัมพันธ์ความร่วมมือกันภายในองค์กร วัฒนธรรมการเรียนรู้ เพื่อให้บุคคลากรทุกคนมีพฤติกรรม
การแสวงหาความรู้เพื่อนาความรู้ที่ได้จากการแสวงหามาใช้ในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงงานและมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
จากผลการวิจัย เรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายธุรการของสานักงาน
เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยได้นาประเด็นที่เป็นผลสาคัญและน่ าสนใจ นามาอภิปรายผล
ดังนี้
ปัจ จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพในด้านดาเนินการธุรการของสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
สุราษฎร์ธานี ปัจจัยทั้ง 6 ด้าน ด้า นกลยุทธ์ ด้านระบบ ด้านโครงสร้าง ด้านบุคลากร ด้านทักษะ ด้าน
ค่านิยมร่วมของคนในองค์กร การดาเนินงานในระดับมาก สามันดั บแรก ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ค่าเฉลีย่
เท่ า กั บ (𝑥̅ = 4.622 ) ด้ า นค่ านิ ย มร่ว มของคนในองค์กร ค่ า เฉลี่ ยเท่ ากั บ (𝑥̅ = 4.516 ) และด้าน
ระบบ ค่ า เฉลี่ ย เท่ากั บ (𝑥̅ = 4.455 ) ตามลาดับ พบว่ าประเด็นสาคัญที่ มีผลต่ อประสิ ทธิ ภาพการ
ทางาน คือ เรื่องของการจัดแบ่งตาแหน่งงานความรับผิดชอบของงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥̅ = 4.670 )
รองลงมา คื อ มี การเสนอความคิ ดเห็ นร่ว มกั นเพื่ อพั ฒนาองค์กร ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ ( 𝑥̅ = 4.630 )
ตามลาดับ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับกับแนวคิดของ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ประสิทธิภาพใน
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การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ซึ่งมีความสาคัญ
อยู่ ใ นระดั บ มากการทดสอบสมมุ ติฐานพบว่ าปั จ จั ย อิ ท ธิ พ ลต่อ การปฏิ บั ติง านคือโครงการและ
ความสามารถมีความสาคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรรู้ได้ระดับน้อย (R = 492)
และมี ผลต่ อประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บั ติง านบุ คลากรองค์การบริ หารส่ ว นจั ง หวั ด ชลบุ รี อย่ า งมี
นัยสาคัญสถิติที่ระดับ .05 (F = 39.428 , df = 2 , Sig. = .000)
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน ในด้านดาเนินการธุรการของสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุ
ราษฎร์ธานี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥̅ = 4.52 ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D. = 0.23) และทุก
ด้านจัดอยู่ในระดับมาก แต่พบว่า ด้านค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานมีค่าเฉลี่ ยสูง สุด คือ 4.52 การนา
ทรัพยากรที่ใช้แล้วมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 รองลงมา คือ
การตระหนั กและกระตุ้ นให้ ผู้อื่นให้ท รั พ ยากรที่ มี อยู่ อย่ า งคุ้ม ค่ า 4.70 สามารถวิ เคราะห์ได้ว่า
ข้าราชการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ให้ความสาคั บกับการใช้ทรัพยากรทีม่ ีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์ และคุ้มค่าที่สุดในการดาเนินงาน ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับ กับแนวคิดของ ปัจจัยที่มี
ความสั ม พั นธ์ กับ ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติ งานของบุ คลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
อุตรดิตถ์” ผลจากการวิจัยสรุปได้ว่าปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มี
4 ปัจจัย คือ ปัจจัยความสาเร็จจากการปฏิบัติงานการบริหารและนโยบายขององค์กร ความก้าวหน้า
ของสวัสดิการ และความมั่นคงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูงสุ ด
คือความสาเร็จจากการปฏิบัติงานปัจ จัยที่มคี วามสัมพันธ์ทางลบกับประสิทธิภาพ มี 4 ปัจจัย คือความ
ร่วมมือและความสามัคคีของการปฏิบัติตนความรับผิดชอบสภาพแวดล้อมปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานสูงสุด

ข้อ เสนอแนะ
จากการศึกษา ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของข้าราชการฝ่ายธุรการของสานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาสามารถนาไปสู่ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้
ข้อ เสนอแนะทัว่ ไป
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงการจัดการความรู้งานฝ่าย
ธุ ร การซึ่ ง ในการปฏิ บั ติง าน ข้ า ราชการต้องมี กระบวนการในการบริห ารจัด การกั บเวลา ในการ
ดาเนินงานด้านต่าง ๆ และต้องรักษาคุณภาพของงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนปัจจัยที่มี
ความสั ม พั นธ์ กับประสิ ท ธิ ภาพการทางานสู ง สุ ด คื อ ด้ า นกลยุ ท ธ์ และด้ า นทั กษะ ในการทางาน
หน่ ว ยงานควรเปิด โอกาสให้บุ คลากรมีส่ว นร่ ว มในการดาเนิ นงานต่าง ๆ หรื อมี การสนั บ สนุนให้
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บุคลากรทุกระดับรับการอบรม หรือสัมมนากับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมสร้างความรู้
ความสามารถ แลกเปลี่ยนความรู้กัน
ข้อ เสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครัง้ ต่อไป
1) ควรศึกษาการประเมินสภาพการทางาน ปัญหาและอุปสรรคของบุคลากรแต่ละฝ่ายใน
สานั กงานเจ้าท่าภู มิ ภาคสาขาสุ ราษฎร์ ธานี เพื่ อท าปัญ ญาปละอุ ปสรรคมาปรั บปรุง แก้ ไ ข ในการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านต่อไป
2) ควรศึ กษาปัจ จัย ต่าง ๆ เพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อจากปัจจั ยทั้ ง 6 ด้ า น เพื่ อให้ สอดคล้ องกับ
บริ บ ทของหน่ ว ยงาน และสภาพสั ง คมปั จ จุ บั น เพื่ อพบปั จ จั ย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อประสิ ท ธิ ภาพการ
ดาเนินงาน สามารถนาผลการศึกษาที่ได้ไปกาหนดแนวทาง นโยบาย ข้อตกลงร่วมกันภายในองค์ กร
เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานต่อไป
3) ควรมีการศึกษาการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น ความ
รวดเร็วในการทางาน ซึ่งจะทาให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านที่เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น
4) ควรมี การศึกษา ปั จ จั ย ที่ส่ง ผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิ บัตงิ านของสานั กงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี เพื่อนาผลที่ได้มาเป็นต้นแบบในการบริหารงานให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ประสิทธิภาพจากการชาระหนีส้ ินเชื่ออเนกประสงค์ขา้ ราชการครูของ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยา จังหวัดสุร าษฎร์ธานี
ดวงศมน กลิ่นเมฆ*

บทคัดย่อ
อาชีพข้าราชการครูเป็นอาชีพที่มี เกี ยรติและได้รับ การยกย่ องนับถื อจากบุคคลทั่วไป แต่ใน
ปัจจุบันภาพลักษณ์เหล่านั้นได้เปลี่ยนไป สาเหตุหนึ่งอาจมีสาเหตุมาจากเศรษฐกิจที่มีการผันผวนอยู่
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มีแนวโน้มปรับตัวสู งขึ้ นเรื่ อย ๆ ส่ งผลให้ค่า
ครองชีพและค่าใช้จ่ายสูงขึ้น แต่ในทางกลับกันเงินตอบแทนที่ได้รับจากการทางานก็มิได้ปรับ ตามไป
ด้วย ทาให้คนจานวนมากต้องหาทางออกให้กับตนเองและครอบครัว โดยการที่ไปกู้ยืมเงินจากสถาบัน
ทางการเงินหรือการกู้ยืมเงินนอกระบบ ปัญหาหนี้สินกาลังเป็นปัญหาใหญ่ที่คนไทยประสบปัญหาอยู่
ข้าราชการครูในฐานะประชาชนกลุ่ม หนึ่งของประเทศก็ประสบกับปัญหาหนี้สิน อันเนื่องมาจากสาเหตุ
ใด ๆ ก็ตามเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เพราะข้าราชการครูส่วนใหญ่จะมีรายได้หลัก คือ เงินเดือน แต่
รายจ่ายมีหลากหลาย
ปั ญ หาหนี้ สินของข้ าราชการครู นั บ เป็ นเรื่องที่ ทุกรัฐบาลที่ เข้ามาบริหารประเทศให้ความ
สนใจมาโดยตลอด เท่าที่ผ่านมาผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้แก่ หาช่องทางการลดอัตราดอกเบี้ยลงหรือ
ขยายเพิ่มต้นเงินกู้ให้สูงขึ้นเท่านั้น แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสาเร็จเสร็จสิ้น จนเวลาล่วงเลย
นั บ สิ บ ปี ดั ง นั้ นผู้ วิ จั ย จึ ง ต้ องการศึ กษาถึ ง ประสิ ท ธิ ภาพจากการชาระหนี้ และแนวทาง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการชาระหนี้สินเชื่ออเนกประสงค์ข้าราชการครูของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยา
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี เพื่ อเป็ นแนวทางในการวางแผน บริ ห ารจัดการให้สินเชื่ ออเนกประสงค์แก่
ข้าราชการครูตอ่ ไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพจากการชาระหนี้ สินเชื่ออเนกประสงค์
ข้าราชการครูของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษาแนวทางการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการชาระหนี้สินเชื่ออเนกประสงค์ข้าราชการครูของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขา
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้า ราชการครูที่กู้ยืมสินเชื่ออเนกประสงค์
ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 72 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ การแจกแจงความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด และใช้สถิติวิเคราะห์ t-test
for Two Independent Samples และ Chi-Square Test ผลการศึ กษาประสิ ท ธิ ภาพจากการ
ชาระหนี้ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการชาระหนี้สินเชื่อตรงตามเวลาที่กาหนดเป็น
ส่วนใหญ่และชาระหนี้ครบตามจานวนเงินในแต่ละงวดที่ธนาคารกาหนดทุกคน โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การกู้ ยื มเงิ นเพื่ อใช้จ่ ายส่ วนตัว หรื อครอบครัว การลงทุนในธุรกิ จและศึกษาต่อเพื่ อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะความสามารถให้กับตนเอง
ด้านนโยบายของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย พบว่า อัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืม ระยะเวลาในการ
กู้ยืม วงเงินในการกู้ยืม ช่องทางการชาระหนี้ การปรับปรุงโครงสร้า งหนี้ และการให้ข้อมูล/คาแนะนา
ของพนักงานสินเชื่อ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการชาระหนี้สินเชื่ออเนกประสงค์ครบตามจานวนของ
ข้าราชการครู ส่วนวงเงินในการกู้ยืม ช่องทางการชาระหนี้สินเชื่อ และการให้ข้อมูล/คาแนะนาของ
พนักงานสินเชื่อมีผลต่อประสิทธิภาพในการชาระหนี้สินเชื่ ออเนกประสงค์ตรงตามเวลาที่กาหนดของ
ข้าราชการครูอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ อัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืม ระยะเวลาในการ
กู้ยืม และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไม่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการชาระหนี้สินเชื่ออเนกประสงค์ตรง
ตามเวลาที่กาหนดของข้าราชการครูอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
ปัจจัยที่มีผลต่อการผิดนัดชาระหนี้ของข้าราชการครู ทั้งปัจจัยภายในธนาคารและปัจจัยที่เกิด
จากตั ว บุ ค คลไม่มี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการชาระหนี้ สินเชื่ ออเนกประสงค์ ครบตามจ านวนของ
ข้าราชการครู ส่วนปัจจัยภายในธนาคาร ได้แก่ เงินผ่อนชาระหนี้ในแต่ละงวดสูง เกินไป และอัตรา
ดอกเบี้ยที่ธนาคารกาหนดมีผลต่อประสิทธิภาพในการชาระหนี้สินเชื่ออเนกประสงค์ตรงเวลาทีก่ าหนด
ของข้าราชการครู อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ในด้านระยะเวลาในการผ่ อนชาระไม่
เหมาะสม วงเงินที่กู้ไม่เหมาะสมกับรายได้ ธนาคารมีระบบติดตามการชาระหนี้ที่ล่าช้า ช่องทางเลือก
การชาระหนี้มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ รูปแบบในการชาระหนี้ จานวนเงินงวดส่งชาระมีการปรับ
เพิ่มสูงขึ้น ขั้นตอนการชาระหนี้ ยุ่งยาก ซับซ้ อน ไม่มีความสะดวกสบาย ธนาคารมีกระบวนการที่
ให้ บ ริ การอย่า งไม่ เป็นระบบ พนั กงานไม่อธิ บายเงื่ อนไขในสั ญ ญาเงิ นกู้ และธนาคารไม่ ได้ชี้แจง
รายละเอียดในการชาระหนี้ไม่มีผลต่อประสิท ธิภาพในการชาระหนี้สินเชื่ ออเนกประสงค์ตรงเวลาที่
กาหนดของข้าราชการครู อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยที่เกิดจากตัวบุค คล ได้แก่
การมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นมีผลต่อประสิทธิภาพในการชาระหนี้สินเชื่ออเนกประสงค์ ตรงเวลาที่กาหนด
ของข้าราชการครู อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ในด้านภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพิ่ม
สูงขึ้น รายได้ลดลง การหย่าร้างกับคู่สมรส การนาเงินไปใช้ผิดวัตถุ ประสงค์ การนาเงินที่จะชาระ
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หนี้คืนธนาคารไปใช้จ่ายชาระหนี้อื่น ๆ การที่ไม่ได้วางแผนทางการเงิน/วินัยทางการเงิน การขาดความ
เข้ า ใจในการชาระหนี้ และการมีเจตนาไม่ชาระหนี้ไม่มี ผลต่อ ประสิทธิ ภาพในการชาระหนี้ สินเชื่อ
อเนกประสงค์ตรงเวลาที่กาหนดของข้าราชการครู อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพชาระหนี้สินเชื่ออเนกประสงค์ของข้าราชการครู ด้านการเพิ่ม
รายได้ ได้แก่ ทาสวนยางพารา สวนปาล์ม ทาอาชีพ เสริม ทาธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น ด้านการมีวินัยทาง
การเงิน ได้แก่ การวางแผนใช้จ่ายและประหยัด กันเงินไว้ใช้ หนี้ ก่อนนาไปใช้ อย่างอื่ น และแบ่งเงิ น
สาหรับการจ่ายหนี้ออกก่อนการใช้จ่าย
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
1) การเพิ่มศักยภาพในการชาระหนี้ตรงเวลาที่กาหนดของข้าราชการครูที่กู้สินเชื่อด้วยการ
ที่ธนาคารปรับลดจานวนเงินผ่อนชาระหนี้ในแต่ละงวดให้สอดคล้ องกับรายได้ที่ข้าราชการครูไ ด้ รั บ
หรือมีการแจ้งเตือนก่อนถึงกาหนดชาระหนี้ให้กับผู้กู้ โดยธนาคารเพิ่มความถี่การติดตามหรือแจ้งเตื อน
ให้กับผู้กู้
2) ด้านการให้ข้อมูล/คาแนะนาของพนักงานสินเชื่ อ ทางธนาคารควรมีการจัดอบรมให้กบั
พนักงานสินเชื่อในการให้บริการคาแนะนาหรือข้อมูลรายละเอียดต่า ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ เพื่อให้
พนักงานสินเชื่อให้บริการแก่ผู้กู้สินเชื่อได้เป็นที่น่าพึงพอใจ
3) ธนาคารควรมีการส่งเสริม การแก้ไขปั ญหาหนี้ สิน โดยให้ ความรู้ทางการเงินแก่ ผู้กู้ เ พื่ อ
สร้างวินัยทางการเงินที่ดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้กู้ที่สามารถวางแผนทางการเงินทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวได้อย่างเหมาะสมกับการดาเนินชีวิตที่มีภาระหนี้สินอยู่ เพื่อให้สามารถชาระหนี้ ตรงเวลาที่
กาหนดและสามารถบริหารจัดการหนี้สินให้หมดไป และมีโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ผู้กู้
4) ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างข้าราชการครูที่กู้สินเชื่อ เพื่อ
ศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของข้าราชการครูที่กู้สินเชื่อ สามารถนาผลการวิจัยไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับข้าราชการครูที่กู้สินเชื่อ และเป็นแนวทางสาหรับธนาคารในการช่วยเหลือข้าราชการครูที่
กู้สินเชื่อ
5) ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล ว่า
มีความสัมพันธ์กับการชาระหนี้หรือมีผลต่อการชาระหนี้สินเชื่อของข้าราชการครูอย่างไร
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับธนาคาร หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้ข้าราชการครูมีประสิทธิภาพในการชาระหนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้
1) ธนาคารควรมีการตรวจสอบวงเงินกู้ที่ เหมาะสม ก่อนที่จะอนุมัติว งเงินกู้ให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ผู้กู้ยื่น โดยต้องพิจารณาจากรายได้ รายจ่าย และหนี้สิน ประกอบกับการกาหนด
ระยะเวลาในการชาระคืนที่ชัดเจนและเงื่ อนไขการผ่ อนชาระที่เหมาะสมกับผู้ ยื่นกู้ เพื่อเป็นการเพิ่ ม
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ประสิทธิภาพในการชาระหนี้ของผู้กู้ ตลอดจนเป็นการลดความเสี่ยงของธนาคารที่จะเกิดปัญหาหนี้
ค้างชาระได้ และทางธนาคารควรมีระบบการติดตามทวงหนี้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ โดยมีการ
ฝึกอบรมทักษะเทคนิคในการติดตามทวงหนี้ให้แก่พนักงานก่อนดาเนินการติดตาม
2) หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ องเพิ่ ม การประสานความร่ ว มมื อกั น เพื่ อหาแนวทางการ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการชาระหนี้ของข้าราชการครูให้ชาระหนี้สินหมดไป เช่น ส่งเสริมการเพิ่มรายได้แก่
ข้ า ราชการครู สร้ า งหลั กสู ตรอบรมความรู้และทักษะการจั ดการทางการเงิ นตามหลั กเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีประสิทธิภาพ
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บทน า
อาชีพข้าราชการครูเป็นอาชีพที่มี เกียรติ และได้รับการยกย่องนับ ถือจากบุคคลทั่ วไป แต่ใน
ปัจจุบันภาพลักษณ์เหล่านั้นได้เปลี่ยนไป สาเหตุหนึ่งอาจมีสาเหตุมาจากเศรษฐกิจที่มีการผันผวนอยู่
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มีแนวโน้มปรับตัวสู งขึ้ นเรื่ อย ๆ ส่ งผลให้ค่า
ครองชีพและค่าใช้จ่ายสูงขึ้น แต่ในทางกลับกันเงินตอบแทนที่ได้รับจากการทางานก็มิได้ปรับตามไป
ด้วย ทาให้คนจานวนมากต้องหาทางออกให้กับตนเองและครอบครัว โดยการที่ไปกู้ยืมเงินจากสถาบัน
ทางการเงินหรือการกู้ยืมเงินนอกระบบ
จากผลการสารวจครัวเรือนทั่วประเทศประมาณ 21 ล้านครัวเรือน ในปี พ.ศ.2560 มีรายได้
เฉลี่ยเดือนละ 26,946 บาท มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 21,437 บาท และครัวเรือนที่มีหนี้สินประมาณ
10.8 ล้านครัวเรือน หรือ ร้อยละ 50.7 โดยมีจานวนหนี้สินเฉลี่ย 178,994 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นการก่อหนี้เพื่อใช้ในครัวเรือน (ร้อยละ 76.9) ดังนี้ ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคร้อยละ 39.0 ใช้
ในการซื้อบ้าน/ที่ดิน ร้อยละ 36.3 และใช้ในการศึกษา ร้อยละ 1.6 สาหรับหนี้ที่ใช้ในการลงทุนอื่นๆ
(ร้อยละ 23.1) เมื่อพิจารณาครัวเรือนที่เป็นหนี้ และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัว เรือนทั้งสิ้ นระหว่างปี พ.ศ.
2550 ถึง พ.ศ.2560 พบว่าสัดส่วนของครัวเรือนที่เป็นหนี้ลดลงตามลาดับ คือ ลดลงจากร้อยละ 63.3
ในปี พ.ศ.2550 เป็นร้อยละ 49.1 ในปี พ.ศ.2558 และเริ่มปรับตัว สูงขึ้นเล็กน้อยในปี พ.ศ.2560 เป็น
ร้อยละ 50.7 แต่จานวนเงินที่เป็นหนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเพิ่มจาก 116,681 บาท ในปี พ.ศ.
2550 เป็น 178,994 บาท ในปี พ.ศ.2560 เมื่อพิจารณาข้อมูลในพื้นที่ภาคใต้ในปี พ.ศ.2560 พบว่ามี
รายได้เฉลี่ ยเดือนละ 26,913 บาทต่ อครัวเรื อน และ 8,756 บาทต่ อคน มี ค่ าใช้จ่ ายเฉลี่ ย เดือนละ
21,381 บาทต่ อครั วเรื อน และ 6,956 บาทต่ อคน โดยมี จ านวนครั ว เรื อนที่เป็ นหนี้ 1,312,937
ครั ว เรื อน และมี จานวนหนี้ สินเฉลี่ย ต่อครัว เรือนทั้งสิ้ น 170 ,177 บาท คิ ด เป็นร้อยละ 79.4 ของ
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) จะเห็นได้ว่าปัญหาหนี้สินกาลังเป็นปัญหาใหญ่ที่
คนไทยประสบปัญหาอยู่ ข้าราชการครูในฐานะประชาชนกลุ่มหนึ่งของประเทศก็ประสบกับปั ญ หา
หนี้สิน อันเนื่องมาจากสาเหตุใด ๆ ก็ตามเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เพราะข้าราชการครูส่วนใหญ่จะมี
รายได้หลัก คือ เงินเดือน แต่รายจ่ายมีหลากหลาย เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายใน
การเลี้ยงดูบุตร ค่าผ่อนส่งบ้าน ค่าผ่อนส่งรถ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ประกอบ
กับราคาสินค้าที่มีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้รายจ่ายสูงขึ้นตามไปด้วย แต่รายได้ยังคงเดิม (โสภณ นุ่มทอง,
2540) ทาให้ข้าราชการครูเป็นหนี้สินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู นับเป็นเรื่องที่ทุ กรัฐบาลทีเ่ ข้ามาบริหารประเทศให้ความสนใจ
มาโดยตลอด เท่าที่ผ่านมาผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้แก่ หาช่องทางการลดอัตราดอกเบี้ยลงหรือขยาย
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เพิ่มต้นเงินกู้ให้สูงขึ้นเท่านั้น แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสาเร็จเสร็จสิ้น จนเวลาล่วงเลยนั บ
สิ บ ปี ดั ง นั้ นผู้ วิ จั ย จึ ง ต้ องการศึ กษาถึ ง ประสิ ท ธิ ภาพจากการชาระหนี้ แ ละแนวทางการ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการชาระหนี้สินเชื่ออเนกประสงค์ข้าราชการครูของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยา
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี เพื่ อเป็ นแนวทางในการวางแผน บริ ห ารจัดการให้สินเชื่ ออเนกประสงค์แก่
ข้าราชการครูตอ่ ไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพจากการชาระหนี้สินเชื่ ออเนกประสงค์ข้าราชการครูของ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2) เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการชาระหนี้สินเชื่ออเนกประสงค์ข้าราชการ
ครูของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิธ ีก ารศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
1) ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
(1) ประชากร (Population) ที่ ใ ช้ ใ นการศึกษาครั้ง นี้ คื อ ข้ า ราชการครูที่กู้ยื มสิ น เชื่อ
อเนกประสงค์ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยา จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี จานวน 250 คน
(2) ตั ว อย่ า ง (Sample) ที่ ใ ช้ ใ นการศึ กษาครั้ ง นี้ คื อ ข้ า ราชการครู ที่ กู้ยื ม สิ น เชื่ อ
อเนกประสงค์ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 72 คน
2) วิธ กี ารศึกษา
มีวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
(1) ศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพจากการชาระ
หนี้สินเชื่ออเนกประสงค์ข้าราชการครู
(2) นาความรู้ ที่ได้มาสร้างแบบสอบถามอิ เล็ กทรอนิกส์ จาก Google Docs เพื่ อนาไป
สารวจถึงประสิทธิภาพจากการชาระหนี้สินเชื่ออเนกประสงค์ ของกลุ่มตัว อย่าง โดยแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยออกแบบขึ้นเป็นแบบสอบถามที่ ครอบคลุมข้อมูล 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
(2.1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา จานวนสมาชิกในครอบครัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน การชาระหนี้
ตรงตามเวลาที่กาหนด การชาระหนี้ครบตามจานวนเงินในแต่ละงวด และวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน
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(2.2) ด้ า นนโยบายของ บมจ.ธนาคารกรุง ไทย สาขาไชยา จั ง หวั ด สุ ราษฎร์ธานี
ประกอบไปด้วย อัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืม ระยะเวลาในการกู้ยืม วงเงินในการกู้ยืม ช่องทางการ
ชาระหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และการให้ข้อมูล/คาแนะนาของพนักงานสินเชื่อ
(2.3) ด้ า นปั จ จัย ที่มีผลต่อการผิดนั ดชาระหนี้ ของข้ าราชการครู แบ่ ง ออกเป็น 2
ปัจจัย ดังนี้
(2.3.1) ปัจจัยภายในธนาคาร ประกอบไปด้วย
1) เงินผ่อนชาระหนี้ในแต่ละงวดสูงเกินไป
2) ระยะเวลาในการผ่อนชาระไม่เหมาะสม
3) อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกาหนด
4) วงเงินที่กู้ไม่เหมาะสมกับรายได้
5) ธนาคารมีระบบติดตามการชาระหนี้ที่ล่าช้ า
6) ช่องทางเลือกการชาระหนี้ มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
7) รูปแบบในการชาระหนี้
8) จานวนเงินงวดส่งชาระมีการปรับเพิ่มสูงขึ้น
9) ขั้นตอนการชาระหนี้ ยุ่งยาก ซับซ้อน ไม่มีความสะดวกสบาย
10) ธนาคารมีกระบวนการทีใ่ ห้บริการอย่างไม่เป็นระบบ
11) พนักงานไม่อธิบายเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้
12) ธนาคารไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดในการชาระหนี้
(2.3.2) ปัจจัยที่เกิดจากตัวบุคคล ประกอบไปด้วย
1) ภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพิ่มสูงขึ้น
2) รายได้ลดลง
3) หย่าร้างกับคู่สมรส
4) มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น
5) นาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
6) นาเงินที่จะชาระหนี้คืนธนาคารไปใช้จ่ายชาระหนี้อื่น ๆ
7) ไม่มีการวางแผนทางการเงิน/วินัยทางการเงิน
8) ขาดความเข้าใจในการชาระหนี้
9) มีเจตนาไม่ชาระหนี้
(2.4) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพชาระหนี้ ได้แก่ ด้านการเพิ่มรายได้ ด้านการมี
วินัยทางการเงิน และด้านอื่น ๆ

370
(3) ด าเนิ นการเก็ บ รวบรวมข้ อมูล โดยการใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และตรวจสอบความถู กต้อง ความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลที่ได้
(4) วิเคราะห์และสรุปผลรายงานการวิจัย
3) กรอบแนวคิดในการวิจยั

ตัวแปรอิสระ
ด้านนโยบายของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- อัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืม
- ระยะเวลาในการกู้ยืม
- วงเงินในการกู้ยืม
- ช่องทางการชาระหนี้
- การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
- การให้ข้อมูล/คาแนะนาของพนักงานสินเชื่อ
ปัจจัยที่มีผลต่อการผิดนัดชาระหนีข้ องข้าราชการครู
- ปัจจัยภายในธนาคาร
- ปัจจัยที่เกิดจากตัวบุคคล

ตัวแปรตาม
ประสิ ท ธิ ภาพจากการชาระหนี้ ของ
ข้าราชการครู
1.1 การชาระหนี้ ต รงเวลาที่ กาหนด
1.2 การชาระหนี้ครบตามจานวน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
4) ประโยชน์ของการศึกษา
(1) ทาให้ทราบถึงประสิทธิภาพจากการชาระหนี้สินเชื่ออเนกประสงค์ ข้าราชการครู ใ น
พื้นที่อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(2) ท าให้ ทราบแนวทางการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการชาระหนี้ สินเชื่ ออเนกประสงค์
ข้าราชการครูของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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(3) พนักงานสินเชื่อของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถ
นาข้อมูลไปใช้ในการวางแผน บริหารจัดการให้สินเชื่ออเนกประสงค์แก่ข้าราชการครู ในพื้นที่อาเภอ
ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการวิจยั
ผลการสารวจลักษณะทั่วไปของผู้ต อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ น เพศ
หญิง มีอายุเฉลี่ย 39.9 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 34 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000
บาท มี การชาระหนี้ ต รงตามเวลาที่กาหนด และชาระหนี้ ครบตามจานวนเงินในแต่ละงวด โดยมี
วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินที่มากที่สุด คือ เพื่อใช้จ่ายส่วนตัว/ครอบครัว รองลงมา คือ เพื่อการลงทุน
และเพื่อการศึกษาต่อ
ผลการสารวจข้อมูลเกี่ยวกับด้านนโยบายของธนาคารกรุงไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ย 6.6 บาทต่อปี ระยะเวลาในการกู้ยืมเงินโดยเฉลี่ย 16.9 ปี วงเงิน
ในการกู้ยืมเงินโดยเฉลี่ย 1,089,085 บาท มีการชาระหนี้โดยการตัดบัญชีอัตโนมัติ หรือชาระเงินกู้ ที่
หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร กลุ่มตัวอย่างไม่ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เลย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มี
ความพึงพอใจในการให้ข้อมูล หรือคาแนะนาของพนักงานสินเชื่ออยู่ในระดับมากที่สุด
ผลการสารวจข้อมูลเกี่ ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการผิดนัด ชาระหนี้ของข้าราชการครู ทั้งปัจจัย
ภายในธนาคาร และปัจจัยที่เกิดจากตัวบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในส่วนของ
ปัจจัยภายในธนาคารเกี่ยวกับ เงินผ่อนชาระหนี้ในแต่ละงวดสูงเกินไป ระยะเวลาในการผ่อนชาระไม่
เหมาะสม วงเงินกู้ไม่เหมาะสมกับรายได้ ธนาคารมีระบบติดตามการชาระหนี้ที่ล่าช้า ช่องทางเลือก
การชาระหนี้มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ รูปแบบในการชาระหนี้ จานวนเงินงวดส่งชาระมีการปรับ
เพิ่มสูงขึ้น ขั้นตอนการชาระหนี้ ยุ่งยาก ซับซ้อน ไม่มีความสะดวกสบาย ธนาคารมีกระบวนการที่
ให้ บ ริ การอย่า งไม่ เป็นระบบ พนั กงานไม่อธิ บายเงื่ อนไขในสั ญ ญาเงิ นกู้ และธนาคารไม่ ได้ชี้แจง
รายละเอียดในการชาระหนี้มีผลต่ อการผิดนัดชาระหนี้ ของข้าราชการครูอยู่ในระดับน้ อยที่ สุด ส่วน
อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกาหนดมีผลต่อการผิดนัดชาระหนี้ของข้าราชการครูอยู่ในระดับน้อย
โดยภาพรวมปั จ จั ย ภายในธนาคารที่ มีผลต่ อการผิ ด นั ด ชาระหนี้ ของข้ า ราชการครู โดย
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้
1) อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกาหนด
2) เงินผ่อนชาระหนี้ในแต่ละงวดสูงเกินไป
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3) วงเงินที่กู้ไม่เหมาะสมกับรายได้
4) จานวนเงินงวดส่งชาระมีการปรับเพิ่มสูงขึ้น
5) ธนาคารมีกระบวนการที่ให้บริการอย่างไม่เป็นระบบ
6) ระยะเวลาในการผ่อนชาระไม่เหมาะสม
7) ช่องทางเลือกการชาระหนี้ มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
8) ธนาคารมีระบบติดตามการชาระหนี้ทลี่ ่าช้า
9) ธนาคารไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดในการชาระหนี้
10) รูปแบบในการชาระหนี้
11) ขั้นตอนการชาระหนี้ ยุ่งยาก ซับซ้อน ไม่มีความสะดวกสบาย
12) พนักงานไม่อธิบายเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้
และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในส่วนของปัจจัยที่เกิดจากตัวบุคคลเกี่ยวกับ รายได้
ลดลง หย่าร้างกับคู่สมรส การนาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ นาเงินที่จะชาระหนี้คืนธนาคารไปใช้จา่ ย
ชาระหนี้อื่น ๆ ไม่มีการวางแผนทางการเงิน/วิ นัยทางการเงิน ขาดความเข้าใจในการชาระหนี้ มี
เจตนาไม่ ชาระหนี้ มี ผลต่ อการผิ ดนั ดชาระหนี้ ของข้ าราชการครู อยู่ใ นระดับน้ อยที่สุด ส่ ว นภาระ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในครอบครัว เพิ่ มสู ง ขึ้ นและการมี ภาระหนี้ สินเพิ่ ม ขึ้ น มี ผลต่ อการผิ ดนั ด ชาระหนี้ ของ
ข้าราชการครูอยู่ในระดับน้อย
โดยภาพรวมปัจ จัย ที่เกิ ดจากตัว บุคคลที่มี ผลต่อการผิดนั ดชาระหนี้ ของข้ าราชการครู โดย
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้
1) ภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพิ่มสูงขึ้ น
2) มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น
3) รายได้ลดลง
4) ไม่มีการวางแผนทางการเงิน/วินัยทางการเงิน
5) นาเงินที่จะชาระหนี้คืนธนาคารไปใช้จ่ายชาระหนี้อื่น ๆ
6) นาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
7) ขาดความเข้าใจในการชาระหนี้
8) มีเจตนาไม่ชาระหนี้
9) หย่าร้างกับคู่สมรส
ผลการวิเคราะห์ด้านนโยบายของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า
อั ต ราดอกเบี้ ยจากการกู้ ยื ม ระยะเวลาในการกู้ ยื ม วงเงิ นในการกู้ ยืม ช่ องทางการชาระหนี้ การ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และการให้ข้อมูล/คาแนะนาของพนักงานสิ นเชื่ อ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การชาระหนี้ สินเชื่ ออเนกประสงค์ครบตามจ านวนของข้ าราชการครู ส่ ว นวงเงิ นในการกู้ ยืม ช่ อง
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ทางการชาระหนี้สินเชื่อ และการให้ข้อมูล/คาแนะนาของพนักงานสินเชื่อ มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ชาระหนี้สินเชื่ ออเนกประสงค์ตรงตามเวลาที่กาหนดของข้ าราชการครูอย่ างมีนัย สาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05 แต่อัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืม ระยะเวลาในการกู้ยืม และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ไม่มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการชาระหนี้สินเชื่ออเนกประสงค์ตรงตามเวลาทีก่ าหนดของข้าราชการครูอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการผิดนัดชาระหนี้ของข้าราชการครู ทั้งปัจจัยภายในธนาคาร
และปัจจัยที่เกิดจากตัวบุคคลไม่มีผลต่อประสิทธิ ภาพในการชาระหนี้สิ นเชื่ ออเนกประสงค์ครบตาม
จานวนของข้าราชการครู ส่วนปัจจัยภายในธนาคาร ได้แก่ เงินผ่อนชาระหนี้ในแต่ละงวดสูง เกิ นไป
และอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกาหนดมี ผลต่ อประสิท ธิภาพในการชาระหนี้ สินเชื่ออเนกประสงค์ ต รง
เวลาที่กาหนดของข้าราชการครู อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ในด้านระยะเวลาในการ
ผ่อนชาระไม่เหมาะสม วงเงินที่กู้ไม่เหมาะสมกับรายได้ ธนาคารมีระบบติดตามการชาระหนี้ที่ล่าช้า
ช่องทางเลือกการชาระหนี้มีไม่เพียงพอต่ อการให้บริการ รูปแบบในการชาระหนี้ จานวนเงินงวดส่ ง
ชาระมีการปรับเพิ่มสูงขึ้น ขั้นตอนการชาระหนี้ ยุ่งยาก ซับซ้อน ไม่มีความสะดวกสบาย ธนาคารมี
กระบวนการที่ให้บริการอย่างไม่เป็นระบบ พนักงานไม่อธิบายเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ และธนาคาร
ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดในการชาระหนี้ไม่มีผลต่ อประสิทธิ ภาพในการชาระหนี้ สินเชื่ออเนกประสงค์
ตรงเวลาที่กาหนดของข้าราชการครู อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยที่เกิดจากตั ว
บุคคล ได้แก่ การมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นมีผลต่อประสิทธิภาพในการชาระหนี้สินเชื่ออเนกประสงค์ ต รง
เวลาที่กาหนดของข้าราชการครู อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ในด้านภาระค่า ใช้จ่ายใน
ครอบครัวเพิ่มสูงขึ้น รายได้ลดลง การหย่าร้างกับคู่สมรส การนาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ การนา
เงินที่จะชาระหนี้คืนธนาคารไปใช้จ่ายชาระหนี้อื่น ๆ การที่ไม่ได้วางแผนทางการเงิน/วินัย ทางการเงิน
การขาดความเข้าใจในการชาระหนี้ และการมีเจตนาไม่ชาระหนี้ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการชาระ
หนี้สินเชื่ออเนกประสงค์ตรงเวลาที่กาหนดของข้าราชการครู อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพชาระหนี้สินเชื่ ออเนกประสงค์
ของข้าราชการครู แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการเพิ่มรายได้ โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะทาสวนยางพารา สวนปาล์ม ขายของ เช่นขายของออนไลน์ ทาอาชีพเสริม
ทาธุรกิจส่วนตัว เก็บค่าเช่าบ้านและสอนพิเศษ ด้านการมีวินัยทางการเงิ น โดยเรียงลาดับจากมากไป
หาน้อยดังนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีการวางแผนใช้จ่ายและประหยัด ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย กันเงินไว้
ใช้หนี้ก่อนนาไปใช้อย่างอื่น และแบ่งเงินสาหรับการจ่ายหนี้ออกก่อนการใช้งาน
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ข้อ เสนอแนะ
1) ข้อ เสนอแนะจากการศึกษา
(1) การเพิ่มศักยภาพในการชาระหนี้ตรงเวลาที่กาหนดของข้าราชการครูที่กู้สินเชื่อด้วย
การที่ธนาคารปรับลดจานวนเงินผ่อนชาระหนี้ในแต่ละงวดให้สอดคล้องกับรายได้ที่ข้าราชการครูได้รบั
หรือมีการแจ้งเตือนก่อนถึงกาหนดชาระหนี้ให้กับผู้กู้ โดยธนาคารเพิ่มความถี่ในการติดตามหรือแจ้ ง
เตือนให้กับผู้กู้
(2) ด้านการให้ข้อมูล/คาแนะนาของพนักงานสินเชื่ อ ทางธนาคารควรมีการจัดอบรม
ให้กับพนักงานสินเชื่อในการให้บริการคาแนะนาหรือข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ นเชื่ อ
เพื่อให้พนักงานสินเชื่อให้บริการแก่ผู้กู้สินเชื่อได้เป็นที่น่าพึงพอใจ
(3) ธนาคารควรมีการส่งเสริมการแก้ไ ขปัญหาหนี้ สิน โดยให้ความรู้ทางการเงินแก่ ผู้กู้
เพื่อสร้างวินัยทางการเงินที่ดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้กู้ที่สามารถวางแผนทางการเงินทั้งในระยะสั้ น
และระยะยาวได้อย่างเหมาะสมกับการดาเนินชีวิตที่มภี าระหนี้สินอยู่ เพื่อให้สามารถชาระหนี้ตรงเวลา
ที่กาหนดและสามารถบริหารจัดการหนี้สินให้หมดไป และมีโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ผู้กู้
(4) ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่ างข้าราชการครูที่กู้สิน เชื่ อ
เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของข้าราชการครูที่กู้สินเชื่อ สามารถนาผลการวิ จัยไปปรับ
ใช้ ใ ห้ เหมาะสมกั บ ข้ า ราชการครู ที่ กู้สินเชื่ อ และเป็ นแนวทางสาหรั บ ธนาคารในการช่ ว ยเหลือ
ข้าราชการครูทกี่ ู้สินเชื่อ
(5) ควรมี การศึ กษาปัจ จั ยด้า นอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อง เช่ น ภาวะเศรษฐกิ จ นโยบายของ
รัฐบาล ว่ามีความสัมพันธ์กับการชาระหนี้หรือมีผลต่อการชาระหนี้ สินเชื่อของข้าราชการครูอย่างไร
2) ข้อ เสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับธนาคาร หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้ข้าราชการครูมีประสิทธิภาพในการชาระหนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้
(1) ธนาคารควรมีการตรวจสอบวงเงินกู้ที่ เหมาะสม ก่อนที่จะอนุมัติวงเงิ นกู้ให้เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้กู้ยื่น โดยต้องพิจารณาจากรายได้ รายจ่าย และหนี้สิน ประกอบกั บการกาหนด
ระยะเวลาในการชาระคืนที่ชัดเจนและเงื่ อนไขการผ่ อนชาระที่เหมาะสมกับผู้ ยื่นกู้ เพื่อเป็นการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการชาระหนี้ของผู้กู้ ตลอดจนเป็นการลดความเสี่ยงของธนาคารที่จะเกิดปัญหาหนี้
ค้างชาระได้ และทางธนาคารควรมีระบบการติด ตามทวงหนี้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ โดยมีการ
ฝึกอบรมทักษะเทคนิคในการติดตามทวงหนี้ให้แก่พนักงานก่อนดาเนินการติดตาม
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(2) หน่ ว ยงานที่เกี่ ย วข้ องเพิ่ม การประสานความร่ว มมือ กั น เพื่ อหาแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการชาระหนี้ของข้าราชการครูให้ชาระหนี้สินหมดไป เช่น ส่งเสริมการเพิ่มรายได้แก่
ข้ า ราชการครู สร้ า งหลั กสู ตรอบรมความรู้และทักษะการจัดการทางการเงิ นตามหลั กเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีประสิทธิภาพ
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดาเนินงานของ
เทศบาลเมืองท่าข้าม อาเภอพุนพิน จังหวัดสุร าษฎร์ธานี
ทวัต กิตติสุรัตน์พงศ์*

บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาลเมื องท่าข้าม โดยสารวจจากผู้ ที่อาศัย เขตเทศบาลเมือง
ท่าข้าม จานวน 392 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษา พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจของวิธีการในการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับดี มีการ
ติดต่อสื่อสารและการรับข้อมูลข่าวสารโดยรวม อยู่ในระดับได้รับนาน ๆ ครั้ง มีระดับการมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการดาเนินงานโดยรวมและในรายด้านอยู่ในระดับน้อย
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อ เดือน และระยะเวลาที่อาศัยใน
เขตเทศบาลฯ ที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
ด้านความรู้ความเข้าใจของวิธีการในการมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมโดยรวม ใน
ระดั บ ค่อนข้ างต่าในทิศทางตรงกั นข้ ามกั น และด้ า นการติ ดต่อสื่ อสารและการรับข้ อมูลข่าวสารมี
ความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมโดยรวม ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน
แนวทางในการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้แก่ การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ดังนั้นเทศบาลเมืองท่าข้ามควรปรับปรุงแนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับการดาเนินงานของเทศบาลให้มากยิ่งขึ้น
ค าสาคัญ: การมีส่วนร่วม, ตรวจสอบการ, เทศบาลเมืองท่าข้าม

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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บทนา
การมี ส่ว นร่ วมทางการเมือง ถื อเป็ นหัวใจสาคัญในการเสริมสร้างความเข้ มแข็ งของระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิ ดเห็น ร่ ว มตัดสิ นใจต่อการเมืองการ
ปกครองของประเทศ การมีส่วนร่วมทางการเมืองในปัจจุบันมีความตืน่ ตัวค่อนข้างสู งโดยเฉพาะการมี
ส่วนร่วมในการปฏิรูปการเมืองที่กาลังเกิดขึ้นอยู่ของภาคประชาชนที่ต้องการเห็นการเมื องและสั ง คม
เกิ ด ความเปลี่ ย นแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น และเป็ น เครื่ องชี้ วัดพั ฒนาการทางการเมื องในระบอบ
ประชาธิ ป ไตยของแต่ ละประเทศ ดั ง นั้ น ประเทศที่ พั ฒนาการเมื องการปกครองใน ระบอบ
ประชาธิป ไตยอยู่ ในระดับ ที่ดีแล้ ว ก็ มั กจะกาหนดให้ประชาชนในทุ กระดับ มีสิทธิ ส่วนร่ว มในทาง
การเมืองตามกฎหมายที่มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในทุกมิติ ของกระบวนการทางการเมือง
(วัชรา ไชยสาร, 2545)
จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กาหนดการมี ส่วนร่วมในหลาย
มาตรา โดยมี ส่ว นที่เกี่ ย วข้องกั บการมี ส่วนร่ว มในการบริหารราชการขององค์กรส่ว นท้องถิ่นของ
ประชาชน อย่างไรก็ตามสภาพการณ์ของการตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นโดย
ภาคประชาชนที่ปรากฏในปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่ายังดาเนินไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ โดยจากข้อมูล
ของ ป.ป.ช. เปิดเผยว่าตั้งแต่ต้นปี 2560 จนถึงปัจจุบัน พบว่าสถิติของการร้องเรียนปัญหาทุจริ ต ใน
ไทยอยู่ ร ะหว่า งดาเนิ นการไต่ สวน มี จ านวน 2,757 รายการ โดยเรื่ องที่ มีการร้องเรี ยนสู ง สุ ด คือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อานาจโดยมิชอบ การจ่ายเงินงบประมาณอย่ างมีนัยยะแอบแฝง (กรุงเทพธุรกิ จ ,
2660) ดังนั้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการตรวจสอบ ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการขับเคลื่อน
ระบอบประชาธิป ไตยให้ไปสู่แก่ นแท้ของระบอบการเมื องการปกครองที่เป็นของประชาชน โดย
ประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
เทศบาลเมื องท่ าข้ าม อาเภอพุ นพิ น จั ง หวั ด สุ ร าษฏร์ธ านี ในการบริหารงานมี การจัดทา
แผนพั ฒนาเทศบาลเมืองท่า ข้ามเพื่อใช้ เป็นแนวทางในการจัดทาและบริหารงบประมาณและการ
พัฒนาเทศบาลเมืองท่าข้าม ครอบคลุมโครงการต่าง ๆ จาแนกแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์
ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และสังคม จานวน 7 โครงการ เป็นเงิน 12,711,780
บาท ยุ ท ธศาสตร์การพัฒนาด้ านการท่ องเที่ ย วและศิ ลปวั ฒนธรรม จ านวน 2 โครงการ เป็ นเงิน
4,952,000 บาท ยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒนาด้า นโครงสร้ างพื้ นฐาน จ านวน 10 โครงการ เป็ นเงิ น
4,257,570 บาท ยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒนาด้ า นการบริ ห ารจั ดการ จ านวน 1 โครงการ เป็ นเงิ น
2,000,000 บาท และบัญชีครุภัณฑ์ จานวน 18 โครงการ เป็นเงิน 4,431,350 บาท (เทศบาลเมือง
ท่าข้าม, 2561ก)
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ดั ง นั้ นการมี ส่ว นร่ ว มทางการเมื อง ถื อเป็ นองค์ ป ระกอบหนึ่ ง ในการขั บ เคลื่ อนระบอบ
ประชาธิปไตยให้ไปสู่แก่นแท้ของระบอบการเมืองการปกครองที่เป็นของประชาชน โดยประชาชนและ
เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ผู้ศึกษาจึงได้อาศัยกรอบแนวคิดและหลักการของแนวทางการตรวจสอบ
การดาเนินงานมาเป็นกรอบแนวคิดหลักในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่ว นร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบการดาเนินการงาน ของเทศบาลเมืองท่าข้าม ซึ่งผลการวิจัยอย่างน้อยน่าจะช่ว ยกระตุ้น
เตื อนให้ ป ระชาชนในท้องถิ่ นได้รับทราบ รวมถึ ง รั ฐได้มองเห็ นปัญ หาและต้ องการให้การดาเนิน
โครงการต่าง ๆ ขององค์ กรปกครองท้องถิ่ นนั้ นเกิดจากเจตนารมณ์ที่แท้จริง ของชุ มชน เพื่ อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดความประหยัดคุ้มค่าในการดาเนินโครงการต่าง ๆ ใน
ท้องถิ่นต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1) เพื่ อศึ กษาระดั บ การมีส่ว นร่ ว มของประชาชนในการตรวจสอบการดาเนิ นงานของ
เทศบาลเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
2) เพื่ อศึ กษาปั จ จั ย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนในการตรวจสอบการ
ดาเนินงานของเทศบาลเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
3) เพื่ อเป็ นข้ อมู ลพื้ นฐาน ให้ กับ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ องออกมาตรการหรื อแนวทางให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาลเมืองท่าข้าม เพื่อส่งเสริมการมีส่ว น
ร่วมภาคประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และส่งเสริมภาพลั กษณ์ ที่ดีของเทศบาล
เมืองท่าข้ามต่อการบริหารราชการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

ค าถามสาหรับการศึกษา
1) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาลเมืองท่า
ข้าม อยู่ในระดับใด
2) ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินงานของ
เทศบาลเมืองท่าข้าม แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
3) ด้านปัจจัยทางสภาพแวดล้อมและสั งคม ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจของวิธี การในการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และการติดต่อสื่อสารและการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชน มีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาลเมืองท่าข้าม หรือไม่ อย่างไร
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การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
1) ลักษณะของการมีสว่ นร่วมของประชาชน
อคิน รพีพัฒน์ และเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2527, อ้างถึงใน กมลทิพย์ ชื่นหมื่นไวย, 2554, น. 34)
ได้จาแนกขั้นตอนของการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้ นที่ 1 การมี ส่วนร่ว มในการค้นหาปัญ หาและสาเหตุของปัญหา ขั้ นตอนนี้ เป็นส่ วนแรกที่
สาคัญที่สุด เพราะถ้าชาวบ้านยังไม่สามารถเข้าใจปัญหาและค้นหาสาเหตุของปัญหาด้ วยตัวของเขา
เองได้ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ตามมาก็ไร้ประโยชน์ เพราะจะขาดความเข้าใจและมองไม่เห็นความสาคั ญ
ของกิจกรรมนั้น สิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือ ชาวบ้านเป็นผู้อยู่กับปัญหาและรู้จักปัญหาของตนเองดีที่สุด แต่
อาจมองปัญหาไม่ได้เด่นชัด เจ้าหน้าที่หรือนักพัฒนาจึง เป็ นเสมื อ นกระจกเงาผู้ค อยสะท้ อนภาพให้
ชุมชนมองเห็นและวิเคราะห์ปัญหาได้
ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนดาเนินกิจ กรรม การวางแผนการดาเนินกิจ กรรมเป็ น
ขั้นตอนต่อไปที่ขาดไม่ได้ หากเจ้าหน้าที่หรือนักพัฒนาต้องการแต่ผลงานการพัฒนาให้เสร็จสิ้นโดยฉับ
ไว ก็จะดาเนินการวางแผนงานด้ว นตนเอง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนจะช่วยให้ ชุม ชน
เข้าใจปัญหา พัฒนาประสบการณ์ของตนเองและสามารถวางแผนได้ด้วยตนเองในที่สุด
ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัตงิ าน ชุมชนมีทรัพยากรที่สามารถลงทุนและ
ปฏิบัติงานได้ เพราะจากประสบการณ์การทางานในชนบท อย่ างน้อยก็มีแรงงานของตนเองเป็ น ขั้ น
ต่าสุดที่จะเข้าร่วมได้ และในหลายๆแห่งก็สามารถทีจ่ ะร่วมลงทุนในกิจกรรมหลาย ๆ ประเภทได้ การ
ร่วมลงทุนและปฏิบัติงานจะทาให้ชุมชนรู้จักคิดต้นทุนให้กับตัวเองในการดาเนินงาน และระมัดระวัง
รักษากิจกรรมที่ทาขึ้น เพราะจะมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ ซึ่งต่างไปจากสภาพที่การลงทุนและการ
ปฏิบัติงานทั้งหมดมาจากปัจจัยภายนอก จะมีอะไรเสียหายก็ไม่เดือดร้อนมากนั ก และการบารุงรักษา
ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะรู้สึกว่าไม่ใช่ของชุมชน นอกจากนั้นการร่วมปฏิบัติงานด้วยตนเองทาให้ได้เรียนรู้
การดาเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด และเมื่อเห็นประโยชน์ก็สามารถดาเนินกิจกรรมชนิดนั้ นด้วยตนเอง
ต่อไปได้
ขั้ นที่ 4 การมี ส่ว นร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ขั้ นตอนนี้ เป็นขั้ นตอนสุดท้ายที่
สาคัญอย่างยิ่งอีกเหมือนกัน เพราะถ้าหากการติดตามและการประเมินผลงาน ขาดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนแต่เป็นการดาเนินการโดยบุคคลภายนอก ชุมชนก็ไม่สามารถทราบว่างานที่ทาไปนั้นได้รับผลดี
ได้รับประโยชน์อย่างไรหรือไม่ ถึงแม้อาจจะมีผู้โต้ แย้งว่าการประเมินที่ เที่ย งธรรมที่สุด น่าจะมาจาก
บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมนั้น ๆ แต่ถ้าคิดถึงจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่มงุ่ จะพัฒนา
คน การค านึง ถึง แต่ความเที่ยงธรรมอาจไร้ประโยชน์ การผสมผสานระหว่างคนภายนอกกับชุมชน
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น่าจะเกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์มากกว่า เพราะนอกจากจะเป็นการประเมินแล้ว ยังแลกเปลี่ย น
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประเมินและเป็นการเผยแพร่กิจกรรมออกไปสู่ชุมชนอื่น ๆ
2) ปัจ จัยทีม่ ผี ลต่อการมีสว่ นรวมของประชาชน
การที่ ประชาชนจะตัดสิ นใจมีส่ว นร่ วมในการปฏิ บัติและรั บผิด ชอบในกิ จ กรรมต่าง ๆ นั้ น
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็น คุณลักษณะภายในด้านบุคคล
และกลุ่ ม คน และปั จจัย ทางด้านการติดต่อสื่อสาร ซึ่ ง เป็ นการรับรู้ ข้อมูลที่เกิ ดขึ้นจากภายนอก ซึ่ ง
สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้
(1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะภายในด้านบุคคล ซึ่ง Cohen and Uphoff (1977, อ้างถึงใน
กฤษณ์ มีบารุง, 2556) ได้แบ่งลักษณะของผู้เข้ามามีส่วนร่วมออกเป็น 8 ลักษณะคือ 1) อายุและเพศ
2) สถานะทางครอบครัว 3) การศึกษา 4) การแบ่งแยกทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้น และถิ่ น
กาเนิด 5) อาชีพ 6) รายได้และแหล่งรายได้ 7) ระยะเวลาตั้งถิ่นฐานในท้องถิ่นและระยะทางจากบ้าน
ไปยังสถานที่ดาเนินโครงการ 8) การเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะเฉพาะอย่าง
(2) สภาพแวดล้ อมและสั งคมที่มี ผลต่อการมี ส่ว นร่วม ซึ่ ง สมบั ติ บิ นตะคุ (2552) ได้
กล่าวถึง สภาพแวดล้อมและสังคมที่มีผลต่อการมี ส่ว นร่วมของประชาชน ได้แก (1) วัฒนธรรมทาง
การเมือง (2) ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ (3) การรับรู้วิธีการหรือช่องทางในการมีส่วนร่วม (4) การ
ติดต่อสื่อสาร ซึ่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
3) กระบวนการตรวจสอบการดาเนินงาน
กรมบั ญ ชี กลาง (2548) ได้ อธิ บายการตรวจสอบการดาเนิ นงาน ซึ่ ง เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ใน การ
ตรวจสอบภายในของภาคราชการ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 4 กระบวนการโดยมีสาระที่สาคัญ ได้แก่
1) การวางแผน 2) การปฏิบัติงานตรวจสอบ 3) การรายงานผล และ 4) การติดตามผลการตรวจสอบ
จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดของ Cohen and Uphoff (1977,
อ้างถึงใน กฤษณ์ มีบารุง (2556) และกรอบแนวคิดของ สมบัติ บินตะตุ (2552) มากาหนดเป็นตัวแปร
อิสระเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล และใช้กรอบแนวคิดของอคิน รพีพัฒน์ (2527, อ้างถึงใน กมลทิพ ย์
ชื่นหมื่นไวย, 2554, น. 34) ร่วมกับ ในการตรวจสอบตามรูปแบบของ กรมบัญชีกลาง (2548) มาใช้ใน
การกาหนดเป็นตัวแปรตาม โดยสามารถกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

-

-

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธ ีก ารศึกษา
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจั ย ได้ แก่ ประชาชนที่มี ภูมิลาเนาอยู่ ปรากฏตามกฎหมายทะเบียน
ราษฎรในเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม จานวน 19,445 คน (เทศบาลเมืองท่าข้าม, 2561) โดยผู้วิจัยได้
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชากรใช้สูตรทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) การคานวณที่ระดับ
ความเชื่ อมั่นร้อยละ 95 และมี ค วามคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (ธานิ นทร์ ศิ ลป์ จารุ, 2555) สามารถ
ค านวณหาจานวนตัวอย่ างได้ 392 ตั ว อย่ าง แต่ เนื่ องจากการศึกษาความคิดเห็นจากประชาชนที่มี
ภู มิ ลาเนาอยู่ ป รากฏตามกฎหมายทะเบี ยนราษฎรในเขตเทศบาลฯ จ านวน 23 ชุ ม ชนดั ง นั้ นการ
กระจายการสุ่มตัวอย่างเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ผู้วิจัยจึงได้ทาการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota
Sampling) เพือ่ แบ่งเป็นสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างตามแต่ละชุม ชน จากนั้นใช้วิธีการสุ่ มตามความสะดวก
(Convenience Sampling) โดยใช้แบบสอบถามจากประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่ทกี่ าหนด
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การทดสอบเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ผู้ วิ จั ย นาแบบทดสอบไปทาการปรึกษาและปรั บแก้ ตามที่อาจารย์ที่ ปรึก ษาเสนอแนะให้
ปรับปรุง ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ปรับปรุง แล้ วจากการตรวจสอบของอาจารย์ที่ปรึกษาไปทดสอบ
(Pre-test) กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัว อย่างที่จะศึ กษา จานวน 30 คน เพื่อหาค่าความ
เชื่ อมั่ น ได้ ค่ า สั มประสิ ทธิ์ อัลฟ่าของครอนบัค ทั้ ง ฉบั บที่ ∞ = 0.88 แสดงว่ าเครื่องมื อที่ได้รับการ
ทดสอบมีค่าความเชื่อมั่นในระดับสูง (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2546 : 134)
สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยได้เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1) ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลระดับความรู้ความเข้าใจของวิธีการในการมีส่วนร่วม ใช้สถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ อวิ เคราะห์เกี่ ยวกั บลักษณะทั่ วไปของกลุ่ มตัวอย่ าง โดยใช้
ค่าความถี่ร้อยละ ร้อยละ
2) ข้ อมู ลการติ ด ต่ อสื่ อสารและการ รั บ ข้ อมู ลข่ า วสาร/การมี ส่ว นร่ ว มของประชาชน
วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อใช้แปลความหมาย
3) การทดสอบตัวแปรปัจจัยทางด้านบุคคลกับตัวแปรตามสถิตทิ ี่ใช้ในการทดสอบคือ t-test
ในกรณีที่ตัวแปรปัจจัยทางด้านบุคคลทีศ่ ึกษาแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม และใช้สถิติทดสอบ F- test ในกรณี
ที่ตัวแปรปัจจัยทางด้านบุคคลที่ศึกษาแบ่งได้มากกว่า 2 กลุ่ม และใช้วิธี Scheffe’ เพื่อเปรียบเทีย บ
ความแตกต่างรายคูซ่ ึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญ
4) การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ที่มีระดับการวัดเป็น Interval Scale ใช้สถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment) กาหนดระดับความมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ในการศึกษาครั้งนี้ เท่ากับ 0.05 และ 0.01

ผลการศึกษา
1) ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 29-39 ปี
การศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว รายได้ ต่ากว่า 15,000 บาท และมีระยะเวลาที่
อาศัยต่ากว่า 5 ปี
2) ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความรู้ความเข้าใจของวิ ธีการในการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย
ภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับดี รองลงมา มีความรู้ระดับต่าและน้อยที่สดุ มี
ความรู้อยู่ในระดับปานกลาง
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3) ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารและการรับข้อมู ลข่าวสารของประชาชนโดยรวม อยู่ใน
ระดับได้รับนาน ๆ ครั้ง (𝑥̅ =2.33) สาหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สื่อที่ ได้รับข่าวสารอยู่ใน
ระดับบ่อย ๆ ได้แก่ วิทยุ/หอกระจายข่าวเสียงตามสายในชุมชน (𝑥̅ =2.33) และสื่อที่ได้รับอยู่ในระดับ
นาน ๆ ครั้ ง ได้ แก่ หนั ง สื อพิ ม พ์ ว ารสาร เอกสาร จุ ลสาร แผ่ นพั บ เอกสารเผยแพร่ หรื อป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ และ พบปะ พูดคุยในชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน (𝑥̅ =2.32 S.D.=0.87 และ 0.89)
เข้าร่วมอบรม ประชุม กับหน่วยงานราชการ หรือ เทศบาล และ สื่อทางโซเชียลมีเดีย มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากัน (𝑥̅ =2.13 S.D.=0.91 และ 0.95) เรียงตามลาดับ
4) ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมี ส่ว นร่ว มของประชาชนในการตรวจสอบการดาเนิ นงานของ
เทศบาลเมืองท่าข้ามโดยรวม มีส่วนร่วมในระดับน้อย (𝑥̅ =2.30) สาหรับผลการพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า มีส่วนร่วมในระดับน้อยในทุ ก ๆ ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในด้านการวางแผน (𝑥̅ =2.36)
รองลงมา ด้านการปฏิบัติการ (𝑥̅ =2.29) ด้านการรายงานผลการตรวจสอบ (𝑥̅ =2.28) และน้อยที่สุด
ด้านการติดตามผล (𝑥̅ =2.26)
5) ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดาเนิ นงาน
ของเทศบาลเมืองท่าข้าม จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล แสดงในตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่ าสถิ ติเปรีย บเทียบความแตกต่างของระดับ การมีส่วนร่ว มของประชาชนในการ
ตรวจสอบ การดาเนินงานของเทศบาลเมืองท่าข้าม จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

ปัจ จัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน
ระยะเวลาที่อาศัย

ด้า นการ
วางแผน
0.005*
0.000*
0.407
0.000*
0.010*
0.001*

หมายเหตุ: * มีนัยสาคัญที่ระดับ .05

การมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบการดาเนินงาน
ด้า นการ
ด้า นการ
ด้า นการ
รายงานผลการ
ปฏิบตั กิ าร
ติด ตามผล
ตรวจสอบ
0.017*
0.066
0.096
0.000*
0.000*
0.000*
0.068
0.884
0.486
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

รวม
0.021*
0.000*
0.610
0.000*
0.000*
0.000*
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลจาแนกตามระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินงาน ในภาพรวมและในรายด้านไม่แตกต่างกัน เพศต่างกัน มีส่ วน
ร่ ว มในด้ า นการวางแผน ด้ า นการปฏิ บั ติการ และการมี ส่ว นร่ว มโดยภาพรวมแตกต่า งกั นร ายได้
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในภาพรวมและในรายด้า นแตกต่างกัน ยกเว้นด้านการวางแผน อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และระยะเวลา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6) ความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ างความรู้ค วามเข้ า ใจฯ และการติ ด ต่อสื่ อสารและการรั บข้ อมูล
ข่ า วสารกั บการมีส่ว นร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดาเนิ นงานของเทศบาลเมืองท่าข้าม
แสดงในตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจของวิธีการในการมีส่วนร่วมของประชาชน
และการติดต่อสื่อสารและการรับข้อมูลข่าวสารกับระดับการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การดาเนินงานของเทศบาลเมืองท่าข้าม

ปัจ จัย
ความรู้ความเข้าใจฯ
การติดต่อสื่อสารและ
การรับรู้ข้อมูลฯ

การมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบการดาเนินงาน
ด้า นการ
ด้า นการ ด้า นการ
ด้า นการ
รายงานผลการ
รวม
วางแผน ปฏิบตั กิ าร
ติด ตามผล
ตรวจสอบ
-.377** -.350**
-.258**
-.286** -.342**
.582**
.533**
.500**
.479** .563**

หมายเหตุ: ** มีนัยสาคัญที่ระดับ .01
ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจของวิ ธี การในการมีส่วนร่ ว มของ
ประชาชน และการติดต่อสื่อสารและการรับข้อมูลข่าวสารกับ ระดับการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การดาเนินงานของเทศบาลเมืองท่าข้าม ดังนี้
ความรู้ความเข้าใจของวิธีการในการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพันธ์กั บระดับการมี
ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบการด าเนิ นงานของเทศบาลเมื องท่ า ข้ า มโดยภาพรวม โดยมี ร ะดั บ
ความสัมพั นธ์ในระดับค่อนข้ างต่าในทิศทางตรงกั นข้ ามกั น (r=-0.342) อย่ า งมี นัย สาคัญทางสถิติที่
ระดั บ .01 และเมื่ อแยกประเด็นเป็นรายด้าน พบว่ า มี ค วามความสั มพั นธ์ใ นระดับค่อนข้างต่าใ น
ทิศทางตรงกันข้ามกันในทุก ๆ ด้าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์มากทีส่ ดุ
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ในด้ า นการวางแผน (r=-0.377) รองลงมาด้านการปฏิ บั ติการ (r=-0.350) ด้ า นการติด ตามผล (r=
-0.286) และด้านการรายงานผลการตรวจสอบ (r=-0.258) เรียงตามลาดับ
การติ ดต่อสื่ อสารและการรับข้ อมูลข่า วสารมีค วามสั มพั นธ์กับ ระดับการมีส่ว นร่ วมในการ
ตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาลเมื องท่ าข้า มโดยภาพรวม โดยมีระดับความสัมพันธ์ในระดั บ
ปานกลางในทิศทางเดียวกัน (r=0.563) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อแยกประเด็ น
เป็นรายด้าน พบว่า มีความความสัมพันธ์ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกันในทุก ๆ ด้าน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์มากที่สุดในด้านการวางแผน (r=0.582) รองลงมา
ด้านการปฏิบัติการ (r=0.533) และด้านการรายงานผลการตรวจสอบ (r=0.500) และด้านการติดตาม
ผล (r=0.479) เรียงตามลาดับ

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ
1) ผลการศึ กษาข้ อมูลเกี่ ย วกั บ ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ดาเนินงานของเทศบาลเมืองท่าข้ามโดยภารรวมและในรายด้านมีส่วนร่วมในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ สมบัติ บินตะคุ (2552) ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการตรวจสอบการดาเนินงานขององค์การบริหารส่ วนตาบลในจังหวัดหนองคายโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้อย และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชฎาภรณ์ เตวะสุข (2551) ซึ่งผลการศึกษาพบว่ า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการส่ว นร่วมในการตรวจสอบการดาเนิ นงานขององค์ การบริหารส่ ว น
ต าบลเทพารั กษ์ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการอยู่ ในระดับน้ อย ทั้ ง นี้ จ ากการศึกษาผู้ วิ จั ย สั งเกตว่ า มี ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นข้อสังเกตว่า การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินงาน
ของเทศบาลเมืองท่าข้ามของประชาชนในพื้นที่มีค วามแตกต่างกันสูง คือแยกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่ ม
ใหญ่มีส่วนรวมในระดับน้อย กับคนกลุ่มหนึ่งซึ่ งเป็นส่วนน้อย มีส่วนร่วมในระดับสูง
2) ข้อมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมีส่ว นร่ว มของ
ประชาชนในการตรวจสอบการดาเนิ นงานของเทศบาลเมืองท่าข้ าม จ าแนกตามปัจ จัยส่วนบุคคล
พบว่า เพศต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมในด้านการรายงานผลการตรวจสอบ และด้านการติดตามผล
ไม่แตกต่างกัน แต่ เพศต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมในด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัตกิ าร และการมี
ส่วนร่วมโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึ กษา
ของ สมบัติ บินตะคุ (2552) ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการดาเนินงานคือ เพศ โดยมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 อายุที่ต่างกันมีระดับการมี
ส่วนร่วมในภาพรวมและในรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
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ผลการศึกษาของ ชฎาภรณ์ เตวะสุข (2551) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
อายุ แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมในภาพรวมและ
ในรายด้ านไม่แตกต่า งกั นอย่ า งมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ซึ่ ง สอดคล้ องกั บผลการศึกษาของ อั ค รกฤษ
นุ่นจันทร์ (2556) ซึ่งพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการบริหารงานของเทศบาลตาบลในเขต
จังหวัดลพบุรี ในภาพรวมเมื่อจาแนกตามระดับการศึกษา ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ อาชีพที่ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมในภาพรวมและในรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ซึ่ ง สอดคล้ องกั บผลการศึกษาของ ฐิ ติ ม า อุ ด มศรี (2555) ซึ่ ง ผลการศึกษาพบว่า
อาชีพมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริห าร
ส่วนตาบลในคลองบางปลากด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) รายได้ต่อเดือนที่ต่างกันมีระดับ
การมีส่วนร่วมในภาพรวมและในรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้ น
ด้านการวางแผนไม่พบรายคู่ใดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ชฎาภรณ์ เตวะสุข (2551) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ แตกต่างกัน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคั ญ
ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 และระยะเวลาที่อาศั ย ในเขตเทศบาลฯ ที่ ต่ า งกั นมีร ะดับ การมี ส่ว นร่วมใน
ภาพรวมและในรายด้าน แตกต่ า งกั นอย่ า งมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ .05 ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ ผล
การศึกษาของ กัลยาณี เขียวหลง และกนกทิพย์ บารุงศรี (2558) ซึ่งพบว่าผลการเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อจาแนก
ตามระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ โดยภาพรวมมีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
3) ข้อมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจของวิธีการในการ
มีส่วนร่วมของประชาชน และการติดต่อสื่อสารและการรับข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์กับ ระดับการ
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาลเมืองท่าข้าม ดังนี้
ความรู้ความเข้าใจของวิธีการในการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพันธ์กับ ระดับการมี
ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบการด าเนิ นงานของเทศบาลเมื อ งท่ า ข้ า มโดยภาพรวม โดยมี ร ะดั บ
ความสัมพั นธ์ในระดับค่อนข้ างต่าในทิศทางตรงกั นข้ ามกั น (r=-0.342) อย่ า งมี นัย สาคัญทางสถิติที่
ระดั บ .01 และเมื่ อแยกประเด็น เป็นรายด้าน พบว่ า มี ค วามความสั มพั นธ์ใ นระดับค่อนข้างต่าใน
ทิศทางตรงกันข้ามกันในทุก ๆ ด้าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์มากทีส่ ดุ
ในด้ า นการวางแผน (r=-0.377) รองลงมาด้านการปฏิ บั ติการ (r=-0.350) ด้ า นการติด ตามผล (r=
-0.286) และด้านการรายงานผลการตรวจสอบ (r=-0.258) เรียงตามลาดับ ซึ่งขัดแย้งกับผลการศึกษา
ของ ชฎาภรณ์ เตวะสุข (2551) ซึ่งพบว่า ประชาชนที่มี ความรู้ความเข้าใจในอานาจหน้าทีข่ อง อบต.
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ไม่แตกต่างกัน
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ทั้งนี้ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า ประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ดาเนินงานของเทศบาลเมืองท่าข้าม ซึ่ งมีความสัมพันธ์ในรูปแบบทิศทางตรงกันข้ามกันใน ทุก ๆ ด้าน
อาจเกิดจากประชาชนมีความเชื่ อมั่นในการดาเนินงานของเทศบาลเมื องท่าข้าม ซึ่งที่ ผ่านมา มีการ
ประเมินมาตรฐานการปฏิบัตริ าชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการตรวจประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะเกณฑ์การประเมินในด้านธรรมาภิบาล ซึ่งผลการประเมินมี
ระดั บคะแนน ร้ อยละ 92.80 โดยเทศบาลเมืองท่าข้ ามได้นาผลการตรวจประเมินดังกล่ าวมาเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ ไ ข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือที่ผ่านมา
เทศบาลเมืองท่าข้าม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นที่ได้นาหลั กธรรมมาภิบาลมาเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนองค์กรและประสบความสาเร็จในการนาหลั กธรรมาภิบาลมาเป็นใช้ จนได้รับรางวัลต่างๆ
มากมายเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล เช่น รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี การบริหารจัดการที่ ดี
และรางวัลพระปกเกล้าสาหรับองค์การปกครองส่วนท้องที่มีมีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใส ซึ่งอาจ
ทาให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานของเทศบาลฯ มีความเชื่อมั่นต่อการ
บริหารงาน ซึ่งทาให้ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกัน
การติ ดต่อสื่ อสารและการรับข้ อมูลข่า วสารมีค วามสั มพั นธ์กับ ระดับการมีส่ว นร่ วมในการ
ตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาลเมื องท่าข้า มโดยภาพรวม โดยมีระดับความสัมพันธ์ในระดั บ
ปานกลางในทิศทางเดียวกัน (r=0.563) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อแยกประเด็ น
เป็นรายด้าน พบว่า มีความความสัมพันธ์ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน ในทุก ๆ ด้าน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์มากที่สุดในด้านการวางแผน (r=0.582) รองลงมา
ด้านการปฏิบัติการ (r=0.533) และด้านการรายงานผลการตรวจสอบ (r=0.500) และด้านการติดตาม
ผล (r=0.479) เรียงตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัครกฤษ นุ่นจันทร์ (2556) ซึ่งผล
การศึ กษาพบว่า การมี ส่ว นร่ วมของประชาชนกั บการบริหารงานของเทศบาลตาบลในเขตจังหวัด
ลพบุรี ในภาพรวมเมื่อจาแนกตามการได้รับรู้ข่าวสาร พบว่าในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า จากระดับความสัมพันธ์ ผู้บริหาร/เทศบาลฯ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ข้อมูลข่าวสารในการดาเนินงานของเทศบาลผ่านสื่อต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น
เพื่ อเป็ นการสนั บ สนุ นให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ว นร่ ว มในการตรวจสอบการดาเนิ นงาน ทั้ ง นี้ เพื่ อ
ผลประโยชน์ของเทศบาลเมืองท่าข้าม ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และประโยชน์ของประชาชนใน
พื้นที่ด้วย
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ข้อ เสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
จากผลการวิจัยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแบ่งได้ดังนี้
1) ภาครัฐในส่วนท้องถิ่นควรเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในด้าน
สิทธิหน้าที่ของพลเมือง ที่ประชาชนขาดความรูค้ วามเข้าใจ ซึ่งเน้นในเรื่องของสิทธิ ในการเข้าไปมีส่วน
ร่ ว มบริหารงานขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น สิ ท ธิ ใ นการตรวจสอบการดาเนิ นงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสิทธิในการเข้าร่วมในการวางแผนในการพัฒนาเทศบาลฯ โดยทาหน้าที่เป็น
ตัวกลางระหว่างรัฐบาลกับประชาชน
2) เทศบาลเมืองท่าข้าม ควรให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในอานาจ
หน้ า ที่ ขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นให้มากขึ้ น เพื่ อที่ ป ระชาชนจะได้ท ราบถึง อานาจหน้าที่ของ
เทศบาลเมืองท่าข้าม
3) เทศบาลเมืองท่าข้ามควรปรับปรุงแนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นเพื่อเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของ เทศบาลเมืองท่า
ข้ า ม โดยควรมี ตัวแทนหรือเจ้ าหน้ าที่จากเทศบาลเมืองท่ าข้ามมาพบปะพู ดคุย กับ ประชาชน เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน และนามาแก้ไข
หรือนามากาหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป
4) หน่ ว ยงานของรั ฐในส่ ว นกลางควรเน้ นเรื่ องของนโยบายการประชาสั ม พั นธ์ ให้มาก
โดยเฉพาะในด้านความรู้ที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการตรวจสอบการดาเนินงาน
ของเทศบาลฯ ให้ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และให้ทางเทศบาลเมืองท่าข้าม แจ้งข่าวสารให้ประชาชน
ในพื้นที่ทราบอย่างสม่าเสมอ โดยการผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น ทางวารสาร, ป้ายโฆษณา, วิทยุกระจายเสียง
ในชุมชน, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น หรือการทาป้ายไฟฟ้าหรือบอร์ดขนาดใหญ่เหมือนที่ติดตามสี่แยกใหญ่
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับทราบข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และกรณีประชาชนต้องการร้องเรียนหรื อ
เสนอแนะควรมีช่องทางที่ติดต่อได้สะดวก เช่น ตลาดเย็น , ตลาดล่าง โดยใช้สื่อ เช่น กล่องรับความ
คิดเห็น หรือสื่อโซเชียลต่าง ๆ
5) ประชาชนควรจะพัฒนาตนเองตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยในเรื่ อง
การศึ กษาถึ ง สิ ทธิ และหน้ าที่ ของตนเองตามกฎหมายที่ รัฐธรรมนู ญกาหนด ไว้ รวมถึ ง กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ เสนอแนะการศึกษาครัง้ ต่อไป
1) ควรมี การศึกษาวิ จัย ถึ งปั ญหาของการมีส่ว นร่ว มของประชาชนในการตรวจสอบการ
ดาเนินงานของเทศบาลเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
2) ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
การดาเนินงานของเทศบาลเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
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การพัฒนาสมรรถนะหลักของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต
ธงไชย รัตนเดช*

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิเคราะห์สมรรถนะและกาหนดสมรรถนะหลักของสมาชิก
อส. ในสั ง กั ด กองบัง คับการกองอาสารักษาดินแดนจั งหวั ดภู เก็ ต ให้ เหมาะสมกั บบทบาหน้าที่ใน
ปัจจุบันเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหลักของสมาชิก อส. ในสังกัดกองบังคับการกองอาสา
รักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักที่กาหนด วิธีดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2
ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาระดับการปฏิบัตงิ านและความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลัก กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตทั้ง 4 กองร้อย
ที่บรรจุแต่งตั้งเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจานวน 96 คน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ใช้สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการปฏิบัตงิ านตามสมรรถนะหลักในปัจจุบัน และความต้องการ
พั ฒนาสมรรถนะหลั กของสมาชิ ก อส. ในสั ง กั ด กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต
ครอบคลุมสมรรถนะหลัก 9 ด้าน จานวน 45 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 การประมวลแนวทางพัฒนาสมรรถนะหลักของสมาชิก อส. ในสังกัด
กองบั ง คั บ การกองอาสารั ก ษาดิ น แดนจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต โดยวิ ธี สนทนากลุ่ ม จากผู้ เ ชี่ ย วชาญ ที่ มี
ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทั้ง 4 กองร้อยจานวน 8 นาย
ผลการวิจัยพบว่า ระดับสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานในปัจจุบันของสมาชิกกองอาสารักษา
ดิ นแดน กองบั งคับการกองอาสารักษาดินแดนจัง หวัดภู เก็ ต สรุ ป ได้ดังนี้ ระดับสมรรถนะหลักการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบันของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
ภูเก็ต ในภาพรวม 9 ด้าน พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้ า นพบว่ า มี 2 ด้ า นอยู่ ใ นระดับ มาก ตามลาดับ ดั ง นี้ 1) สมรรถนะด้ านการบริการประชาชน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 และ 2) สมรรถนะด้านการรักษาความสงบเรี ยบร้ อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ส่วนด้านอื่น ๆ สรุปภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ ดังนี้ 1) สมรรถนะด้านการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 2) สมรรถนะด้านการป้องกันและบรรเทาภัยฝ่ายพลเรือน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.42 3) สมรรถนะด้านการจัดระเบียบสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 4) สมรรถนะด้านการฝึก
ยุทธวิธี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 5) สมรรถนะด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 6)
สมรรถนะด้ า นการส่ ง เสริ มการท่ องเที่ ย ว มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.25 และ 7) สมรรถนะด้ า นการใช้
เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19
ระดั บความต้ องการพั ฒนาสมรรถนะหลักการปฏิ บัติง านในปั จจุ บันของสมาชิกกองอาสา
รั กษาดินแดน กองบั งคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวั ดภู เก็ต ในภาพรวม 9 ด้ า น พบว่ าอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
ดังนี้ 1) สมรรถนะด้านการฝึกยุทธวิธี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 2) สมรรถนะด้านการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติ ด มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.15 3) สมรรถนะด้ า นการจั ด ระเบี ย บสั ง คม มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.08 4)
สมรรถนะด้านการบริ การประชาชน มี ค่ า เฉลี่ ย เท่า กั บ 4.03 5) สมรรถนะด้านการป้องกั นและ
บรรเทาภั ยฝ่ ายพลเรือน มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ากับ 4.02 6) สมรรถนะด้านการรักษาความสงบเรียบร้ อย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 7) สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 8) สมรรถนะด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และ 9) สมรรถนะด้านการปฏิบตั ิการจิตวิทยา มีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 3.86
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลั กการปฏิ บั ติงานในปัจ จุบั นของสมาชิ กกองอาสารักษา
ดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภู เก็ต สามารถสรุปได้ดังนี้ 1) ด้านการบริการ
ประชาชน ควรจัดอบรมความรู้ดา้ นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ แก่สมาชิก อส. เพื่อจะสามารถ
ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่ประชาชนที่มารับบริการได้อย่างถูกต้อง พร้อมจัดทาแบบสารวจความคิด
เห็นจากผู้รับบริการ ที่ได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการมาติดต่อราชการ 2) ด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ควรมีการจัดอบรมหลักสูตรที่เสริม สร้างสมรรถนะในด้า นนี้ และมี การฝึ ก
ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ 3) ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ควรมีการจัดอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษทุกชนิดแก่สมาชิก อส. แต่ละกองร้อย
และจัดตั้งชุดเฉพาะกิจทั้ง 4 กองร้อยเพื่อทางานร่ว มกั นในทุกพื้นที่ เสี่ย งของจังหวัด ภู เก็ต เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางานในพื้นที่ตา่ ง ๆ โดยเน้นความรับผิดชอบจากพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่ 4) ด้านการ
จัดระเบียบสังคม ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก อส. เกี่ยวกับกฎหมายในการเปิดสถานบันเทิงจาก
วิทยากรที่มีความชานาญและมีการสุ่ มตรวจสถานบันเทิง อย่า งสม่าเสมอ อย่างน้ อยสัปดาห์ละ 1-2
ครั้ ง เพื่ อป้ องกั นการกระท าผิ ด และลดปัญ หาด้า นต่าง ๆ ที่ สามารถเกิ ด ขึ้ นได้ พร้ อมทั้ ง ลงพื้ นที่
สอบถามชุมชนใกล้เคียงสถานบันเทิงว่าได้รับผลกระทบด้านใดบ้าง เพื่อจะได้แก้ปัญหาต่อไป 5) ด้าน
การป้ องกั นและบรรเทาภั ยฝ่ ายพลเรือน มี การจั ดอบรมให้ความรู้แก่ สมาชิ ก อส. เรื่ องการป้องกัน
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การช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นกรณีเกิดภัยต่าง ๆ ทั้งทางธรรมชาติและที่มนุษย์ก่อ เพื่อให้เกิดความ
ชานาญในการป้องกันและสามารถบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 6) ด้านการปฏิบัติการ
จิตวิทยา ควรมีการจัดอบรมด้านจิตวิทยาแก่สมาชิก อส. เพื่อเพิ่มคุณ ภาพในการปฏิบัติงานด้านนี้ให้
สอดคล้องกับภารกิจการช่วยเหลือสังคม 7) ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ควรมีจัดอบรมด้านภาษาที่
2 และภาษาที่ 3 ที่สามารถใช้สื่อสารกับนักท่องเที่ยวและปฏิบตั ิง านด้านอื่นที่สอดคล้องได้ดยี ิ่งขึ้น เช่น
การอบรมภาษาอั ง กฤษในชี วิ ตประจ าวัน และมีการให้ความรู้ด้า นการช่ ว ยเหลื อเพื่ อให้ เกิดความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว นาไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
จังหวัดภูเก็ต 8) ด้านอื่น ๆ ควรมีการประชาสัมพันธ์ประชาชนให้รู้จักบทบาทหน้าที่ของสมาชิก อส.
และจัดให้มีการนิเทศงานเพื่อให้สมาชิก อส. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหน่วยงาน วัฒนธรรมขององค์กร
ระเบียบการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมภาพลั กษณ์ของหน่วยงานและเพื่ อให้สมาชิก อส. มีแนวทางปฏิบัติ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ค าสาคัญ: การพัฒนาสมรรถนะหลัก สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
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บทน า
ปัจจุบันกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ถือเป็นหน่วยงานสาคัญของประเทศที่มีกาลัง
พลสมาชิ กกองอาสารั กษาดินแดนปฏิ บัติหน้ าที่ ตามนนโยบายของรัฐบาลเป็นผู้ ซึ่ง คอยขับ เคลื่อน
ภารกิจของประเทศชาติหรือรัฐบาลในทุก ๆ ด้านในทุกพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งการดาเนินงานจะให้
ลาดั บ ความสาคัญ ในด้า นไหนนั้ นขึ้ นอยู่ กับนโยบายของผู้ บั งคั บบัญ ชาในพื้ นที่ของจั งหวัด โดยจะ
คานึงถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกันออกไป สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือสมาชิก
อส. จึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญของกองอาสารักษาดิ นแดน ซึ่งเป็นหน่วยงานในสัง กัด กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยจัดตั้งตามพระราชบัญญัตกิ องอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 โดยมี
เหตุ ผลในการจั ดตั้ง คื อ การป้ องกั นประเทศชาติใ นสถานการณ์สงคราม ปั จ จุ บั นเป็ นหน้ าที่ของ
ประชาชนพลเมืองทุกคนที่จะต้องช่ว ยเหลื อ ร่ ว มมือกัน และจะต้องได้รับการศึกษาอบรมเพื่อให้มี
ความรู้ในการทีจ่ ะป้องกันตนเองและประเทศชาติ จึงจาเป็นต้องมีการฝึกอบรมและจัดหน่วยการบังคับ
บั ญ ชาเตรี ย มไว้ ใ นยามปกติ (พระราชบั ญ ญั ติ กองอาสารั กษาดิ นแดน, 2497, น. 285) โดยมี
กองบั ญ ชาการกองอาสารักษาดินแดนเป็นฝ่ ายอานวยการและประสานการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกาหนด มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และ
โครงสร้างในระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
สาหรับกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด ภู เก็ต มีโครงสร้างประกอบด้วยหน่ ว ย
กาลั ง พลทั้ งสิ้ น 4 กองร้ อย คื อ (1) กองร้ อยบั งคับการและบริก าร มี จ านวนสมาชิ ก อส. ประเภท
ประจ ากองในสัง กั ดทั้ง หมด 38 นาย มี ป้ องกั นจั งหวั ดภู เก็ ตเป็นผู้ บัง คับกองร้ อยโดยตาแหน่ ง (2)
กองร้อยอาสารักษาดินแดนอาเภอเมืองภูเก็ตที่ 1 มีจานวนสมาชิก อส. ประเภทประจากองในสังกัด
ทั้งหมด 24 นาย มีนายอาเภอเมืองภู เก็ต เป็นผู้บังคับกองร้ อยโดยตาแหน่ ง (3) กองร้อยอาสารั กษา
ดินแดนอาเภอเมืองภูเก็ตที่ 2 มีจานวนสมาชิก อส. ประเภทประจากองในสังกัดทั้งหมด 24 นาย มี
นายอาเภอเมืองกะทู้เป็นผู้บังคับกองร้อยโดยตาแหน่ง (4) กองร้อยอาสารักษาดินแดนอาเภอถลางที่ 3
มีจานวนสมาชิก อส. ประเภทประจากองในสังกัดทั้งหมด 24 นาย มีนายอาเภอเมืองถลางเป็นผู้บังคับ
กองร้อยโดยตาแหน่ง รวมจานวนสมาชิก อส. ทั้งจังหวัดภูเก็ต 108 นาย
ภารกิ จ หลั กของสมาชิ กกองอาสารั กษาดิ นแดน เป็ นภารกิ จ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 มาตรา 16 คือ (1) บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติ
และการกระท าของข้ าศึก (2) ท าหน้ าที่ตารวจรักษาความสงบภายในท้องที่ร่ว มกั บพนั กงานฝ่าย
ปกครองหรือตารวจ (3) รักษาสถานที่สาคัญและการคมนาคม (4) ป้องกันการจารกรรม สดับตรับฟัง
และรายงานข่าว (5) ทาความช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่ ฝ่ายทหารตามที่ทหารต้องการและตัดทอน
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กาลังข้าศึก (6) เป็นกาลังสารองส่วนหนึ่ งที่พร้อมจะเพิ่ม เติม และสนับสนุนกาลั งทหารได้เมื่อจ าเป็ น
ภารกิจในปัจจุบันที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (พระราชบัญญัติกองอาสา
รักษาฯ, 2497, น. 285)
สาหรับพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนั้น มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ จึงมีความ
จ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง ในการป้องกั นและแก้ ไขปั ญหาผลกระทบต่อความมั่ นคงที่เกิ ดขึ้ นโดยจริ งจั งและ
ต่ อเนื่ อง เพื่ อสร้ า งความเชื่ อมั่ นให้ กับ ประชาชน นั กท่ องเที่ ย ว ในการป้ องกั นและปราบปราม
อาชญากรรมต่าง ๆ อาทิเช่น ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ การทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การก่อการร้ายและจากภัยพิบัติธรรมชาติ ดังนั้นด้วยสถานการณ์
ภัยคุกคามทางความมั่นคง มีความซับซ้อน หลากหลาย ละเอียดอ่อน ครอบคลุมและเชื่อมโยงกั นใน
หลายมิติ จึงเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมของเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ให้มีความสามารถ มีทักษะ มีความชานาญ อย่างหลากหลายและมีความสามารถทีเ่ หมาะสมในภารกิจ
ที่ต้องใช้ทักษะพิเศษ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย
จากประเด็นกระแสสั ง คมที่รับรู้ ข้อมู ลผ่ านสื่ อต่า ง ๆ ถึ ง บทบาทหน้ าที่และสมรรถนะของ
สมาชิก อส.กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภู เก็ต ซึ่งมองถึงภาพลักษณ์ในด้านลบ เช่น
การปฏิ บัติตัวไม่เหมาะสม การไม่เคร่งครัดในระเบีย บวินัย การแต่งกายไม่สง่างาม การใช้วาจาไม่
สุภาพ ความรู้ความสามารถต่า เป็นต้น เมื่อเปรียบเที ยบกับกองกาลังอื่น ๆ เช่น ตารวจ ทหาร
ประเด็นแรงจู งใจในการพั ฒนาตนเองเพื่อความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงานการที่เนื่ องด้วย
สมาชิกกอง อส. มีค่าตอบแทนที่ไม่สูง รวมไปถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ไม่มากนัก แต่งาน
ที่ได้รับมอบหมายไม่ได้ต่างอะไรกับเจ้าหน้าทีใ่ นหน่ว ยงานอื่น ๆ เลย จึงเป็นสาเหตุให้สมาชิก อส. ไม่
พยายามที่ จ ะพั ฒนาตนเอง และสร้ า งความก้ า วหน้ า ให้แก่ ต นเอง แต่ ห ลายคนเลื อกที่ จ ะสร้ า ง
ความก้ าวหน้ าด้วยการเปลี่ ย นงาน ซึ่ ง ที่ ผ่า นมาได้ส่ง ผลกระทบตัว ภารกิ จมาโดยตลอดเป็นเหตุให้
องค์กรขาดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนงานไปข้างหน้ า ควรเพิ่มค่าตอบแทนให้สูงขึ้นรวมไปถึงเพิม่
สิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับภารหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้
เห็นถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนาไปสู่การพัฒนาตนเอง และทาให้ผู้มีคุณสมบัติสูงขึ้นเข้ารั บ
การคัดเลือกบรรจุเข้ารับการแต่งตั้ ง
ประเด็ นหลั กของการมี ระเบีย บวินัย ของ อส.ซึ่ ง เป็ นความคาดหวั ง ของผู้ บัง คั บบัญชาที่
ต้องการให้สมาชิก อส.เป็นกองกาลังที่มี วินัย มีศักยภาพ มีการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ และเป็นที่
ยอมรับในหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างภาคภูมิ ซึ่งต้องอาศัยการกวดขันจากผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
ในการ รักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติตัว ด้านการแต่งกาย การใช้วาจา ความพร้อมด้านร่างกาย
ควรฝึกทบทวนอย่างสม่าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
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ประเด็ นการประเมิ นผลการปฏิ บัติง านของสมาชิก อส. เป็ นการประเมิ นโดยให้ผู้บังคับ
กองร้อยแต่ล่ะกองร้อยเป็นผู้ทาการประเมิ นมีวัตถุประสงค์เพื่อการพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนซึ่งจะทา
การประเมินปีล่ะ 2 ครั้งโดยมีหัวข้อการประเมินแบ่ งเป็นสองส่วน คือ 1. การปฏิบัติงานในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ ได้แก่ 1.1 ความสาเร็จและเชื่อถือได้ในผลของงาน 1.2 ความซื่อตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ 1.3
ความสานึกในหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย 1.4 ความขยัน อดทน ต่อการปฏิบัติหน้าที่
1.5 การประสานการปฏิบัติงานทาให้ เกิดผลสาเร็จของงาน 2. บุคลิกลักษณะและอุปนิสัย ได้แก่ 2.1
การประพฤติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ 2.2 ความมีระเบี ยบวินัยในการแต่งกาย 2.3 การปฏิบัติตาม
คาสั่งของผู้บังคับบัญชา 2.4 การให้ความร่วมมือและความสามัคคีในหมู่คณะ 2.5 การครองตน ในการ
ท าการผลประเมิ นนั้ นที่ผ่านมาก็ มี ทั้งระบบอุ ปถัม ภ์ ในการพิ จารณาการให้ขั้นเพิ่ มค่าตอบแทนและ
พิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนจากความรู้ความสามรถตามตัวชี้วัดข้างต้น ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมากองบังคับการจังหวัดภูเก็ต ได้ให้ความสาคัญ ในการส่งเสริมทบทวน
เพิ่มพูน ทักษะองค์ความรู้ ความสามารถ ให้มีสมรรถนะที่เหมาะกับหน้าที่ความรับผิดชอบและพร้อม
ต่ อการขับเคลื่ อนภารกิ จ ด้านต่าง ๆ ประกอบกั บเพื่ อสอดคล้ องกั บแผนยุทธศาสตร์การพั ฒนาเพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ มุ่งเน้นป้องกันแก้ไข และลดเงื่อนไขของปั ญหาที่ส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงและการพัฒนาคนและชุมชนในพื้นที่เป้าหมายที่มีความเสี่ยงทางด้านความมั่นคงและภัยคุกคาม
ด้านต่าง ๆอันจะเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการใช้
งบประมาณและจัดทาแผนการพั ฒนาสมรรถนะที่จ ะเกิดผลให้สมาชิ กกองอาสารักษาดินแดนมีขีด
ความสามารถเพิ่มขึ้นนั้นจาเป็นจะต้องทราบถึงสมรรถนะหลักที่จาเป็นซึ่งมีความเหมาะสมกับพื้นทีใ่ น
การปฏิบัติหน้าที่

วัตถุประสงค์ในการวิจยั
1) เพื่อศึกษา วิเคราะห์สมรรถนะ และกาหนดสมรรถนะหลั ก ของ สมาชิก อส. ในสังกั ด
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต ให้เหมาะสมกับบทบาหน้าทีใ่ นปัจจุบนั
2) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหลักของสมาชิก อส. ในสังกัดกองบังคับการกอง
อาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักที่กาหนด
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วิธ ีก ารศึกษา
1) วิธ ดี าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นศึกษาระดับการปฏิบัตงิ านและความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะหลักของ
สมาชิก อส. ในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจั งหวัด ภู เก็ต การเก็บรวบรวมข้อมู ลใน
ขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้จัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ พร้อมแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
และรั บกลั บผู้ วิจัย ภายในระยะเวลาที่กาหนด สาหรั บกลุ่ มตัว อย่างของสมาชิ ก อส. สั ง กั ด กองร้อย
บั ง คั บ การและบริ การผู้ วิ จั ย เก็ บ ข้ อมู ลด้ ว ยตนเอง จากนั้ นนาแบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ กลั บ คื นมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถามเพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นประมวลแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหลักของสมาชิก อส. ในสังกัดกอง
บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
(1) จัดส่งหนังสือเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้ง 8 ท่าน เพื่อเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม
(2) ดาเนินการสนทนากลุ่ม โดยระดมความคิดประมวลแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ
หลักของสมาชิก อส. ในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ ต
(3) สรุปแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของสมาชิก อส. ในสังกัดกองบังคับการกอง
อาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต
2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นศึกษาระดับการปฏิบัตงิ านและความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะหลักของ
สมาชิ ก อส. ในสั ง กั ด กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจัง หวัดภู เก็ ต ผู้ วิ จั ย ได้ทาการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หาค่าสถิติ ดังนี้
(1) ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ของผู้ ต อบแบบสอบถาม วิ เ คราะห์ ด้ ว ยการแจกแจงความถี่
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) พร้อมนาเสนอในรูปตารางประกอบคาบรรยาย
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะหลักตามการปฏิบัติงานของสมาชิก อส. และความต้องการ
ในการพัฒนาสมรรถนะหลัก วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เป็นรายข้อในแต่ละด้าน และเฉลี่ยรวมทุกข้อในแต่ละด้าน โดยใช้ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนเป็นตัวบ่งชี้ ซึ่งกาหนดเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 121)
ค่าเฉลี่ย
หมายถึง
4.51 - 5.00 สมรรถนะหลักในปัจจุบัน และความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักอยู่ในระดับมากที่สดุ
3.51 - 4.50 สมรรถนะหลักในปัจจุบัน และความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักอยู่ในระดับมาก
2.51 - 3.50 สมรรถนะหลักในปัจจุบนั และความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักอยู่ในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 สมรรถนะหลักในปัจจุบัน และความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักอยู่ในระดับน้อย
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1.00 – 1.50 สมรรถนะหลักในปัจจุบนั และความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักอยู่ในระดับน้อยที่สุด
(3) ข้อมูลที่เป็นข้อคาถามแบบปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนะ และ
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการพัฒนาสรรถนะหลักของสมาชิก อส. ในสังกัดกองบังคับการ
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต นามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อนามาใช้ในการสรุปอภิปลาย
ผล และเพื่อนามาประกอบในขั้นตอนการสร้างแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหลั กของสมาชิ ก อส.
ในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นประมวลแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหลักของสมาชิก อส. ในสังกัดกอง
บั ง คั บ การกองอาสารักษาดิ นแดนจัง หวั ดภู เก็ ต โดยสรุ ป ผลจากการสนทนากลุ่ ม นามาประมวล
ประเด็นเกี่ยวกับการกาหนดสมรรถนะหลั กและการสร้างแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหลั กของ
สมาชิก อส. ในสังกัดกองบังคับการกองอาสารั กษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต

ผลการศึกษา
จากการศึกษาระดับปฏิบัติงาน และความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะหลักของสมาชิ ก
อส. ในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตทั้งหมด 4 กองร้อย ผู้วิจัยได้เสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
ขั้น ตอนที่ 1 ขั้นศึกษาระดับปฏิบัติงานและความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะหลั กของ
สมาชิก อส. ในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตทัง้ หมด 4 กองร้อย
ตอนที่ 1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยวิธีแจกแจงความถี่ และหาค่า
ร้อยละ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่า ง จานวน 96 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 89.60 เป็นเพศหญิงร้อยละ 10.40 มีอายุน้อยกว่า 30 ปี ร้อยละ 11.45 มี
อายุ 30-40 ปี ร้อยละ 27.10 มีอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 56.25 และมีอายุมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 5.20
มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 75.00 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 23.96 และ
ระดับการศึกษาปริญญาโท ร้อยละ 1.04 หน้าที่รับผิดชอบปัจจุบัน พบว่าอยู่ในชุดปฏิบัติการพิ เศษ
ร้อยละ 20.84 งานธุรการ ร้อยละ 18.75 ติดตามผู้บังคับบัญชา ร้อยละ 14.58 เวรยามรักษาการณ์
ร้อยละ 37.50 เจ้าหน้าที่วิทยุ/สื่อสาร ร้อยละ 2.08 และอื่น ๆ ร้อยละ 6.25 สถานที่ปฏิบัติงาน พบว่า
ปฏิ บั ติ ง านที่ทาการปกครองจัง หวั ดภู เก็ ต ร้ อยละ 34.38 ที่ ท าการปกครองอาเภอ ร้ อยละ 59.38
บ้านพักผู้บังคับบัญชา ร้อยละ 4.16 และอื่น ๆ ร้อยละ 2.08 ปฏิบัติงานในกลุ่มงานป้องกันปราบปราม
ร้อยละ 77.08 กลุ่มบริหารงานปกครอง ร้อยละ 14.58 กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ร้อยละ 4.17 ศูนย์
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ดารงธรรม ร้อยละ 3.13 และกลุ่มงานเสมียนตรา/การเงิน ร้อยละ 1.04 มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
น้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 4.17 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-3 ปี ร้อยละ 12.50 ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน
4-6 ปี ร้อยละ 28.12 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 7-9 ปี ร้อยละ 19.79 และระยะเวลาการปฏิบัติงาน
มากกว่า 10 ปี ร้อยละ 35.42
ตอนที่ 2 ผลวิเคราะห์สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานและความต้ องการพั ฒนาสมรรถนะ
หลักของสมาชิกกองอาสารั กษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดิ นแดนจังหวัด ภู เก็ต โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แสดงดังตารางที่ 1 - ตารางที่ 9
1) ผลการศึกษาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กอง
บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต แสดงดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์สมรรถนะหลักในการปฏิบตั ิงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับ
การกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 1 สมรรถนะด้านการบริการประชาชน
หมวด
ฐานสมรรถนะ
ที่
1 สม รรถนะด้ า นการบริ ก าร
ประชาชน
1.1 การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แนะนา
ให้ข้อมูลผู้มาติดต่อราชการ
1.2 การตั้ ง หน่ ว ยบริ การด้ า น
การจราจรในช่ ว งเทศกาล
ต่าง ๆ
1.3 การช่ ว ยเหลื อประชาชน
เพื่ อ ลดอุ บั ติ เ หตุ ในช่ ว ง
วันหยุดเทศกาลต่าง ๆ
1.4 การท ากิ จ กรรมจิ ต อาสา
บ าเพ็ ญ สาธารณประโยชน์
ต่าง ๆ

X̅

S.D.

แปลความ

ล าดับที่

3.63

0.90

มาก

4

3.60

1.02

มาก

5

3.71

1.08

มาก

2

3.68

1.10

มาก

3

402
หมวด
ที่

ฐานสมรรถนะ

X̅

S.D.

แปลความ

ล าดับที่

1.5 การอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการจั ด งาน
ต่าง ๆ
เฉลีย่

3.72

0.88

มาก

1

3.67

มาก

ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์สมรรถนะหลักในการปฏิบตั ิงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับ
การกองอาสารักษาดินแดนจั งหวั ดภูเก็ ต หมวดที่ 2 สมรรถนะด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
หมวด
ฐานสมรรถนะ
ที่
2 สมรรถนะด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อย
2.1 การเฝ้ า ระวั ง และป้ องกั น
การก่อเหตุความไม่สงบต่อ
ประชาชน และสถานที่
สาคัญ
2.2 การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ตั้ ง จุ ด
ต ร ว จ จุ ด สกั ด ร่ ว ม กั บ
เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ ทหาร
และฝ่ายพลเรือน
2.3 การเข้าเวรยามรักษาการณ์
สถานที่ราชการ
2.4 การลาดตระเวร/ตรวจการ
แหล่ ง ท่ องเที่ ย วเพื่ อ ดู แล
ความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน
และนักท่องเที่ยว

X̅

S.D.

แปลความ

ล าดับที่

3.77

1.11

มาก

2

3.82

1.01

มาก

1

3.67

1.16

มาก

3

3.57

1.00

มาก

4

403
หมวด
ที่

ฐานสมรรถนะ

X̅

S.D.

แปลความ

ล าดับที่

2.5 การเข้ า ระงั บ เหตุ ใ นกรณี
ฉุกเฉิน
เฉลีย่

3.29

1.09

ปานกลาง

5

3.62

มาก

ตารางที่ 3 ผลวิเคราะห์สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของสมาชิ กกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการ
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 3 สมรรถนะด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
หมวด
ฐานสมรรถนะ
ที่
3 ส ม ร ร ถ นะ ด้ า นก า รแ ก้ ไ ข
ปัญหายาเสพติด
3.1 การทาหน้าที่ในการป้องกัน
ควบคุ ม การแพร่ ร ะบาด
ของยาเสพติดในชุมชน
3.2 การท าหน้าที่ในการบาบัด
ฟื้นฟูผู้เสพ และผู้ติดยาเสพ
ติ ด เพื่ อให้ กลั บคืนสู่สังคม
ได้อย่างมีคุณภาพ
3.3 การทาหน้าที่ในการป้องกัน
ควบคุ ม และแก้ ปั ญ หายา
เสพติดในสถานศึกษา
3.4 ก า ร ท า ห น้ า ที่ ใ นกา ร
ป ร า บ ปราม ความผิ ด ผู้
จาหน่ายและผู้เสพ
3.5 การสร้ างเครื อข่ ายข่ าวสาร
และความเคลื่ อนไหวยาเสพ
ติดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
เฉลีย่

X̅

S.D.

แปลความ

ล าดับที่

3.58

1.02

มาก

2

3.65

1.06

มาก

1

3.46

1.03

ปานกลาง

3

3.40

1.17

ปานกลาง

4

3.36

1.12

ปานกลาง

5

3.49

ปานกลาง
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จากตารางที่ 3 พบว่ า ระดับสมรรถนะหลักการปฏิ บัติงานในปัจ จุบันของ สมาชิ กกองอาสา
รักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 3 สมรรถนะด้านการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด สรุปภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การทาหน้าที่ในการบาบั ด ฟื้นฟูผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้กลับคืนสู่ สังคม
ได้อย่างมีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การสร้างเครือข่ายข่าวสารและ
ความเคลื่อนไหวยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36
ตารางที่ 4 ผลวิเคราะห์สมรรถนะหลักในการปฏิบตั ิงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบั งคับ
การกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 4 สมรรถนะด้านการจัดระเบียบสังคม
โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
หมวด
ฐานสมรรถนะ
ที่
4 สมรรถนะด้านการจัดระเบียบ
สังคม
4.1 การทาหน้าที่ในการป้องกัน
และปราบปรามการกระทา
ความผิ ด ของแรงงานต่าง
ด้าวและการค้ามนุษย์
4.2 การทาหน้าที่ในการป้องกัน
แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม กา ร
ค้าประเวณี
4.3 การทาหน้าที่ในการป้องกัน
และปราบปรามการบุกรุก
ทรัพยากรทางธรรมชาติ
4.4 การทาหน้าที่ในการป้องกัน
และแก้ ไ ขแหล่ งมั่ วสุ มของ
เด็กและเยาวชน

X̅

S.D.

แปลความ

ล าดับที่

3.53

1.00

มาก

2

3.24

1.00

ปานกลาง

4

3.16

1.11

ปานกลาง

5

3.38

1.08

ปานกลาง

3
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หมวด
ที่

ฐานสมรรถนะ

X̅

S.D.

แปลความ

ล าดับที่

4.5 การท าหน้ า ที่ ร่ ว มกั บ ฝ่าย
ปกครอง และตารวจตรวจ
สถานบริ การ เพื่ อป้ องกั น
และปราบปรามปั ญ หา
อาชญากรรม และการ
กระท าผิ ดต่าง ๆ ในสถาน
บันเทิง
เฉลีย่

3.70

0.99

มาก

1

3.40

ปานกลาง

จากตารางที่ 4 พบว่ า ระดับสมรรถนะหลักการปฏิ บัติงานในปัจ จุบันของ สมาชิ กกองอาสา
รักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารั กษาดินแดนจังหวัดภู เก็ต หมวดที่ 4 สมรรถนะด้านการจั ด
ระเบียบสังคม สรุปภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การทาหน้าที่ร่วมกับฝ่ายปกครอง และตารวจตรวจสถานบริการ เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามปัญหาอาชญากรรม และการกระทาผิดต่าง ๆ ในสถานบันเทิง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 และ
ข้ อที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ การท าหน้ า ที่ใ นการป้ องกั นและปราบปรามการบุ กรุ กทรั พ ยากรทาง
ธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16
ตารางที่ 5 ผลวิเคราะห์สมรรถนะหลักในการปฏิบัตงิ านของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับ
การกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 5 สมรรถนะด้านการป้องกันและบรรเทา
ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อน โดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
หมวด
ฐานสมรรถนะ
ที่
5 สมรรถนะด้านการป้องกันและ
บรรเทาภัยฝ่ายพลเรือน
5.1 การท าหน้ า ที่ ใ นการเฝ้ า
ระวัง การเกิดภัยธรรมชาติ

X̅

S.D.

แปลความ

ล าดับที่

3.48

1.13

ปานกลาง

2
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หมวด
ที่

ฐานสมรรถนะ

X̅

S.D.

แปลความ

ล าดับที่

5.2 การท าหน้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ
5.3 ก า ร ท า ห น้ า ที่ ร่ ว ม กั บ
เครื อ ข่ า ยในการป้ อ งกั น
การเกิดภัยธรรมชาติ
5.4 การทาหน้าที่ในการป้องกัน
การเกิ ด สาธารณะภั ยหรือ
ภั ย ที่ เกิ ด จากการกระท า
ของมนุษย์
5.5 การทาหน้าที่ใน
การช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัยหรือภัยที่เกิด
จากการกระทาของมนุษย์
เฉลีย่

3.49

1.02

ปานกลาง

1

3.42

1.14

ปานกลาง

4

3.28

1.08

ปานกลาง

5

3.43

1.02

ปานกลาง

3

3.42

ปานกลาง

จากตารางที่ 5 พบว่ า ระดับสมรรถนะหลักการปฏิ บัติงานในปัจ จุบันของ สมาชิ กกองอาสา
รั กษาดิ นแดน กองบั ง คั บการกองอาสารักษาดินแดนจัง หวั ดภู เกต หมวดที่ 5 สมรรถนะด้านการ
ป้องกันและบรรเทาภัยฝ่ายพลเรือน สรุปภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การทาหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.49 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การทาหน้าที่ในการป้องกันการเกิดสาธารณะภัยหรือภัยที่
เกิดจากการกระทาของมนุษย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28
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ตารางที่ 6 ผลวิเคราะห์สมรรถนะหลักในการปฏิบตั ิงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับ
การกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 6 สมรรถนะด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา
โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
หมวด
ฐานสมรรถนะ
ที่
6 สมรรถนะด้า นการปฏิบตั ิการ
จิตวิทยา
6.1 การท าหน้าที่อานวยความ
เป็ นธ ร ร ม ร่ ว ม กั บ ผู้ น า
ชุ ม ชน ผู้ ใ หญ่ บ้ า น กานั น
เพื่ อคลี่ ค ลายปั ญ หาความ
ขัดแย้งของประชาชน
6.2 ก า ร ท า ห น้ า ที่ ใ นกา ร
ให้บริการประชาชนในการ
ออกหน่วยบริการเคลื่ อ นที่
ของอาเภอและจังหวัด
6.3 ก า ร ท า ห น้ า ที่ ร่ ว ม กั บ
ประชาชนในการพั ฒนา
หมู่บ้าน
6.4 การทาหน้าที่ในการสร้าง
และซ่อมแซมสิ่ง
สาธารณประโยชน์
6.5 การท าหน้ า ที่ใ นการสร้าง
เครือข่ายข่าว เพื่อเฝ้าระวัง
ภัยคุกคามต่อความมั่นคง
เฉลีย่

X̅

S.D.

แปลความ

ล าดับที่

3.32

1.14

ปานกลาง

3

3.36

1.03

ปานกลาง

1

3.26

1.13

ปานกลาง

4

3.00

1.21

ปานกลาง

5

3.33

1.16

ปานกลาง

2

3.25

ปานกลาง

จากตารางที่ 6 พบว่ า ระดับสมรรถนะหลักการปฏิ บัติงานในปัจ จุบันของ สมาชิ กกองอาสา
รั กษาดิ นแดน กองบั ง คั บการกองอาสารักษาดินแดนจัง หวั ดภู เกต หมวดที่ 6 สมรรถนะด้านการ
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ปฏิบัติการจิตวิทยา สรุปภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การทาหน้าที่ในการให้บริการประชาชนในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ของ
อาเภอและจังหวัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การทาหน้าที่ในการสร้างและ
ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00
ตารางที่ 7 ผลวิเคราะห์สมรรถนะหลักในการปฏิบตั ิงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับ
การกองอาสารั กษาดิ นแดนจั ง หวั ดภู เก็ ต หมวดที่ 7 สมรรถนะด้ า นการส่ ง เสริมการ
ท่องเที่ยว โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
หมวด
ฐานสมรรถนะ
ที่
7 สมรรถนะด้านการส่งเสริมการ
ท่อ งเทีย่ ว
7.1 การทาหน้าที่บริการข้อมู ล
แนะนาสถานที่ ท่ องเที่ ย ว
ให้กับนักท่องเที่ยว
7.2 การท าหน้ าที่ ดูแลสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ
7.3 การท าหน้ า ที่ ดู แ ลรั กษา
ความปลอดภั ย อ านวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก่
นั กท่ อง เที่ ย ว ใ นแ ห ล่ ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญ
7.4 การท าหน้ า ที่ พั ฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
7.5 การท าหน้ า ที่ บ ริ การและ
ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
เฉลีย่

X̅

S.D.

แปลความ

ล าดับที่

3.34

1.11

ปานกลาง

3

3.40

1.06

ปานกลาง

2

3.43

0.98

ปานกลาง

1

3.04

1.16

ปานกลาง

5

3.05

1.26

ปานกลาง

4

3.25

ปานกลาง
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จากตารางที่ 7 พบว่ า ระดับสมรรถนะหลักการปฏิ บัติงานในปัจ จุบันของ สมาชิ กกองอาสา
รั กษาดิ นแดน กองบั ง คั บการกองอาสารักษาดินแดนจัง หวั ดภู เกต หมวดที่ 7 สมรรถนะด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว สรุปภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การทาหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย อานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การทาหน้าที่พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04
ตารางที่ 8 ผลวิเคราะห์สมรรถนะหลักในการปฏิบตั ิงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับ
การกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 8 สมรรถนะด้านการฝึกยุทธวิธี โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
หมวด
ฐานสมรรถนะ
ที่
8. สมรรถนะด้านการฝึกยุทธวิธ ี
8.1 การใช้อาวุธปืน
8.2 การ รปภ. บุ ค คลสาคั ญ
และขบวนยานพาหนะ
8.3 กา ร ปิ ด ล้ อม ต ร ว จ ค้ น
อาคารสถานที่
8.4 การตรวจค้นจับกุมบุคคล
8.5 การใช้ อุป กรณ์ค วบคุม ตัว
ผู้ต้องหา
เฉลีย่

X̅

S.D.

แปลความ

ล าดับที่

3.76

0.95

มาก

1

3.40

1.16

ปานกลาง

2

3.31

1.25

ปานกลาง

3

3.28
3.22

1.33
1.28

ปานกลาง
ปานกลาง

4
5

3.39

ปานกลาง

จากตารางที่ 8 พบว่ า ระดับสมรรถนะหลักการปฏิ บัติงานในปัจ จุบันของ สมาชิ กกองอาสา
รักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด ภู เกต หมวดที่ 8 สมรรถนะด้านการฝึ ก
ยุทธวิธี สรุปภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีค่าเฉลี่ย
สู ง สุ ด คื อ การใช้ อาวุ ธ ปื น มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากั บ 3.76 และข้ อที่ มี ค่ าเฉลี่ ยต่ าสุ ด คื อ การใช้ อุป กรณ์
ควบคุมตัวผู้ต้องหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22
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ตารางที่ 9 ผลวิเคราะห์สมรรถนะหลักในการปฏิบตั ิงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับ
การกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 9 สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
หมวด
ฐานสมรรถนะ
ที่
9 สมรรถนะด้านการใช้
เทคโนโลยี
9.1 การใช้วิทยุสื่อสาร
9.2 การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น
Microsoft Word,
Microsoft Powerpoint
เป็นต้น
9.3 การใช้อุปกรณ์บั นทึ ก ภาพ
นิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว
9.4 การใช้ อุป กรณ์ ใ นการสื บ
หาข่าว เครื่องดักฟัง กล้ อง
บันทึกวิดีโอขนาดเล็ก
9.5 การใช้ อุป กรณ์ สานั กงาน
เช่ น เครื่ องถ่ า ยเอกสาร
การรั บ -ส่ ง แฟกซ์ การใช้
โท ร ศั พ ท์ เค รื่ อง ฉ า ย
โปรเจคเตอร์ เป็นต้น
เฉลีย่

X̅

S.D.

แปลความ

ล าดับที่

3.76
2.98

0.97
1.36

มาก
ปานกลาง

1
4

3.24

1.30

ปานกลาง

2

2.78

1.23

ปานกลาง

5

3.20

1.27

ปานกลาง

3

3.19

ปานกลาง

ผลการศึกษาระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักของสมาชิ กกองอาสารักษาดิ นแดน
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต
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ตารางที่ 10 ระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของสมาชิ กกองอาสารั กษา
ดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด ภูเก็ต หมวดที่ 1 สมรรถนะด้า น
การบริการประชาชน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
หมวด
ฐานสมรรถนะ
ที่
1 สมรรถนะด้านการบริการ
ประชาชน
1.1 การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แนะนา
ให้ข้อมูลผู้มาติดต่อราชการ
1.2 การตั้ ง หน่ ว ยบริ การด้ า น
การจราจรในช่ ว งเทศกาล
ต่าง ๆ
1.3 การช่ ว ยเหลื อประชาชน
เพื่ อ ลดอุ บั ติ เ หตุ ในช่ ว ง
วันหยุดเทศกาลต่าง ๆ
1.4 การท ากิ จ กรรมจิ ต อาสา
บ าเพ็ ญ สาธารณประโยชน์
ต่าง ๆ
1.5 การอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการจั ด งาน
ต่าง ๆ
เฉลีย่

X̅

S.D.

แปลความ

ล าดับที่

3.94

0.98

มาก

4

3.91

0.93

มาก

5

4.06

0.79

มาก

3

4.10

0.83

มาก

2

4.13

0.93

มาก

1

4.03

มาก

จากตารางที่ 10 พบว่าระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานในปัจจุบนั
ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบั งคับการกองอาสารักษาดินแดนจัง หวัดภู เก็ ต หมวดที่ 1
สมรรถนะด้ า นการบริ การประชาชน สรุ ป ภาพรวมอยู่ ในระดั บมาก มี ค่ า เฉลี่ ยเท่ า กั บ 4.03 เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การอานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการจัดงานต่าง ๆ มี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การตั้งหน่วยบริการด้านการจราจรในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91
ตารางที่ 11 ระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของสมาชิ กกองอาสารั กษา
ดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 2 สมรรถนะด้าน
การรั กษาความสงบเรี ยบร้ อย โดยใช้ ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
หมวด
ฐานสมรรถนะ
ที่
2 สมรรถนะด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อย
1.1 การเฝ้ า ระวัง และป้องกัน
การก่อเหตุความไม่สงบต่ อ
ประชาชน และสถานที่
สาคัญ
1.2 กา ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ตั้ ง จุ ด
ต ร ว จ จุ ด สกั ด ร่ ว ม กั บ
เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ ทหาร
และฝ่ายพลเรือน
1.3 การเข้าเวรยามรักษาการณ์
สถานที่ราชการ
1.4การลาดตระเวร/ตรวจการ
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
และนักท่องเที่ยว
1.5 การเข้าระงับเหตุในกรณี
ฉุกเฉิน
เฉลีย่

X̅

S.D.

แปลความ

ล าดับที่

4.02

0.95

มาก

2

4.01

1.01

มาก

3

4.05

1.01

มาก

1

3.97

0.90

มาก

5

3.98

0.96

มาก

4

4.01

มาก
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จากตารางที่ 11 พบว่าระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัตงิ านของสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 2 สมรรถนะด้าน
การรักษาความสงบเรียบร้อย สรุปภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเข้าเวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.05 และข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การลาดตระเวร/ตรวจการแหล่งท่องเที่ย วเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิ ต และ
ทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97
ตารางที่ 12 ระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของสมาชิ กกองอาสารั กษา
ดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด ภูเก็ต หมวดที่ 3 สมรรถนะด้า น
การแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด โดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
หมวด
ฐานสมรรถนะ
ที่
3 สมรรถนะด้านการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
1.1 กา ร ท า ห น้ า ที่ ใ นกา ร
ป้ องกั นควบคุ ม การแพร่
ระบาดของยาเสพติ ดใน
ชุมชน
1.2 การท าหน้ าที่ ในการบาบัด
ฟื้นฟูผู้เสพ และผู้ติดยาเสพ
ติ ด เพื่ อให้ กลั บ คื นสู่ สังคม
ได้อย่างมีคุณภาพ
1.3 ก า ร ท า ห น้ า ที่ ใ นกา ร
ป้ อง กั น ค ว บ คุ ม แ ล ะ
แก้ ปั ญ ห ายาเสพติ ด ใน
สถานศึกษา

X̅

S.D.

แปลความ

ล าดับที่

4.19

0.85

มาก

3

4.20

0.85

มาก

1

4.19

0.84

มาก

2
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หมวด
ที่

ฐานสมรรถนะ

X̅

S.D.

แปลความ

ล าดับที่

1.4 การทาหน้าที่ในการ
ปราบปรามความผิด
ผู้จาหน่ายและผู้เสพ
1.5 การสร้างเครือข่ายข่าวสาร
และความเคลื่อนไหว
ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัด
ภูเก็ต
เฉลีย่

4.13

0.92

มาก

4

4.04

0.86

มาก

5

4.15

มาก

จากตารางที่ 12 พบว่าระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัตงิ านของสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 3 สมรรถนะด้าน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด สรุปภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การทาหน้าที่ในการบาบัด ฟื้นฟูผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้กลับคื นสู่
สั ง คมได้อย่ างมีคุณภาพ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ากั บ 4.20 และข้ อที่ มี ค่าเฉลี่ ย ต่าสุ ด คื อ การสร้ า งเครือข่าย
ข่าวสารและความเคลื่อนไหวยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีค่าเฉลี่ยเท่า กับ 4.04
ตารางที่ 13 ระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของสมาชิ กกองอาสารั กษา
ดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด ภูเก็ต หมวดที่ 4 สมรรถนะด้า น
การจัดระเบียบสังคม โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
หมวด
ฐานสมรรถนะ
ที่
4 สมรรถนะด้านการจัดระเบียบ
สังคม
4.1 การทาหน้าที่ในการป้องกัน
และปราบปรามการกระท า
ความผิ ด ของแรงงานต่ างด้าว
และการค้ามนุษย์

X̅

S.D.

แปลความ

ล าดับที่

4.09

0.82

มาก

2

415
หมวด
ที่

ฐานสมรรถนะ

X̅

S.D.

แปลความ

ล าดับที่

4.2 การทาหน้าที่ในการป้องกัน
แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม กา ร
ค้าประเวณี
4.3 การทาหน้าที่ในการป้องกัน
และปราบปรามการบุกรุก
ทรัพยากรทางธรรมชาติ
4.4 การทาหน้าที่ในการป้องกัน
และแก้ ไ ขแหล่ งมั่ วสุ มของ
เด็กและเยาวชน
4.5 การท าหน้ า ที่ ร่ ว มกั บ ฝ่าย
ปกครอง และตารวจตรวจ
สถานบริ การ เพื่ อป้ องกั น
และปราบปรามปั ญ หา
อาชญากรรม และการ
กระท าผิ ดต่าง ๆ ในสถาน
บันเทิง
เฉลีย่

3.93

0.97

มาก

4

4.07

0.82

มาก

5

4.06

0.84

มาก

3

4.23

0.85

มาก

1

4.08

มาก

จากตารางที่ 13 พบว่าระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัตงิ านของสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 4 สมรรถนะด้าน
การจัดระเบียบสังคม สรุปภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากั บ 4.08 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การทาหน้าที่ร่วมกับฝ่ายปกครอง และตารวจตรวจสถานบริการ เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามปัญหาอาชญากรรม และการกระทาผิดต่าง ๆ ในสถานบันเทิง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 และ
ข้ อที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ การท าหน้ า ที่ใ นการป้ องกั นและปราบปรามการบุ กรุ กทรั พ ยากรทาง
ธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07
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ตารางที่ 14 ระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด ภูเก็ต หมวดที่ 5 สมรรถนะด้า น
การป้ องกั นและบรรเทาภั ย ฝ่ ายพลเรือน โดยใช้ ค่า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
หมวด
ฐานสมรรถนะ
ที่
5 สมรรถนะด้านการป้องกันและ
บรรเทาภัยฝ่ายพลเรือน
5.1 การท าหน้ า ที่ ใ นการเฝ้ า
ระวัง การเกิดภัยธรรมชาติ
5.2 การท าหน้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ
5.3 ก า ร ท า ห น้ า ที่ ร่ ว ม กั บ
เครื อ ข่ า ยในการป้ อ งกั น
การเกิดภัยธรรมชาติ
5.4 การทาหน้าที่ในการป้องกัน
การเกิ ด สาธารณะภั ยหรือ
ภั ย ที่ เกิ ด จากการกระท า
ของมนุษย์
5.5 ก า ร ท า ห น้ า ที่ ใ นกา ร
ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ ป ร ะ ส บ
สาธารณภั ย หรื อภั ย ที่ เกิด
จากการกระทาของมนุษย์
เฉลีย่

X̅

S.D.

แปลความ

ล าดับที่

3.98

0.86

มาก

4

4.08

0.88

มาก

1

4.05

0.85

มาก

2

3.97

0.99

มาก

5

4.01

0.91

มาก

3

4.02

มาก

จากตารางที่ 14 พบว่าระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัตงิ านของสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ ต หมวดที่ 5 สมรรถนะด้าน
การป้องกันและบรรเทาภัย ฝ่ายพลเรื อน สรุปภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.02 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การทาหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 4.08 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การทาหน้าที่ในการป้ องกันการเกิดสาธารณะภัยหรือภัยที่
เกิดจากการกระทาของมนุษย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97
ตารางที่ 15 ระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของสมาชิ กกองอาสารั กษา
ดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด ภูเก็ต หมวดที่ 6 สมรรถนะด้า น
การปฏิบัติการจิตวิทยา โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
หมวด
ฐานสมรรถนะ
ที่
6 สมรรถนะด้า นการปฏิบตั ิการ
จิตวิทยา
6.1 การท าหน้าที่อานวยความ
เป็ นธ ร ร ม ร่ ว ม กั บ ผู้ น า
ชุ ม ชน ผู้ ใ หญ่ บ้ า น กานั น
เพื่ อคลี่ ค ลายปั ญ หาความ
ขัดแย้งของประชาชน
6.2 ก า ร ท า ห น้ า ที่ ใ นกา ร
ให้บริการประชาชนในการ
ออกหน่วยบริการเคลื่ อ นที่
ของอาเภอและจังหวัด
6.3 ก า ร ท า ห น้ า ที่ ร่ ว ม กั บ
ประชาชนในการพั ฒนา
หมู่บ้าน
6.4 การท าหน้ า ที่ใ นการสร้าง
แ ล ะ ซ่ อ ม แ ซ ม สิ่ ง
สาธารณประโยชน์
6.5 การท าหน้ า ที่ใ นการสร้าง
เครือข่ายข่าว เพื่อเฝ้าระวัง
ภัยคุกคามต่อความมั่นคง
เฉลีย่

X̅

S.D.

แปลความ

ล าดับที่

3.95

1.01

มาก

1

3.90

1.01

มาก

2

3.82

1.06

มาก

3

3.68

1.08

มาก

4

3.95

1.06

มาก

1

3.86

มาก
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จากตารางที่ 15 พบว่าระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัตงิ านของสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเกต หมวดที่ 6 สมรรถนะด้าน
การปฏิบัติการจิตวิทยา สรุปภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การทาหน้าที่ในการสร้างเครือข่ายข่าว เพื่อเฝ้าระวังภัยคุกคามต่อความมั่นคง มี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.95และข้ อที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ การท าหน้ า ที่ ใ นการสร้ า งและซ่ อมแซมสิ่ ง
สาธารณประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68
ตารางที่ 16 ระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของสมาชิ กกองอาสารั กษา
ดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 7 สมรรถนะด้าน
การส่ ง เสริ ม การท่ องเที่ ย ว โดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
หมวด
ฐานสมรรถนะ
ที่
7 สมรรถนะด้านการส่งเสริมการ
ท่อ งเทีย่ ว
7.1 การทาหน้าที่บริการข้อมู ล
แนะนาสถานที่ ท่ องเที่ ย ว
ให้กับนักท่องเที่ยว
7.2 การท าหน้ าที่ ดูแลสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ
7.3 การท าหน้ า ที่ ดู แ ลรั กษา
ความปลอดภั ย อ านวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก่
นั กท่ อง เที่ ย ว ใ นแ ห ล่ ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญ
7.4 การท าหน้ า ที่ พั ฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

X̅

S.D.

แปลความ

ล าดับที่

4.06

0.92

มาก

1

3.96

1.01

มาก

3

3.98

0.89

มาก

2

3.76

1.04

มาก

5

419
หมวด
ที่

ฐานสมรรถนะ

X̅

S.D.

แปลความ

ล าดับที่

7.5 การท าหน้ า ที่ บ ริ การและ
ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
เฉลีย่

3.89

0.97

มาก

4

3.93

มาก

จากตารางที่ 16 พบว่าระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัตงิ านของสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเกต หมวดที่ 7 สมรรถนะด้าน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว สรุปภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้ อ มี ค่ า เฉลี่ ย สูง สุด คื อ การท าหน้ าที่บริการข้ อมู ล แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวให้กับนั กท่องเที่ยว มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การทาหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง อนุรั กษ์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76
ตารางที่ 17 ระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัตงิ านของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 8 สมรรถนะด้าน
การฝึ กยุ ท ธวิ ธี โดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
หมวด
ฐานสมรรถนะ
ที่
8. สมรรถนะด้านการฝึกยุทธวิธ ี
8.1 การใช้อาวุธปืน
8.2 การ รปภ. บุ ค คลสาคั ญ
และขบวนยานพาหนะ
8.3 กา ร ปิ ด ล้ อม ต ร ว จ ค้ น
อาคารสถานที่
8.4 การตรวจค้นจับกุมบุคคล

X̅

S.D.

แปลความ

ล าดับที่

4.35

0.85

มาก

1

4.17

0.90

มาก

3

4.14

0.95

มาก

4

4.18

0.92

มาก

2
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หมวด
ที่

ฐานสมรรถนะ

X̅

S.D.

แปลความ

ล าดับที่

8.5 การใช้ อุป กรณ์ค วบคุม ตัว
ผู้ต้องหา
เฉลีย่

4.14

0.96

มาก

5

4.20

มาก

จากตารางที่ 17 พบว่าระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัตงิ านของสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเกต หมวดที่ 8 สมรรถนะด้าน
การฝึกยุทธวิธี สรุปภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีค่าเฉลี่ย
สู ง สุ ด คื อ การใช้ อาวุ ธ ปื น มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากั บ 4.35 และข้ อที่ มี ค่ าเฉลี่ ยต่ าสุ ด คื อ การใช้ อุป กรณ์
ควบคุมตัวผู้ต้องหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14
ตารางที่ 18 ระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัตงิ านของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 9 สมรรถนะด้าน
การใช้ เทคโนโลยี โดยใช้ ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
หมวด
ฐานสมรรถนะ
ที่
9 ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยี
9.1 การใช้วิทยุสื่อสาร
9.2 การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น
Microsoft Word,
Microsoft Powerpoint
เป็นต้น
9.3 การใช้อุปกรณ์บั นทึ ก ภาพ
นิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว

X̅

S.D.

แปลความ

ล าดับที่

4.24
3.90

0.93
1.02

มาก
มาก

1
4

4.00

0.88

มาก

2
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หมวด
ที่

ฐานสมรรถนะ

X̅

S.D.

แปลความ

ล าดับที่

9.4 การใช้ อุป กรณ์ ใ นการสื บ
หาข่าว เครื่องดักฟัง กล้ อง
บันทึกวิดีโอขนาดเล็ก
9.5 การใช้ อุป กรณ์ สานั กงาน
เช่ น เครื่ องถ่ า ยเอกสาร
การรั บ -ส่ ง แฟกซ์ การใช้
โท ร ศั พ ท์ เค รื่ อง ฉ า ย
โปรเจคเตอร์ เป็นต้น
เฉลีย่

3.92

1.02

มาก

3

3.83

1.11

มาก

5

3.98

มาก

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหลักของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เนื้อหาจากแบบสอบถามประมวลข้อเสนอแนะของสมาชิกกองอาสารั กษา
ดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตถึงแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลั กของ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจั งหวัดภู เ ก็ต ได้ข้อเสนอแนะ
ดังนี้
1) ด้านการบริการประชาชน
แนวทางการพั ฒนา ควรจั ดอบรมความรู้ ด้านกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อบั ง คั บต่าง ๆ แก่
สมาชิก อส. เกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบหลัก เพื่อจะสามารถให้บริการข้ อมูลเบื้องต้นแก่ประชาชนที่มา
รับบริการได้อย่างถูกต้อง พร้อมจัดทาแผ่นพับหรือโปสเตอร์ให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ และ
จัดทาแบบสารวจความคิดเห็นจากผู้รับบริการ ที่ได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการมา
ติดต่อราชการ นอกจากนั้น ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่บางจุดที่ยังขาดแคลนและค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อ
เป็นขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ าน
2) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา ควรมีการจัดอบรมหลักสูตรที่เสริมสร้างสมรรถนะในด้านนี้ พร้อมตัง้
จุ ด ตรวจค้นในพื้ นที่เสี่ ย งที่ยั ง เข้า ไม่ถึง มี การฝึ กทบทวนการปฏิ บัติหน้ าที่ ในด้านต่าง ๆ เช่ น ด้ า น
การจราจร การตรวจสอบผู้ใช้รถ และควรมีการจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วในการรักษาความสงบเรียบร้อย
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ในพื้ นที่ ต่าง ๆ พร้ อมอุ ป กรณ์ที่ ทันสมั ย โดยเฉพาะการอยู่เวรยามเพื่ อดูแลสถานที่ร าชการยังขาด
อุปกรณ์จาเป็นอยู่มาก เช่น วิทยุสื่อสาร การติดตั้งกล้องวงจรปิด
3) ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
แนวทางการพัฒนา ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดให้โทษทุกชนิดแก่สมาชิก อส. แต่ละกองร้อย ควรจัดตั้งชุดเฉพาะกิจทั้ง 4 กองร้อยเพื่อทางาน
ร่วมกันในทุกพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดภู เก็ต เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทางานในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเน้ น
ความรับผิดชอบจากพื้นที่ที่ตนอาศั ย อยู่ และจัดกาลังดูแลชุม ชนที่ อยู่ในกลุ่ม เสี่ ยง รวมถึง การสร้ า ง
ภารกิจหลักของสมาชิก อส. ในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
4) ด้านการจัดระเบียบสังคม
แนวทางการพั ฒนา ควรมี การเชิ ญ วิ ท ยากรเพื่ อจั ด อบรมให้ค วามรู้ แก่ สมาชิ ก อส.
เกี่ ย วกั บ กฎหมายในการเปิดสถานบันเทิง มี การสุ่ มตรวจสถานบั นเทิง อย่า งสม่าเสมอ อย่ า งน้ อย
สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง เพื่อป้องกันการกระทาผิดและลดปัญหาด้านต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ และควร
ลงพื้นที่สอบถามชุมชนใกล้เคียงสถานบันเทิงว่าได้รบั ผลกระทบด้านใดบ้าง เพื่อจะได้แก้ปัญหาต่อไป
5) ด้านการป้องกันและบรรเทาภัยฝ่ายพลเรือน
แนวทางการพัฒนา ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก อส. เรื่องการป้องกัน การ
ช่ ว ยเหลื อประชาชนเบื้องต้นกรณีเกิ ดภั ยต่าง ๆ ทั้ ง ทางธรรมชาติและที่มนุ ษย์ ก่อ เพื่ อให้เกิดความ
ชานาญในการป้องกันและสามารถบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีความพร้อมตลอด 24
ชั่ ว โมง และควรมี การฝึ กซ้ อมแผนจากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อง รวมถึ ง การพยาบาลเบื้ องต้ นกรณีมี
ผู้ได้รับบาดเจ็บ
6) ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา
แนวทางการพัฒนา ควรมีการจัดอบรมด้า นจิตวิทยาแก่สมาชิก อส. เพื่อเพิ่มคุณภาพใน
การปฏิบัติงานด้านนี้ให้สอดคล้องกับภารกิจการช่วยเหลือสังคม
7) ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ควรมีจัดอบรมด้านภาษาที่ 2 และภาษาที่ 3 ที่สามารถใช้สื่อสารกับ
นั กท่ องเที่ ย วและปฏิ บั ติ ง านด้ า นอื่ นที่ ส อดคล้ องได้ ดี ยิ่ งขึ้ น เช่ น การอบรมภาษาอั ง กฤษใน
ชี วิ ต ประจ าวัน เป็ นต้ น มี การจัดโครงการให้สมาชิก อส.ได้ ไปเรีย นรู้และทราบประวัติข องสถานที่
ท่องเที่ยวสาคัญในจังหวัดภูเก็ต และมีการให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความปลอดภั ย แก่
นักท่องเที่ยว นาไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวทีเ่ ดินทางมาจังหวัดภูเก็ต
8) ด้านอื่น ๆ
แนวทางการพัฒนา ควรพัฒนาด้านการสื่อสารให้แก่สมาชิก อส. ให้มีวิทยุติดตัวทุกนาย
พร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ และประชาสัมพันธ์ประชาชนให้รู้จักบทบาทหน้าที่ของสมาชิก อส. ควรจัด
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ให้ มี การนิ เทศงานเพื่ อให้สมาชิก อส. มี ค วามรู้พื้ นฐานเกี่ ย วกั บ หน่ วยงาน วั ฒนธรรมขององค์กร
ระเบียบการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมภาพลั กษณ์ของหน่วยงานและเพื่ อให้สมาชิก อส. มีแนวทางปฏิบัติ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนั้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อมารับตาแหน่งสมาชิก อส. ควรมีการ
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพพร้อมความตั้งใจทีจ่ ะปฏิบัตหิ น้าที่เพื่อสังคมอย่างจริงจัง

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
1) สรุป ผลการวิจยั
การศึกษาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะหลักของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการ
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต
(1) ระดับสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานในปัจจุบันของสมาชิ กกองอาสารั กษาดิ น แดน
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต สรุปได้ดังนี้ ระดับสมรรถนะหลักการปฏิบัตงิ านใน
ปั จ จุ บันของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบั งคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวั ดภูเก็ ต ใน
ภาพรวม 9 ด้าน พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
มี 2 ด้านอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ ดังนี้ 1) สมรรถนะด้านการบริการประชาชน มี ค่าเฉลี่ยเท่ากั บ
3.67 และ 2) สมรรถนะด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ส่วนด้านอื่นๆ สรุป
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ ดังนี้ 1) สมรรถนะด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด มีค่าเฉลีย่
เท่ า กั บ 3.49 2) สมรรถนะด้านการป้องกั นและบรรเทาภัย ฝ่ ายพลเรือ น มี ค่ า เฉลี่ย เท่ากั บ 3.42 3)
สมรรถนะด้านการจัดระเบียบสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 4) สมรรถนะด้านการฝึกยุทธวิธี มีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 3.39 5) สมรรถนะด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 6) สมรรถนะด้านการ
ส่ ง เสริ ม การท่องเที่ย ว มี ค่ า เฉลี่ ยเท่ ากั บ 3.25 และ 7) สมรรถนะด้า นการใช้ เทคโนโลยี มี ค่ า เฉลี่ย
เท่ากับ 3.19
(2) ระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานในปัจจุบันของสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต ในภาพรวม 9 ด้าน พบว่าอยู่
ในระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.03 เมื่ อพิ จ ารณาเป็ นรายด้ า นพบว่ า ทุ กด้ า นอยู่ ใ นระดั บมาก
ตามลาดับ ดังนี้ 1) สมรรถนะด้านการฝึกยุทธวิธี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 2) สมรรถนะด้านการแก้ไ ข
ปั ญ หายาเสพติด มี ค่ า เฉลี่ ยเท่ากั บ 4.15 3) สมรรถนะด้านการจัดระเบียบสั งคม มี ค่ าเฉลี่ยเท่ากับ
4.08 4) สมรรถนะด้านการบริการประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 5) สมรรถนะด้านการป้องกันและ
บรรเทาภั ยฝ่ ายพลเรือน มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ากับ 4.02 6) สมรรถนะด้านการรักษาความสงบเรียบร้ อย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 7) สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 8) สมรรถนะด้านการ
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ส่งเสริมการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และ 9) สมรรถนะด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา มีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 3.86
(3) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลั กการปฏิบัติงานในปั จจุบันของสมาชิ กกองอาสา
รักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต สามารถสรุปได้ดงั นี้
ด้านการบริการประชาชน ได้แก่ ควรจัดอบรมความรู้ดา้ นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ แก่สมาชิก อส. เพื่อจะสามารถให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่ประชาชนที่มารับบริการได้อย่าง
ถูกต้อง จัดทาแบบสารวจความคิดเห็นจากผู้รับบริการ ที่ได้รับการบริการจากเจ้าหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้องใน
การมาติดต่อราชการเพิ่มเจ้าหน้าทีบ่ างจุดที่ยังขาดแคลนและเพิ่มค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม เพื่อเป็น
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ าน
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ได้แก่ มีการจัดอบรมหลักสูตรที่เสริมสร้างสมรรถนะ
ในด้านนี้ มีการฝึกทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการจราจร การตรวจสอบผู้ใช้รถ
จัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นทีต่ ่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย
ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดให้โทษทุกชนิดแก่สมาชิก อส. แต่ละกองร้อย จัดตั้งชุดเฉพาะกิจทั้ง 4 กองร้อย
เพื่อทางานร่วมกันในทุกพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดภูเก็ต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานในพื้นที่ต่าง ๆ
โดยเน้นความรับผิดชอบจากพื้นที่ที่ตนอาศัย อยู่ สร้างภารกิจหลักของสมาชิก อส. ในด้านการแก้ไ ข
ปัญหายาเสพติด
ด้านการจัดระเบียบสังคม ได้แก่ จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก อส. เกี่ยวกับกฎหมายใน
การเปิดสถานบันเทิงจากวิทยากรที่มีความชานาญ มีการสุ่มตรวจสถานบันเทิงอย่างสม่าเสมอ อย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง เพื่อป้องกันการกระทาผิดและลดปัญหาด้านต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ ลง
พื้นที่สอบถามชุมชนใกล้เคียงสถานบันเทิงว่าได้รบั ผลกระทบด้านใดบ้าง เพื่อจะได้แก้ปัญหาต่อไป
ด้านการป้องกันและบรรเทาภัยฝ่ายพลเรือน ได้แก่ มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิ ก
อส. เรื่ องการป้องกั น การช่ ว ยเหลื อประชาชนเบื้องต้นกรณีเกิ ดภั ย ต่าง ๆ ทั้ ง ทางธรรมชาติและที่
มนุ ษ ย์ ก่อ เพื่ อให้ เกิ ด ความชานาญในการป้องกันและสามารถบรรเทาสาธารณภั ย ต่าง ๆ ได้ อย่าง
รวดเร็ ว จั ด ให้ มี การฝึ กซ้ อมแผนจากหน่ ว ยงานที่เกี่ ย วข้ อง รวมถึ ง การพยาบาลเบื้ องต้ นกรณีมี
ผู้ได้รับบาดเจ็บ
ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา ได้แก่ มีการจัดอบรมด้านจิตวิทยาแก่สมาชิก อส. เพื่อเพิ่ ม
คุณภาพในการปฏิบัตงิ านด้านนี้ให้สอดคล้องกั บภารกิจการช่วยเหลือสังคม
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่ มีจัดอบรมด้านภาษาที่ 2 และภาษาที่ 3 ที่สามารถ
ใช้สื่อสารกับนักท่องเที่ยวและปฏิบัติงานด้านอื่นที่สอดคล้องได้ดยี ิ่งขึ้น เช่น การอบรมภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจาวัน มีการจัดโครงการให้สมาชิก อส.ได้ไปเรียนรู้ และทราบประวัติของสถานที่ท่ องเที่ ย ว
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สาคัญในจังหวัดภูเก็ต มีการให้ความรู้ด้านการช่วยเหลื อ เพื่ อให้เกิดความปลอดภั ยแก่ นักท่องเที่ ย ว
นาไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวทีเ่ ดินทางมาจังหวัดภูเก็ต
ด้านอื่น ๆ ได้แก่ พัฒนาด้านการสื่อสารให้แก่สมาชิก อส. ให้มีวิทยุติดตัวทุกนาย พร้อม
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ ประชาสัมพันธ์ประชาชนให้รู้จักบทบาทหน้าที่ของสมาชิก อส. จัดให้มีการนิเทศ
งานเพื่อให้สมาชิก อส. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหน่วยงาน วัฒนธรรมขององค์กร ระเบียบการปฏิบตั ิ
เพื่ อส่ ง เสริ ม ภาพลั กษณ์ของหน่ ว ยงานและเพื่ อให้สมาชิก อส. มี แนวทางปฏิ บัติเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน
2) การอภิปรายผล
(1) ระดับสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานในปัจจุบันของสมาชิ กกองอาสารั กษาดิ น แดน
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต
(1.1) สมรรถนะด้านการบริการประชาชน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดั บ
มาก เนื่ องจากสมาชิก อส.มี การตระหนั กรู้และเข้ าใจภาระหน้าที่รับผิ ดชอบของตนเป็นอย่างดี จึง
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจได้ อีกทั้งจังหวัดภูเก็ตได้ จัดโครงการจิตอาสาทุ ก ๆ วันสาคัญทาง
ศาสนาและเทศกาล เพื่ ออานวยความสะดวกแก่ ประชาชนในการจั ดงานและช่ว ยเหลื อประชาชน
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง
(1.2) สมรรถนะด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ น
ระดับมาก เนื่องจากมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบเรียบร้อยของ
จุดต่าง ๆ โดยเน้นจัดที่เสี่ยงก่ อให้ เกิดความไม่ สงบต่อประชาชน และมีการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
ทหารในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดทุกเทศกาล ทาให้เกิดการร่วมมือกันทางานระหว่างวิชาชีพ ส่งผลให้
บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อยตามเป้าหมาย
(1.3) สมรรถนะด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยภาพรวมมีความคิดเห็ นอยู่ ใ น
ระดับปานกลาง เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นจังหวัด ภูเก็ตยั งตงตรวจพบอย่ า ง
ต่ อเนื่ อง แต่ การท าหน้ า ที่ป้องกั นและควบคุม แก้ ไขปัญ หายาเสพติดยั ง คงเป็นเรื่ องที่ย ากต่ อการ
ดาเนินการในทุกหน่วยงาน โดยจังหวัดได้ทาตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ทุกปีผ่านการจัดทาโครงการฝึกอบรมศูนย์ปรับเปลี่ย นพฤติกรรมจังหวัด ภู เก็ต โดยให้สมาชิก อส. มี
ส่วนร่วมในการจัดทาโครงการ ซึ่งพบว่าสมาชิก อส.ยังขาดความรู้ในการทาหน้าที่ป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
(1.4) สมรรถนะด้านการจัดระเบียบสังคม โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดั บ
ปานกลาง โดยที่ผ่านมาได้จัดทีมสมาชิก อส. เพื่อทาหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการกระทา
ผิดของแรงงานต่างด้าวและทาหน้าที่ร่วมกับฝ่ายปกครองและตารวจตรวจสถานบริการ เพื่อป้องกั น
ปั ญ หาอาชญากรรมและการกระท าผิ ด ต่าง ๆ ในสถานบั นเทิ ง ในทุ กปี จั ง หวั ด ภู เก็ ต จะมี การจัด
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการป้องกันและปราบปรามการกระทาผิด
ของแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ เพื่อสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการป้องกั นปัญหาการกระท า
ความผิดของแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ และเพื่อให้ผู้รับการอบรมมีองค์ ความรู้ สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือสมาชิก อส.ทั้งจังหวัด
ภูเก็ตรวมอยู่ด้วย
(1.5) สมรรถนะด้า นการป้องกั นและบรรเทาฝ่ ายพลเรื อน โดยภาพรวมมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง จังหวัดภูเก็ตมีภูมิประเทศเป็นเกาะ จึงมักเจอปัญหาจากภัยธรรมชาติ
บ่อยครั้ง ทั้ง น้าท่วมเนื่องจากระบายไม่ทัน หรือภัยจากอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ไม่มีความมั่นคงจาก
โครงสร้างตัวอาคาร ล้วนก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคม เหตุการณ์ทั้งหมดเหล่านี้ได้มีการจัดทีมสมาชิก อส.
เพื่อเป็นผู้ให้ความรู้และปฏิบัตกิ ารช่วยเหลือประชาชนในการบรรเทาภัยต่าง ๆ
(1.6) สมรรถนะด้านการปฏิบัตกิ ารจิตวิทยา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง สมรรถนะด้านนี้ยังขาดการส่งเสริมทั้งด้านความรู้และการปฏิบัติอยู่มาก จึงส่งผลให้สมาชิก
อส. ไม่สามารถปฏิบัติงานด้านนี้ได้อย่างเต็มรูปแบบ
(1.7) สมรรถนะด้านการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดั บปานกลาง เนื่ องจากจัง หวัดภู เก็ ตเป็นเมืองท่องเที่ยวโดยลั กษณะภู มิประเทศ และมี นโยบาย
ส่งเสริมการท่องเที่ ยวทั้งจั งหวัด การทาหน้าที่ให้บริการข้อมูลแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวจึง เป็น เรื่ อง
สาคัญ โดยเฉพาะการดูแลรักษาความปลอดภัย นั กท่องเที่ยวและทาหน้าที่พั ฒนาการท่ องเที่ย วเชิ ง
อนุรักษ์ ล้วนเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ทั้งจังหวัด ซึ่งสมาชิก อส. ได้ร่วมกันปฏิบัติงานด้านนี้กัน
เป็นปกติ แต่ยังขาดความรูด้ ้านภาษาและด้านข้อมูลการท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ ยวสาคัญ
(1.8) สมรรถนะด้ านการฝึ กยุทธวิ ธี โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ ในระดับปาน
กลาง ในทุ กปี จั ง หวั ด ภู เก็ ตจะมีการจั ดโครงการฝึ กอบรมพั ฒนาศั กยภาพ สมาชิ กกองอาสารักษา
ดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต เป็นประจาทุกปี โดยมีการฝึกปฏิบัติด้าน
ยุทธวิธีจากเจ้าหน้าที่ทมี่ ีความชานาญ และจัดอบรมการตรวจค้น จับกุมตัวบุคคลมาอย่างต่อเนื่อง
(1.9) สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง เนื่องจากการคัดเลือกสมาชิ ก อส. ใช้วุฒิการศึกษาภาคบังคับ จึงทาให้การฝึกสมรรถนะด้ า น
เทคโนโลยีมีข้อจากัดสาหรับสมาชิก อส. ส่วนใหญ่ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้
อุปกรณ์ในการสืบหาข่าว เป็นต้น ส่งผลให้ระดับสมรรถนะหลักในด้านนี้ยังอยู่ในระดับปานกลาง
(2) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลั กการปฏิบัติงานในปั จจุบันของสมาชิ กกองอาสา
รักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ ต สามารถสรุปได้ดังนี้
สมรรถนะทั้ง 9 ด้าน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นถึงความ
ต้องการพัฒนาสมรรถนะในทุก ๆ ด้านที่มีอยู่ เป็นเพราะว่าการปฏิบัติงานในปัจ จุบันต้ องมี การวาง
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แผนการปฏิ บั ติงาน การเตรีย มตัวแต่ละภารกิ จ จาเป็ นต้องมีรูป แบบการทางานที่ ทั นสมัย ต่อการ
เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้งานออกมาตรงกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการ สมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตจึงมีความต้องการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะจะกระตุ้นให้เพิ่มขีดความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่องเช่นกั น
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลั ก คื อ การท าคาบรรยายลักษณะงานที่เป็นรูปธรรม
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีช่ ัดเจน โดยให้สมาชิก อส.ทุกคนมี ส่วนร่วม
ในการกาหนดมาตรฐานหรื อเป้ าหมาย และมี การรายงานความก้ า วหน้ า งานที่ รั บผิ ด ชอบเป็น
รายบุ ค คล โดยมี การกาหนดให้ รายงานทุกเดื อน เพื่ อร่ ว มกั นปรึ กษาหารือและหาแนวทางแก้ไข
นอกจากนั้นในทุก ๆ ด้านจะต้องมีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เพื่อ
สร้างความมั่นใจในองค์ความรู้ของตนเอง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบั ติ ง าน
ต่อไป
2) ข้อ เสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้
(1) จากผลการวิจัยพบว่า สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษา
ดินแดนจังหวัดภูเก็ตมีระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง จึงส่งผลให้มีความต้องการพั ฒนา
สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าสมาชิก อส. ทุกคนเห็นความสาคัญ
ของการพัฒนาตนเอง ซึ่งถือว่าทรัพยากรมนุษ ย์เป็นทรัพยากรที่สาคัญทีส่ ุดเมื่อเทียบกับทรัพยากรด้าน
อื่นๆ เพราะฉะนั้นหน่วยงานต้นสังกัดควรสนับสนุ นและดาเนิ นการพั ฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง และ
ส่งเสริมทุกรูปแบบ ไม่ส่าจะจัดโครงการอบรม ศึกษาดูงานอย่า งทั่วถึงในทุก ๆ ด้าน โดยให้มีระบบ
บริหารการพัฒนาบนพื้นฐานสมรรถนะหลักที่ตรงกับความต้องการของผู้ได้รับการพัฒนา เพื่อส่งผลต่อ
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์กรยิ่งขึ้น
(2) ผู้บริหารควรนาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน ไปใช้ในองค์กร
อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อที่สมาชิก อส. จะได้มีการพัฒนาสมรรถนะหลักอย่างต่อเนื่อง
3) ข้อ เสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครัง้ ต่อไป
(1) ควรทาการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต
(2) ควรทาการศึกษาความสัมพันธ์สมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต
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กิตติกรรมประกาศ
วิชาการค้นคว้าอิสระฉบับนี้สาเร็จลุ ล่ว งได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาและให้คาปรึกษา
แนะนาอย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาถ่ายทอด
ความรู้ แนวคิด วิธีการ คาแนะนา และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ตลอดทั้งให้ความเมตตา
และกาลังใจตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุ ณ คณะอาจารย์ ในวั นนาเสนองานวิ จั ย ที่ ท่ า นได้ กรุ ณ าสละเวลาในการให้
ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า ซึ่งทาให้วิชาการค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุ ณผู้ เชี่ ย วชาญทุกท่ านที่ไ ด้อนุ เคราะห์ตรวจสอบคุ ณภาพเครื่ องมือ และให้
ข้อเสนอแนะ จนทาให้วิชาการค้นคว้าอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์
ขอขอบคุณสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดียิ่ง
ขอขอบคุณเพื่อน ๆ นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐปรสะศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รุ่น 27 ทุกคน ที่มีส่วนช่วยเหลือและให้กาลังใจแก่ผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา
ท้ายสุด ขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวทุกคน ที่ให้การสนับสนุนและให้กาลังใจอย่างดียิ่ง
ประโยชน์และคุณค่าของวิชาการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ผู้วิจัยขออุทิศส่วนกุศลและคุณความดีนี้
แก่คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ให้กาเนิดและให้ชีวิตที่ดแี ก่ผู้วิจัยตลอดมา
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รูปแบบการแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
บริการกู้ภัยตาบลท่าสะท้อน อาเภอพุนพิน
ธิปัตย์ เทือกสุบรรณ*

บทคัดย่อ
การบริการของหน่วยบริการกู้ภัย ตาบลท่าสะท้อน อาเภอพุนพิน ในระหว่ างปี พ.ศ.2559 ถึง
ปี พ .ศ.2562 ปั จ จุ บัน มี การบริ หารงานภายในองค์ การโดยขาดประสิ ทธิภาพ ส่ ง ผลให้การเงิ นของ
หน่วยบริการกู้ภัยตาบลท่าสะท้อน ขาดสภาพคล่องมาโดยตลอด และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทุกปี อาจทา
ให้ เกิ ด ความเสี ย หายแก่ ป ระชาชนได้ เพราะงานบริการของหน่ ว ยบริการกู้ ภัย อ าสาสมั ค รกู้ ภัย
จ าเป็ นต้องตอบสนองความต้องการของผู้ ประสบอุบัติเหตุ และผู้ ป่ว ยที่ต้องก ารรับความช่ว ยเหลือ
อย่างเร่งด่วน ซึ่งเกิดขึ้นเป็นจานวนมากในทุก ๆ วัน จึงเป็นเรื่องที่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาการบริการ เพื่อคิดค้นรูปแบบการแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิม่
ประสิ ท ธิ ภาพบริ การกู้ ภัย ต าบลท่า สะท้ อน อาเภอพุ นพิ น เพื่ อให้ ต อบสนองความต้ องการของ
ประชาชนต่อไป วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อหาสาเหตุที่ทาให้การบริหารงาน งบประมาณของ
หน่วยบริการกู้ภัย มีส่วนร่วมจากประชาชนตาบลท่าสะท้อน มีความร่วมมื อของหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ให้สามารถบริหารงานบริการ และงบประมาณ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผล
ต่อเนื่องให้การเงินมีสภาพคล่อง และหาแนวทางการบริการ ของหน่วยบริการกู้ภัยที่เหมาะสม และ
สามารถอยู่ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง โดยใช้ วิ ธี การศึ กษาด้ ว ยกระบวนการเรี ย นรู้ จ าก การปฏิ บั ติ (Action
Learning) โดยจัดตั้งกลุ่มเรียนรู้จากสมาชิกในหน่วยบริการกู้ภัยตาบลท่าสะท้อน และผู้ที่เกี่ยวข้อง มี
การพบปะกัน 3 ครั้ง ครั้งแรก วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ครั้งที่ 2 กาหนดแนวทางการแก้ปัญหา
และเลื อกบางแนวทางนาไปทดลองปฏิบัติ เพื่ อศึ กษาความเป็น ไปได้ของวิ ธีการแก้ ปัญหา ครั้ งที่ 3
เพื่อประเมินผลการทดลองปฏิบัติตามแนวทางที่เลือก

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ผลการศึกษาสาเหตุของปัญหาพบว่า สาเหตุมี 4 ด้าน คือ ก.ด้านระบบงานได้แก่ 1) ข้อมูล
ของเหตุ การณ์ ไม่ชัด เจน 2) ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต้องตั ดสิ นใจทันทีทั นใด 3) ขั้ นตอนของการด าเนิ นงาน
แตกต่างกัน 4) บางเหตุการณ์ต้องร่วมกันหลายฝ่าย ข.ด้านการใช้เทคโนโลยีได้แก่ 1) ไม่มีการบันทึก
ข้อมูลแต่ละเหตุการณ์ที่ชัดเจน 2) ไม่มีหลักการบริการ กฎเกณฑ์ระบุชัดเจน 3) ขาดความรู้เพิ่มเติม
และความต่อเนื่อง ค.ด้านวัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะ ได้แก่ 1) อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 2) ขาดเชื้อเพลิง
สาหรับยานพาหนะ ง.ด้านเจ้าหน้าที่บริการกู้ภัยได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่เป็นจิตอาสาเข้ามาช่วยงานบริการ
2) การปฏิบัติงานมีเวลาตรวจสอบน้อย
แนวทางการแก้ ปั ญ หาแบ่ ง เป็ น 5 ด้ า นเช่ นกั น คื อ ก.สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ นการประเมิ น
เหตุการณ์ให้กับหน่วยบริการกู้ภัย โดยจัดอบรมภายใน (In House Training) ข.จัดทาข้อตกลง ข้อ
ปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในตาบลเพื่อให้ทกุ คนรับทราบและปฏิบัติในแนวทางเดียวกันเมือ่
เกิดเหตุฉุกเฉิน ค.จัดทาโครงการระดมทุน เพื่อจัดซื้อเครื่องมือที่จาเป็นในการบริการ ง.จัดทาข้อตกลง
ระหว่ างหน่ วยงานที่มี ความพร้อมด้านอุ ปกรณ์ เช่ น ศู นย์ ป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย เขต 11
สุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลพุนพิน โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ดาเนินการนาหน่วยบริการกู้ภัยตาบลท่า
สะท้อน เข้าระบบการแพทย์ฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณะสุข เพื่อสามารถเบิกเงินค่าบริการรับส่งผูป้ ว่ ย
จากกองทุน สสส. (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้า งเสริม สุขภาพ): Thai Health เป็นต้นทุนใน
การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิ ง ซึ่งผลสาเร็จของการศึ กษาครั้ง นี้จาเป็นต้ องรอให้โครงการแก้ปัญหาต่าง ๆ
ตามแนวทางที่เสนอ ดาเนินการให้เสร็จสิ้นเป็นระยะเวลา 1 ปี และจะปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ควบคู่กันไป
ค าสาคัญ: อาสาสมัครกู้ภัย, ขาดประสิทธิภาพ, ตอบสนองความต้องการ, แสวงหาความร่วมมือ
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บทน า
อุ บั ติ เหตุท างบก ทางน้ า น้ าท่ ว ม ไฟไหม้ หรื ออุ บั ติภัยต่า ง ๆ หลายต่ อหลายเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น ต้องการความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วจากภาครัฐ หรือภาคเอกชน และด้วยกาลังพลที่เข้ า มา
ช่วยเหลือนั้นถือว่ามีน้อยและล้าช้า ด้วยเหตุนี้เองจึงเกิดเป็น อาสาสมัครกู้ภัย สาหรับคาจากัดความ
ของคาว่า อาสาสมัครกู้ภัย คือ คาที่ใช้เรียกกลุ่มคนผู้มีความเสียสละทั้งทางกายและทางใจ เพื่ออุทิศ
ให้แก่สังคมและเพื่อนร่วมโลก ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ โดยไม่คานึงถึงชนชั้น วรรณะ เชื้อชาติ หรือ
ศาสนา และเป็ นผู้ซึ่ง ยอมเสี ย สละเวลาส่ วนตัว เพื่ อช่ ว ยเหลื อสั งคมโดยที่ไม่ หวัง ผลตอบแทนใด ๆ
อาสาสมั ค รกู้ ภัย มี ห ลายประเภท มาจากหลายสายงาน กระจายอยู่ ทั่ ว ทุ กสารทิศ ไม่ ว่ า จะเป็น
อาสาสมัครกู้ภัยของมูลนิธิต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานทางราชการ แต่ทุกคนมีจุดประสงค์เดียวกัน คือ
ต้องการช่วยเหลือผู้ซึ่งกาลั งประสบกับปัญหาไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ให้พ้นจากวิกฤตินั้น ๆ ไปได้ด้วยดี
หน้าที่ของผู้ที่เป็น อาสาสมัครกู้ภัย ถึงแม้ว่าการเป็นอาสาสมัครกู้ภัยนั้นจะเกิดจากความสมัครใจของ
ผู้ ที่ ท าก็ ต าม แต่ ทุ กคนก็ ยั ง คงต้ องประพฤติ ปฏิ บั ติตนให้อยู่ ใ นกฎเกณฑ์ ระเบี ย บ ข้ อบั ง คั บ ของ
หน่วยงานนั้น ๆ อย่างเคร่งครัดด้วย ไม่ใช่ว่าเป็นอาสาสมัครกู้ภัยแล้วจะทาอะไรได้ตามอาเภอใจ ทั้งนี้
เพื่อเป็นการสร้างระเบียบวินัยให้แก่อาสาสมัครกู้ภัยทุก ๆ คน หน้าที่ของอาสาสมัครกู้ภัยมีหลายอย่าง
เช่น การออกตระเวนช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ในกรณีต่าง ๆ การเดินทางไปตามต่างจังหวัด ชนบท
หรือถิ่นทุรกันดาร เพื่อนาข้าวของเครื่องใช้ และสิ่งของที่จาเป็นไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทัง้ นี้รวมถึง
ผู้ที่ประสบภัยทางธรรมชาติ ซึ่งการปลอบโยนผู้ที่เสียขวัญจากสิ่งที่ได้พบเจอก็นับ เป็นหน้าที่หนึ่ง ด้ ว ย
เช่นกัน
โดยหน่วยบริการกู้ภัยตาบลท่าสะท้อน เป็นหน่วยงานเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
มุ่งเน้นให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผู้ป่วยที่ต้องการรับความ
ช่วยเหลืออย่างเร่ งด่วน โดยให้ความช่วยเหลือพื้นที่ รับผิดชอบในเขตตาบลท่าสะท้อนเป็นหลั ก และ
สามารถออกบริการให้ความช่วยเหลือบริเวณใกล้เคียง โดยมีโครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วย
ประธานหน่วยบริการจานวน 1 คน รองประธานหน่วยบริการจานวน 2 คน เลขานุการจานวน 1 คน
และสมาชิกทั้งหมดรวมทั้งสิ้นจานวน 98 คนหมุนเวียนกันมาปฏิบัติงาน และให้บริการภายในหน่วย
บริการกู้ภัย และมีประชาชนเข้ามาติดต่อ ขอรับบริการโดยเฉลี่ยวันละประมาณ 5 ราย โดยให้บริการ
โดยมิ ได้แบ่งสั ญชาติ ศาสนา หรื อชั้ นวรรณะ และมิ ได้คาดหวังค่าตอบแทนใด ๆ ทั้ ง สิ้ น ทางหน่วย
บริ การกู้ ภัย ต าบลท่ า สะท้ อน มี บ ริ การรถกู้ ภัย อุ ป กรณ์ ปฐมพยาบาลเบื้ องต้ นก่ อนนาผู้ ป่ ว ยส่ ง
โรงพยาบาล พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยประจารถ สามารถออกปฏิบัติงานได้ตลอด 24
ชั่ ว โมง เมื่ อเกิ ด เหตุ ณ ที่ ใ ดไม่ ว่ า ทางบกหรื อทางน้ า โดยการช่ ว ยเหลื อ ผู้ บ าดเจ็ บ ก่ อนนาส่ ง

433
โรงพยาบาล ทางหน่วยบริการกู้ภัยตาบลท่าสะท้อน ได้จั ดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้ออกปฏิบัติงาน และ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้วยความมุ่งมั่นของจิตอาสาอย่างแท้จริง โดยมีหลักปณิธานว่า “เราได้มาจาก
ประชาชน เราเป็นของประชาชน เราต้องทาหน้าทีร่ ับใช้ประชาชน”
ซึ่ ง จะเห็ นได้ ว่ า หน่ ว ยบริ การกู้ ภัย ต าบลท่ า สะท้อน เป็ นหน่ ว ยงานเอกชนแห่ งหนึ่ ง ที่ มี
ความสาคัญต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภั ยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และยังช่วยให้ผู้ประสบภัยรอดพ้นจาก
ภัยพิบัติต่าง ๆ ได้อีกด้วย อีกทั้งหน่วยบริการกู้ภัยตาบลท่าสะท้อน ยังจัดตั้งขึ้นมาจากความร่วมมื อ
ของผู้นาภายในตาบลท่าสะท้อนและประชาชนที่มีจติ สาธารณะ โดยหน่วยบริการกู้ภัยท่าสะท้อนไม่ได้
จดทะเบีย นเข้ าร่วมกั บหน่ วยงานหลักของจังหวั ดสุร าษฎร์ธานี คื อ มู ลนิ ธิ กุศ ลศรัทธาสุราษฎร์ธานี
เนื่องด้วยเหตุผลประการแรกคือ ด้วยบริบทของประชาชนชาวตาบลท่าสะท้อน ที่ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วม
ทุ น ก่ อตั้ ง หน่ ว ยบริการกู้ ภัยตาบลท่าสะท้อน เพื่ อให้ ตนเองได้รับบริการอย่างเต็มที่ และเหตุผล
ประการสาคัญ ที่หน่ วยบริการกู้ ภัยตาบลท่ าสะท้อนไม่ได้ จดทะเบี ยนอย่ างถู กต้องเป็นมูลนิ ธิ ตาม
กฎหมายด้วยข้อแม้ตามกฎหมายที่ว่า
“ถ้ามูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสังคมสงเคราะห์ (Nonprofit) ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา
ศาสนา สาธารณภัย และเพื่อการบาบัดรักษา ค้นคว้า ป้องกันผู้ป่วยจากยาเสพติด เอดส์ หรือมูลนิธิที่
ก่อตั้งโดยหน่วยงานของรัฐได้รับการผ่อนผันให้มีทรัพย์สินเป็น กองทุนไม่ต่ากว่า 2 แสนบาท ถ้าเป็น
ทรัพย์สินอย่างอื่นจะต้องมีเงินสดไม่น้อยกว่า 1 แสนบาท และเมื่อรวมกับทรัพย์สินอื่ นแล้วต้องมีมูลค่า
ไม่น้อยกว่า 2 แสนบาท หน่วยบริการกู้ภัยตาบลท่าสะท้อนจึงไม่สามารถที่จะจัดตัง้ และจดทะเบียนได้
อย่างถูกต้องเป็นมูลนิธิ”
ผู้ศึกษาในฐานะดารงตาแหน่งกานันตาบลท่าสะท้อนอาเภอพุนพิน ซึ่งเป็นผู้บริหารงานด้าน
การปกครองบาบัดทุกข์บารุ งสุ ขภายในตาบลท่าสะท้ อน ต้ องการพัฒนาการแสวงหาความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการกู้ภัยตาบลท่าสะท้อน อาเภอพุนพินให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในยุค
สมัยปัจจุบันสภาวะแวดล้อมการทางานที่เปลี่ยนไปเป็นยุคของเทคโนโลยีข่าวสาร การปฏิบัติราชการ
ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันต่อความต้องการของประชาชน และใส่ใจผู้รับบริการให้มากที่สุด อี กทั้งต้อง
ค านึ ง ถึ งการนาหลักธรรมาภิ บาลมาใช้ ในการบริหารจั ดการภาครัฐ รวมทั้ งภาคเอกชนอย่างหน่วย
บริการกู้ภัยตาบลท่าสะท้อนอีกด้วย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและพัฒนางานแต่ละ
ด้านให้เกิดผลสาเร็จรวมถึงการแสวงหาความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพบริ การ
กู้ภัยตาบลท่าสะท้อน ในครั้งนี้ตามที่ตอ้ งการของผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นหน้าที่สาคัญประการหนึ่งของนัก
ปกครอง

434

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทางบก ของหน่วยบริการกู้ภัย
ตาบลท่าสะท้อน อาเภอพุนพิน
2) เพื่ อแสวงหาความร่ว มมือระหว่ างหน่ วยงานเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ การให้บริการงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน ทางบก ของหน่ วยบริการกู้ ภัยตาบลท่าสะท้อน อาเภอพุ นพิน ที่ เหมาะสม และ
สามารถปฏิบัติได้

ขอบเขตของเรือ่ ง และการดาเนินกิจกรรมการเรียนรูจ้ ากการปฏิบัติ
ศึกษาถึงปัญหาของการให้บริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทางบก ของหน่วยบริการกู้ภัยตาบล
ท่าสะท้อน อาเภอพุนพิน ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เป็นสาเหตุทาให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการให้บริการ
ขาดประสิทธิภาพ และจานวนเหตุมีแนวโน้มที่เพิ่ มขึ้นทุกปี โดยศึกษาจากบัญชีรายรับ รายจ่าย ของ
หน่ ว ยบริ การกู้ ภั ยตาบลท่าสะท้อนตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ ผ่านมา ซึ่ ง อยู่ ใ นขั้ นวิกฤต โดยเน้ นเลือก
ปั ญ หาให้ครอบคลุ ม ประเด็ นต่าง ๆ ให้ ม ากที่ สุด และจากสาเหตุต่ าง ๆ นั้ น มี วิ ธี ใ ดที่ จะเป็นแนว
ทางแก้ ไข ปรั บปรุง และพั ฒนาการแสวงหาความร่ วมมื อระหว่างหน่ว ยงานเพื่ อเพิ่ม ประสิทธิภาพ
บริการกู้ภัยตาบลท่าสะท้อน อาเภอพุนพิน ให้เพิ่มจานวนเงินบริจาค และให้การบริหารจัดการภายใน
องค์การสามารถปฏิบตั ิหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ระยะเวลาการศึ กษาตั้ง แต่เดือนกั นยายนถึ ง เดือนพฤศจิกายน 2562 ประมาณ 3 เดื อน
เนื่ องจากเป็ นระยะเวลาในการเรี ย นวิ ชาการค้นคว้าอิ สระ (Independent Study) ซึ่ ง เป็ นไปตาม
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการสาหรับนักบริหาร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การศึ กษาวิ จั ย ครั้ งนี้ ใ ช้ การศึ กษาเชิ ง คุ ณภาพ โดยวิ ธี การเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ Action
Learning และการใช้ข้อมูล เอกสาร แนวคิดทฤษฎี ตลอดจนผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อศึ กษา
กลไกการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และการแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพบริการกู้ภัยตาบลท่าสะท้อน อาเภอพุนพิน
ค าจากัดความหรือนิยามต่าง ๆ
อาสาสมัครกู้ภัย คือ คาที่ใช้เรียกกลุ่มคนผู้มีความเสีย สละทั้ งทางกายและทางใจ เพื่ออุทิ ศ
ให้แก่สังคมและเพื่อนร่วมโลก ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ โดยไม่คานึงถึงชนชั้น วรรณะ เชื้อชาติ หรื อ
ศาสนา และเป็นผู้ซึ่งยอมเสียสละเวลาส่วนตัว เพื่อช่วยเหลือสังคมโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ
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ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน คือ บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานกากับดูแลให้
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน คือ คณะของบุคคลากรที่มีหลายระดับ มีหน้าที่ต่างกัน เพื่อให้ทางาน
เป็นคณะในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ณ ที่ นี้หมายถึงเฉพาะในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
รถการแพทย์ฉุกเฉิน คือ รถฉุกเฉินที่ใช้ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ผ่านการรับรองมาตรฐาน
จากหน่วยงานกากับดูแลในพื้ นที่และได้รับอนุญาตจากสานั กงานตารวจแห่ง ชาติ รถชนิดนี้ต่างจาก
รถพยาบาลทั่วไปที่ใช้ไฟสัญญาณวับวาบเป็นสีแดงและสีน้าเงิ นและปฏิบัติงานอยู่ภายใต้ระบบกากั บ
ดูแลในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
อุปกรณ์ คือ เครื่องมือเครื่องใช้ ในการแพทย์ฉุกเฉินทั้งหมด
เวชภัณฑ์ คือ ยาและวัสดุทางการแพทย์ทกุ ชนิด
ผู้ กากั บ ดูแล คื อ ผู้ กากั บ ดูแลทางการแพทย์ ซึ่ ง จะต้องเป็นแพทย์ ที่ได้รับอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม และได้รับการรับรองจากหน่วยงานควบคุมระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่
ระบบกากับดูแลฯ หรือ ระบบกากับดูแลทางการแพทย์ คือ หน่วยงาน องค์กร ศูนย์ สถานี
สื่อสาร ห้องฉุกเฉิน ที่ได้รับการรับรองและมอบหมายจากผู้กากับดูแลทางการแพทย์ โดยไม่จาเป็ น
จะต้องอยู่ในที่เดียวกันกับ ศูนย์สั่งการหรือศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ
ฐานที่ตั้ง คือ บริเวณที่ชุดปฏิบัติการเข้าประจาการ การบริหารจัดการขึ้นอยู่กับหน่ว ยงาน
หรือองค์กรที่เป็นผู้รับผิดชอบชุดปฏิบัติ การในพื้นที่ โดยทั่วไปหมายถึงโรงพยาบาล สานักงานมูลนิธิฯ
สานักงานอาสากู้ภัย ศูนย์กู้ภัย หรือจุดประจาการของชุดปฏิบัตกิ าร
ผลัด คือ ช่วงเวลาของการประจาการของชุดปฏิบตั ิการ
การศึกษา
1) ดาเนินการกระบวนการเรียนรู้ โดยกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้บริหารงานกู้ภัย สมาชิกหน่ วยบริการ
กู้ภัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมประชุมกลุ่ม
กระบวนการและการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ชื่อกลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ “AL หน่วยกู้โลก” ประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มดังนี้
(1) นายณัฐยศ จุนหะวิทยะ ตาแหน่งหัวหน้าหน่วย เจ้าของปัญหา
(2) นายจักรพงศ์ ชาวนา รองหัวหน้าหน่วย
ผู้อานวยการกลุ่ม
(3) นายวีระศักดิ์ ฤกษ์ดี รองหัวหน้าหน่วย
สมาชิกกลุ่ม
(4) นายวรุฒน์ คงเนียม เลขานุการหน่วย
เลขานุการกลุ่ม
(5) คณะกรรมการ สมาชิกประจาหน่วยจานวน 6 คน สมาชิกกลุ่ม
(6) นายธิปัตย์ เทือกสุบรรณ
ที่ปรึกษากลุ่ม
(7) นายคารณ เทือกสุบรรณ
Stakeholder
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ตารางที่ 1 การดาเนินงานการศึกษาด้วยการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ
ครัง้ ที่
1

2

3

การดาเนินงาน
ผู้ด าเนินการ
การชี้แจงให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ เจ้าของปัญหา
เพื่อสร้างความเข้าใจในกลุ่ม ในการแก้ไขและ
พั ฒ นา คิ ด ค้ น รู ป แบบการแสวงหาความ
ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง ห น่ ว ย ง า น เ พื่ อเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภาพบริ การกู้ ภัย ต าบลท่ าสะท้อน
อาเภอพุ น พิ น เพื่ อร่ ว มกั นวิ เคราะห์ ปั ญ หา
และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาซึ่งอาจจะมี
หลายทางเลือก
นั ด พบห่ างจากครั้งแรก 1 สั ป ดาห์เพื่ อเลือก
สมาชิก
แนวทางในการแก้ไขปัญหาตามที่ได้เสนอไว้ หน่วยบริการกู้ภัย
ในครั้ ง 1 และตั ด สิ น ใจลงมื อ ปฏิ บั ติ ต าม ตาบลท่าสะท้อน
แนวทางที่เลือก
ทั้งหมด
นั ด พบปะเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานและ
สมาชิก
สรุปผลว่าสาเร็จหรือล้มเหลวอย่างไรและควร หน่วยบริการกู้ภัย
ปฏิบัติอย่างไร จึงจะเหมาะสม
ตาบลท่าสะท้อน
ทั้งหมด

วัน ที่
05/11/62

13/11/62

27/11/62

2) ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ศึกษาถึงปัญหาของการให้บริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทางบก ของหน่วยบริการกู้ภัยตาบล
ท่าสะท้อน อาเภอพุนพิน ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เป็นสาเหตุทาให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการให้บริการ
ขาดประสิทธิภาพ และจานวนเหตุมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยศึกษาจากบัญชีรายรับ รายจ่าย ของ
หน่ ว ยบริ การกู้ ภัยตาบลท่าสะท้อนตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ ผ่านมา ซึ่ ง อยู่ ใ นขั้ นวิกฤต โดยเน้ นเลือก
ปั ญ หาให้ครอบคลุ ม ประเด็ นต่าง ๆ ให้ ม ากที่ สุด และจากสาเหตุต่ าง ๆ นั้ น มี วิ ธี ใ ดที่ จะเป็นแนว
ทางแก้ ไข ปรั บปรุง และพั ฒนาการแสวงหาความร่ วมมื อระหว่างหน่ว ยงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภา พ
บริการกู้ภัยตาบลท่าสะท้อน อาเภอพุนพิน ให้เพิ่มจานวนเงินบริจาค และให้การบริหารจัดการภายใน
องค์การสามารถปฏิบตั ิหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เดื อนกั นยายนถึ งเดื อนพฤศจิกายน 2562 เป็ นเวลา 3 เดื อน
เนื่ องจากเป็นระยะเวลาในการศึกษาวิ ชาการค้นคว้ าอิ สระ (Independent Study) ซึ่ ง เป็นไปตาม
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการสาหรับนักบริหาร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3) ปัญหาทีศ่ กึ ษา
จากการศึกษาจากแนวโน้มจานวนเหตุ ที่มีผู้แจ้งและใช้บริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทางบก
อาเภอพุ นพิ น จั ง หวั ด สุ ราษฎร์ธ านี สามปี ที่ผ่ า นมา มี แนวโน้ ม ที่เพิ่ม ขึ้นทุกปี ส่ ง ผลต่ อการบริหาร
จัดการภายในหน่วยงานที่เพิ่มมากขึ้ นในทุ ก ๆ ปี และสร้างวิกฤตด้านงบประมาณของหน่วยบริ การ
กู้ภัย ตาบลท่าสะท้อน อาเภอพุนพิน ซึ่งงบประมาณในมุมมองขององค์การหรือหน่วยงานบริการทีไ่ ม่
แสวงหาผลกาไร ดังเช่นหน่วยบริการกู้ภัย ตาบลท่าสะท้อน อาเภอพุนพิน นับเป็ นกิจกรรมที่ซับซ้อน
วิ กฤต ส่ ง ผลต่ อการตั้งวั ตถุประสงค์หลั กขององค์การที่ไม่แสวงหาผลกาไร เหตุ นี้องค์การจึงต้องให้
ความสาคัญต่อการแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการกู้ภั ยตาบลท่า
สะท้ อน อาเภอพุ นพิ น รวมถึ ง การกาหนดกิ จกรรมเพื่ อการบริการ การกาหนดงบประมาณในการ
บริการ และส่งผลต่อการกาหนดเป็ นกลยุท ธ์หลั กโดยให้เกิดการรับรู้ ของบุคลากร และให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
4) กระบวนการของการซักถามและการสะท้อนมุมมองของกลุม่ AL
กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่เน้นการถามและการฟังในระหว่างการพบปะ เนื่องจากการ
หวังผลในการสะท้อนถึงกระบวนการเรีย นรู้ด้วยการปฏิบัติของกลุ่ม ซึ่งสมาชิกจะต้องช่วย ประเด็น
ซักถามเหตุการณ์ที่ทาให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ ผ่านมุมมองความคิดของแต่ละคนภายใน
กลุ่ม ซึ่งในกระบวนการนี้สมาชิ กทุ กคนมีค วามเท่ าเที ยมกั นในการเสนอปัญหา โดยสมาชิกทุกคนที่
เหลือจะ ร่วมกันรับฟังและพิจารณาถึงความเกี่ยวข้องของมุมองต่าง ๆ ที่ได้รับการนาเสนอขึ้นมา ซึ่ง
ในรายละเอี ย ดของขั้ นตอนนี้ นั่ นคื อ กลุ่ ม ได้ มี การนั ดประชุ ม พบปะกั น จ านวน 3ครั้ ง เนื่ องจาก
ระยะเวลาที่จากัดและปริมาณงานที่ทุกคนต้องรับผิดชอบ ทาให้ผู้ศึกษาแบ่งการพบปะ ออกเป็นเวลา
สั้น ๆ โดยจะมีการประชุมร่วมกันในการค้นหาสาเหตุของประเด็นปัญหา เพื่อให้กลุ่มร่วมกันวิเคราะห์
ซักถามถึงความเกี่ยวข้องและสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อให้ได้รับมุมมองที่ หลากหลายจาก
ผู้มีประสบการณ์ทแี่ ตกต่างกัน ซึ่งก่อให้เกิดมุมมองที่หลากหลายจากผู้มีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่ง
ก่อให้เกิดมุมมองที่หลากหลายตามความรู้ ความสามารถของสมาชิกกลุ่ม โดยการพบปะแต่ละครัง้ นัน้
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การพบปะของกลุ่มจะมีชุดคาถามเป็นกรอบไว้ในเบื้องต้นดังนี้
(1) หน่วยบริการกู้ภัยตาบลท่าสะท้อน อาเภอพุนพิน มีรูปแบบการบริหารจัดการภายใน
องค์การที่ดีแล้วหรือไม่
(2) กรณีที่มีรูปแบบการบริหารจัดการ ได้ตั้งเป้าหมายในการให้บริการแล้วหรือไม่
(3) ในการดาเนินงาน เจ้าหน้าที่แต่ละคนมีปัญหาอะไรบ้าง
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(4) อะไรคือสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว
(5) ปัญหาต่าง ๆ มีการแก้ไขอย่างไร
(6) ปัญหาต่าง ๆ มีแบบแผน หลักการที่ถูกต้องในการปฏิบัติหรือไม่
(7) หากปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข ท่านคิดว่าจะก่อให้เกิดผลอย่างไรต่อประชาชน และ
องค์การของตนต่อไป
การพบปะครั้ง ที่ 1 เพื่อเป็นการชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้า หมาย รวมทั้งระยะเวลาในการ
ดาเนินงานของโครงการนี้ และยังเป็นการชี้แจงบทบาทหน้าที่ของแต่ ละคนตามความสามารถของ
สมาชิก เพื่อแบ่งแยกหน้า ที่ในการดาเนินโครงการ นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ ยวกับแนวคิด การ
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจลักษณะการทางานที่ตรงกัน จากนั้นเป็นการเกริ่นนา
ถึ ง ความจ าเป็นในการทาโครงการและประโยชน์ ที่ จะได้รับ เพื่ อให้ สมาชิ กกลุ่ มได้ทาความเข้าใจ
ช่วยกันพิจารณาถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาเหล่านั้น ก่อนที่จะนัดพบปะในครั้งต่อไป
การพบปะครัง้ ที่ 2 ในการพบปะในครั้งนี้จะเป็นการวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหา และ
คัดเลือกบางแนวทางไปทดลองปฏิบัติ เพื่อทดสอบความเป็นไปได้และความเหมาะสมต่าง ๆ ต่อไป
การพบปะครัง้ ที่ 3 เป็นการายงานผลการนาบางแนวทางแก้ปัญหาไปทดลองปฏิบัติ และ
วิเคราะห์ถึงจุดเด่นจุดด้อย ความเป็นไปได้ความเหมาะสมของการปฏิบตั ิตามแนวทางนั้น ๆ
5) แนวทางการแก้ปญั หาของกลุม่
แนวทางปฏิบัติในกระบวนการนี้ เกิดจากการนาสาเหตุต่าง ๆของปัญหาที่ได้รับการนาเสนอ
มาร่วมกันวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาเพื่อนาไปสู่การปฏิบัตแิ ละสรุปผลการปฏิบตั ิใน พบปะ
ครั้งต่อ ๆ ไป ซึ่งแนวทางซึ่งกลุ่มได้นามาเสนอมา แนวทางการแก้ ปัญหาแบ่งเป็น 5 ด้าน คือ
(1) สร้ า งองค์ความรู้ในการประเมินเหตุการณ์ ให้กับหน่ วยบริการกู้ ภัย โดยจั ดอบรม
ภายใน (In House Training)
(2) จั ด ท าข้ อตกลง ข้ อปฏิ บั ติ ร่ ว มกั นระหว่ างหน่ ว ยงานภายในต าบลเพื่ อให้ ทุกคน
รับทราบและปฏิบัตใิ นแนวทางเดียวกันเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
(3) จัดทาโครงการระดมทุน เพื่อจัดซื้อเครื่องมือที่จาเป็นในการบริการ
(4) จัดทาข้อตกลง ระหว่างหน่วยงานที่มีความพร้ อมด้านอุปกรณ์ เช่น ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลพุนพิน โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
(5) ด าเนิ นการนาหน่ ว ยบริ การกู้ ภัย ต าบ ลท่ า สะท้อน เข้ า ระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน
กระทรวงสาธารณะสุ ข เพื่ อสามารถเบิกเงินค่ าบริการรั บส่ งผู้ ป่ว ย จากกองทุ น สสส. ( สานั กงาน
กองทุ นสนั บ สนุ นการสร้างเสริม สุ ขภาพ): ThaiHealth เป็ นต้ นทุ นในการจั ดซื้ อวั สดุเชื้ อเพลิ ง ซึ่ ง
ผลสาเร็จของการศึกษาทั้งหมดในครั้งนี้จาเป็นต้องรอให้โครงการแก้ปัญหาต่าง ๆ ตามแนวทางที่เสนอ
ดาเนินการให้เสร็จสิ้นเป็นระยะเวลา 1 ปี และจะปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคควบคู่กันไป
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6) การเรียนรูร้ ว่ มกันอย่างต่อเนือ่ ง
กลุ่ ม เรี ย นรู้ ได้นาแนวความคิดจากการปฏิ บัติ มาเป็ นองค์ความรู้ในการพั ฒนาการบริการ
หน่วยบริการกู้ภัยตาบลท่าสะท้อน อาเภอพุนพิน ซึ่งในกระบวนการนี้เป็นการปฏิบัติตามวิธีแก้ปัญหา
ที่ค้นพบอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เกิดผลการพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้กับเจ้าหน้าที่ ทีม และองค์การ
ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มความสามารถทางการบริหารให้กับสมาชิกกลุ่มได้อี กด้ ว ย
เพราะนอกจากจะต้อง บริหารการทางานและจัดสรรเวลาของตนเองแล้ ว ยังต้องบริหารการจัดการ
แก้ ไ ขปั ญ หาร่วมกั น ซึ่ ง เป็ นการฝึ กฝนการเป็นผู้ นาแห่งการเปลี่ ยนแปลง ให้ สมาชิกกลุ่ ม ทุกคน มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการสร้างความร่วมมือนั้นทาให้
ประชาชนได้รับการบริการที่ดีขึ้น และเพียงพอต่อความต้องการ การที่จะทาอย่างนั้นได้ต้องมีความรู้
ความเข้าใจในระเบียบ กฎเกณฑ์ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน และต้องพัฒนาการเรียนรู้ ใ น
องค์ การ เพื่ อสมาชิ กทุกคนมีองค์ ความรู้ การปฏิ บัติจากการช่ ว ยกั นเรีย นรู้และบอกเล่าสิ่งที่ ได้รับ
เพิ่มเติมให้กับผู้ร่วมงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต
7) ผู้อ านวยการกลุม่
อีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสาคัญต่อความสาเร็จของโครงการในครั้งนี้ คือ ผู้อานวยการกลุ่ม ซึ่ง
มองว่าเคล็ดลับความสาเร็จหนึ่งที่เหมาะสมสาหรับองค์การหน่วยบริการกู้ภัยตาบลท่าสะท้อน อาเภอ
พุ นพิ นมาก ๆ ก็ คื อ ควรต้ องสร้ า งความสั ม พั นธ์ ที่ ดี ใ ห้ เกิ ด ขึ้ นกั บ คนที่ ร วมกลุ่ ม เสี ย ก่ อน เมื่ อมี
ความคุ้นเคย มีความสุขที่จะได้ทางานด้วยกัน การทางานก็ย่อมจะมีแต่ความร่วมด้วยช่วยกัน อย่างไม่
มีช่องว่าง หรือความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ขณะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คื อ การคิดวิเคราะห์ และการเรี ย นรู้
จากการได้ขบคิดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้ง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการนาเสนอผลการศึกษา
1) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยที่การศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล
จะใช้ ห ลักเหตุและผลจากการเรี ยนรู้ ของกลุ่ม ร่ว มกั บแนวคิดทฤษฎี และผลการวิ จัย ที่เกี่ ยวข้องมา
สรุปผลในเชิงพรรณนา
2) การนาเสนอผลการศึกษาจะนาเสนอผลการวิ เคราะห์การอภิปรายผล และข้อเสนอใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยบริการกู้ภัยตาบลท่ าสะท้อน โดยยึดแนวทาง
ความมีส่วนร่วม
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ผลการดาเนินกิจกรรมและการวิเคราะห์ข้อมูลความเห็น
การศึกษาโครงการในครัง้ นี้ เพื่อหาคาตอบตามวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ
1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทางบก ของหน่วยบริการกู้ภัย
ตาบลท่าสะท้อน อาเภอพุนพิน
2) เพื่ อแสวงหาความร่ว มมือระหว่ างหน่ วยงานเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ การให้บริการงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน ทางบก ของหน่ วยบริการกู้ ภัยตาบลท่าสะท้อน อาเภอพุ นพิน ที่ เหมาะสม และ
สามารถปฏิบัติได้
โดยผู้ศึกษาและกลุ่มการเรียนรู้ AL หน่วยกู้โลก จะดาเนินการศึกษาหารูปแบบการแสวงหา
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการกู้ภัยตาบลท่าสะท้อน อาเภอพุนพิน เพื่อ
ลดปัญหาการขาดสภาพคล่องในแต่ละปี และแสวงหารูปแบบการบริหารจัดการที่ถูกต้อง เหมาะสม
นาไปปฏิ บั ติ ได้จ ริ ง โดยค านึ ง ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ของหน่ ว ยงานหน่ ว ยบริ การกู้ ภัย ต าบลท่าส ะท้อน
กระบวนการทางาน แผนการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ การตอบสนองความต้องการของประชาชน
และคุณค่าของเงินบริจาคจาก Stakeholders โดยดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ (Action
Learning) ดังการศึกษาดังต่อไปนี้
1) ผลการดาเนินกิจกรรม
(1) การพบปะครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งระยะเวลา
ในการดาเนินงานของโครงการนี้ และยังเป็นการชี้แจงบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนตามความสามารถ
ของ สมาชิก เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการดาเนินโครงการ นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิ ด
การ เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนมีความเข้ าใจลักษณะการทางานที่ตรงกั น จากนั้นเป็นการ
เกริ่ นนาถึ งความจาเป็นในการทาโครงการและประโยชน์ ที่จะได้รับ เพื่ อให้ สมาชิกกลุ่มได้ทาความ
เข้าใจ ช่วยกันพิจารณาถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาเหล่านั้น ก่อนที่จะนัดพบปะในครัง้ ต่อไป
สาหรับการเลือกประเด็นการศึกษา รูปแบบการแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพบริ การกู้ ภัย ต าบลท่า สะท้ อน อาเภอพุ นพิ น ในครั้ ง นี้ เพื่ อเป็ นตั ว อย่ า งใน
การศึกษามาวิเคราะห์ (Sampling) ได้พิจารณาจากกลุ่ม AL หน่วยกู้โลก จากการเสนอความคิดเห็น
ปัญหาของแต่ละคน หลังจากฟังหลักการทางานจากผู้อานวยการกลุ่ม
ผลลัพธ์จากการพบปะครั้งที่ 1 กลุ่ม AL หน่วยกู้โลก ได้สรุปปัญหาและสาเหตุของการ
ให้บริการหน่วยบริการกู้ภัยตาบลท่า สะท้อน อาเภอพุนพิ น โดยใช้แนวคิดแผนผั ง ก้างปลา (Cause
Effect or Fishbone Diagram) มาเป็นเทคนิคในการระดมสมอง ประชุมกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
และคิด ค้น คุ้ย รูปแบบการแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการกู้ภยั
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ตาบลท่าสะท้อน อาเภอพุนพิน โดยมุ่งเน้นวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุอย่างเป็นระบบ เป็นแผนผัง ที่
แสดง สมมติฐานของความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่างสาเหตุลาย ๆ เหตุดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 1 แผนผังก้างปลาวิเคราะห์หาสาเหตุ และรูปแบบการแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการกู้ภัยตาบลท่าสะท้อน อาเภอพุนพิน
สรุปสาเหตุสาคัญของหน่วยบริการกู้ภัยตาบลท่าสะท้อน
1. ด้านระบบงานและการบริหารงานขององค์การ ได้แก่
1.1 ข้ อมู ลของการแจ้ ง เหตุ การณ์ ไ ม่ ชัด เจน หรื อไม่ เพี ย งพอต่ อการประเมิ น
สถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ในขณะนั้น
1.2 ผู้ปฏิบัติงานต้องตัดสินใจอย่างทันทีทันใด เพื่อทันต่อการนาส่งผู้ป่วยในขณะนัน้
หากตัดสินใจผิดพลาด หรือมีแรงกดดันจากญาติผู้ปว่ ย ทาให้เจ้าหน้าที่ยากต่อการตัดสิ นใจมากขึ้น
1.3 ขั้ นตอนของการดาเนิ นงานของแต่ละเหตุการณ์มี ความแตกต่างกั น หากแต่
เจ้าหน้าที่ที่รักษาการณ์เข้าเวรในขณะนั้ น ไม่ชานาญการณ์ด้านนั้น ๆ ส่งผลให้การดาเนินงานล่ า ช้ า
มากยิ่งขึ้น
1.4 บางเหตุการณ์ต้องร่ว มกั นหลายฝ่ าย ดั ง เช่ นกรณีที่ ต้องใช้ วัสดุ อุ ป กรณ์ แ ละ
ยานพาหนะที่หน่วยบริการกู้ภัยตาบลท่าสะท้อนไม่มี ต้องมีการติดต่อสื่อสารอย่างเร่งด่วน ซึ่งระบบ
ราชการ ไม่สะดวกในการติดต่อ 24 ชม. จึงทาให้เกิดความยากลาบากในการทางาน
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2. ด้านการใช้เทคโนโลยีของเจ้าหน้าที่ ได้แก่
2.1 ไม่มีการบันทึกข้อมูลแต่ละเหตุการณ์ที่ผ่านมาให้ชัดเจน ทาให้ไม่สามารถทราบ
ถึงข้อมูลตัวอย่างในการทางานได้
2.2 ไม่มีหลักการบริการ กฎเกณฑ์ระบุชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็ นไปตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการเพียงเท่านั้น ซึ่งมีผลกระทบต่อภาวะการเงินของหน่วยงาน
2.3 ขาดความรู้เพิ่มเติมและความต่อเนื่องในการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพราะต้องใช้
งบประมาณในการจัดอบรมในทุก ๆ กิจกรรม
3. ด้านวัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะ ได้แก่
3.1 อุ ป กรณ์ ไ ม่ เพียงพอ ซึ่ ง อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ฉุกเฉิ นนั้ นมี ราคาสู งมาก เกิ น
ความสามารถของหน่วยบริการกู้ภัยตาบลท่าสะท้อนจะจัดซื้อด้วยตนเอง
3.2 ขาดเชื้อเพลิงสาหรับยานพาหนะ เพราะรถกู้ภัยของตาบลท่าสะท้อน ไม่ได้เข้า
ร่วมเป็นสมาชิกกู้ภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านปัญหาการจดทะเบียนดังที่กล่าวในสภาพปัญหา บทที่ 1
ซึ่งไม่สามารถหาเงินทุนได้เพียงพอต่อการจดทะเบียนขององค์การที่ไม่แสวงหาผลกาไรได้
4. ด้านทักษะ ความสามารถของเจ้าหน้าที่บริการกู้ภัย ได้แก่
4.1 เจ้าหน้าที่เป็นจิตอาสาเข้ามาช่วยงานบริการ โดยบางคนปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เต็ม
กาลัง ส่งผลให้ภาระงานตกไปเป็นของเจ้าหน้าที่อื่น ที่ร่วมงานด้วย ณ เวลานั้น เจ้าหน้าที่จึงเกิดความ
ท้อแท้ในการทางานมากยิ่งขึ้น
4.2 การปฏิ บัติงานมีเวลาตรวจสอบน้ อย ด้ ว ยความรีบเร่ง ของสถานการณ์ ความ
กดดันหลาย ๆ ด้าน ส่งผลให้เกิดความผิดพลาด ไม่ถูกใจประชาชนได้
(2) การพบปะครั้งที่ 2 กาหนดแนวทางแก้ไข
การพบปะครั้งที่ 2 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นัดพบห่างจากครั้งแรก 1 สัปดาห์เพื่อ
เลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามที่ได้เสนอไว้ในครั้ง 1 และตัดสินใจลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่
เลือก
สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา จากการพบปะครัง้ ที่ 2 มีดังนี้
1. ให้มีการจดบันทึกการปฏิบัตงิ านในทุก ๆ ครั้ง อย่างละเอียด
2. ให้มีการจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวัน
3. จัดตั้งกลุ่ม Line ขึ้นภายในตาบลท่าสะท้อน ซึ่งประกอบด้วยหน่วยบริการกู้ภัย
ตาบลท่าสะท้อน ประชาชนในพื้นที่ และผู้นาท้องที่ท้องถิ่น โรงงานในพื้นที่
4. กาหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับทั้งหมด ในการปฏิบัตหิ น้าที่
5. ทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้ นที่ และผู้มีส่วนได้ส่ว นเสี ยทั้งหมด ผ่านทาง
ผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่ม ในการประชุมหมู่บา้ นในทุก ๆ เดือน
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6. จัดทา ข้อบังคับ ในการให้บริการสาหรับประชาชน ที่ต้องการใช้บริการตามใจชอบ
7. มีการจัดอบรม เจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุ ขเป็นประจ าและ
ต่อเนื่อง
8. ทาความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในการระดมทุนช่วยเหลือหน่วยบริการกู้ภัยตาบล
ท่าสะท้อน พร้อมทั้งกาหนดวิธีการการขอรับความช่วยเหลือในหลายๆด้าน
9. สาหรั บ หน่ ว ยงาน โรงงานเอกชนที่ ให้ความช่ ว ยเหลื อ อย่ า งต่ อเนื่ องอยู่แล้ว
จาเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ การขอรับความช่วยเหลือ จากการกาหนดจานวนเงินในการระดมทุน
เพียงอย่างเดียว ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทสาคัญ พร้อมทั้ งเป็นเจ้าภาพในการจั ด
กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยบริการกู้ภัยตาบลท่าสะท้อนด้วย
(3) การพบปะครั้ งที่ 3 เพื่ อนาแนวทางบางประการไปปฏิ บั ติจ ริง และแนวทางบาง
ประการเสนอต่อผู้มีอานาจระดับตาบล การพบปะครัง้ ที่ 3 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นัดพบปะเพื่อ
รายงานผลการปฏิ บัติง านและสรุปผลว่าสาเร็จ หรือล้ มเหลวอย่ างไรและควรปฏิ บัติอย่ างไร จึ งจะ
เหมาะสม
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่หน่วยบริการกู้ ภัยตาบลท่า สะท้อนนามาทดลองใช้ป ฏิบัติ 6
ประการ จากทั้งหมด 9 ประการ คือ
1. ให้มีการจดบันทึกการปฏิบัตงิ านในทุก ๆ ครั้ง อย่างละเอียด
2. จัดตั้งกลุ่ม Line ขึ้นภายในตาบลท่าสะท้อน ซึ่งประกอบด้วยหน่วยบริการกู้ภัย
ตาบลท่าสะท้อน ประชาชนในพื้นที่ และผู้นาท้องที่ท้ องถิ่น โรงงานในพื้นที่
3. กาหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับทั้งหมด ในการปฏิบัตหิ น้าที่
4. ทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้ นที่ และผู้มีส่วนได้ส่ว นเสี ยทั้งหมด ผ่านทาง
ผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่ม ในการประชุมหมู่บา้ นในทุก ๆ เดือน
5. จัดทา ข้อบังคับ ในการให้บริการสาหรับประชาชน ที่ต้องการใช้บริการตามใจชอบ
6. ทาความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในการระดมทุนช่ วยเหลือหน่วยบริการกู้ภัยตาบล
ท่าสะท้อน พร้อมทั้งกาหนดวิธีการการขอรับความช่วยเหลือในหลายๆด้าน

บทสรุปและข้อคิดเห็น
1) ความสาคัญของปัญหา
การบริการของหน่วยบริการกู้ภัย ตาบลท่าสะท้อน อาเภอพุนพิน ในระหว่างปี พ.ศ.25592562 ปั จ จุ บัน มี การบริหารงานภายในองค์การโดยขาดประสิ ทธิ ภาพ ส่ ง ผลให้การเงิ นของหน่วย
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บริการกู้ภัยตาบลท่าสะท้อน ขาดสภาพคล่องมาโดยตลอด และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทุกปี อาจทาให้เกิด
ความเสียหายแก่ประชาชนได้ เพราะงานบริการของหน่ วยบริ การกู้ ภัยจาเป็ นต้ องตอบสนองความ
ต้องการของผู้ประสบอุบัติเหตุ และผู้ป่วยที่ต้องการรับความช่ว ยเหลื ออย่างเร่งด่ วน ซึ่งเกิดขึ้ นเป็ น
จานวนมากในทุก ๆ วัน จึงเป็นเรื่องที่มีความจาเป็ นเร่งด่ว นที่จะต้องมีการปรับปรุง และพัฒนาการ
บริการ เพื่อคิดค้นรูปแบบการแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่ อเพิ่มประสิทธิ ภาพบริ การ
กู้ภัยตาบลท่าสะท้อน อาเภอพุนพิน เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อไป
2) เหตุผลของการศึกษา
(1) ผู้ ศ ึกษาในฐานะด ารงต าแหน่งก านัน ต าบลท่า สะท้อน อ าเภอพุน พิน ซึ่ ง เป็ น
ผู้บริหารงานด้าน การปกครองบาบัดทุกข์บารุงสุขภายในตาบลท่าสะท้อน ต้องการพัฒนาการแสวงหา
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพบริการกู้ภัยตาบลท่าสะท้อน อาเภอพุนพินให้ ดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งในยุคสมัยปัจจุบันสภาวะแวดล้อมการทางานที่เปลี่ยนไปเป็นยุคของเทคโนโลยีข่าวสาร การ
ปฏิบัติราชการ ต้องปรับเปลี่ยนให้ทนั ต่อความต้องการของประชาชน และใส่ใจผู้รับบริการให้มากทีส่ ดุ
อีกทั้งต้องคานึงถึงการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งภาคเอกชนอย่าง
หน่วยบริการกู้ภัยตาบลท่าสะท้อนอีกด้วย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและพัฒนางาน
แต่ละด้านให้เกิดผลสาเร็จรวมถึง การแสวงหาความร่วมมื อระหว่างหน่ว ยงานเพื่ อเพิ่มประสิท ธิ ภาพ
บริการกู้ภัยตาบลท่าสะท้อน ในครั้งนี้ตามทีต่ ้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นหน้าที่สาคัญประการหนึง่
ของนักปกครอง
(2) จากสถิตกิ ารดาเนินงาน การแพทย์ฉุกเฉิน ทางบก อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ในสามปีที่ผ่านมา แต่ ละปีมี แนวโน้ มการเพิ่มจานวนผู้ รับบริการมากขึ้นทุกปี ผู้ ศึ กษาในฐานะ
กานันตาบลท่าสะท้อน อาเภอพุนพิน มีหน้าที่อานวยการให้การบริหารงาน การพัฒนา หน่วยงาน
กู้ภัยตาบลท่าสะท้อนแห่งนี้ เป็นไปตามปณิ ธาน วิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมาย และตามกฎระเบียบของ
องค์การ ในการจัดตั้งหน่วยบริการกู้ภัยตาบลท่าสะท้อน เพื่อให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้เกิดผลดีต่อประชาชนตามที่ต้องการ จึงจาเป็นต้องเร่งแก้ไ ขปรับปรุง สร้างความมีส่วนร่วม ของ
หน่ ว ยงาน องค์ การ Stakeholders ผู้ มี ส่ว นได้ส่วนเสี ย ผู้ ที่ เกี่ ย วข้องกับหน่ วยบริการกู้ภัยตาบลท่า
สะท้อน อาเภอพุนพิน โดยไม่ชักช้าก่อนที่ปัญหาจะลุกลามมากขึ้นเรื่อย ๆ
3) วิธ กี ารศึกษา
กลุ่ ม การเรี ย นรู้ AL จะด าเนิ นการศึ กษาหารู ป แบบการแสวงหาความร่ ว มมื อระหว่าง
หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพบริการกู้ ภัยตาบลท่า สะท้ อน อาเภอพุนพิ น เพื่อลดปัญหาการขาด
สภาพคล่องในแต่ละปี และแสวงหารูปแบบการบริหารจัดการที่ถูกต้อง เหมาะสม ปฏิบัติได้จริง โดย
คานึงถึงวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหน่วยบริการกู้ภัยตาบลท่าสะท้อน กระบวนการทางาน แผนการ
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ปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ การตอบสนองความต้องการของประชาชน และคุณค่าของเงินบริจาค
จาก Stakeholders เพื่อศึกษาในแนวทางดังต่อไปนี้
(1) การวิเคราะห์กระบวนการทางานทีม่ คี วามซับซ้อน ของกระบวนการ เพื่อปรับปรุง
หรื อศึ กษาถึง การใช้ เวลาในการดาเนิ น แต่ ละขั้ นตอนมี ขั้นตอนใดสามารถเร่ ง รัดให้ รวดเร็ว และ
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้หรือไม่อย่างไร
(2) การสือ่ สารสร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ออกให้บริการกับประชาชน ในเหตุ
ฉุกเฉินต่าง ๆ โดยทั่วไปประชาชนต้องการการบริการ จะไม่ทราบและเข้าใจถึงขั้นตอนการดาเนินงาน
ของหน่วยบริการกู้ภัย ซึ่งจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ขั้นตอนการดาเนินงานบางขั้นตอน ล่าช้า หรือเกิน
กว่าเหตุ เช่น อุบัติเหตุหกล้ม รถมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุล้ม หรือชน ทาให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นแผล
ถลอก ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต เจ้าหน้าที่จาเป็นต้อง อธิบายถึงขั้นตอน การทางาน ว่าสามารถรับการ
รักษาได้ที่ โรงพยาบาลสุขภาพประจาตาบล หรือ รพ. สต.ท่าสะท้อน ไม่มีเหตุจาเป็นใด ต้องบึ่งรถ ไป
โรงพยาบาลพุนพินซึ่งอยู่ห่างไกล เป็นต้น
(3) การติด ตามการดาเนินงานของแต่ละเหตุก ารณ์ เนื่ องจากปัจ จุบันกระบวนการ
ทางาน การออกปฏิบัติหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉิน ไม่มีศูนย์ข้อมูลดาเนินงานแต่ละเรื่องข้อมูลจะอยู่ที่การ
รั บ แจ้ ง เหตุ ทั นที ทั นใด การติ ด ตามเร่ ง รัด งาน เรื่ องใด ๆ จ าเป็ นต้ อง ผู้ เกี่ ย วข้ องที่ มี ข้อมู ลการ
ดาเนินงานเรื่องนั้น ๆ ว่าอยู่ในสถานการณ์ระดับใดจาเป็นต้องมีผู้ประเมิน โดยเจ้าหน้าที่หน่วยบริการ
กู้ภัย ไม่ใช่เป็นเพียงการทางานตามความต้องการส่วนบุคคลของประชาชนเท่านั้น
(4) การพัฒนา คิดค้นหารูปแบบการแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพบริการกู้ภัยตาบลท่าสะท้อน อาเภอพุนพิน ซึ่งดู ตัวอย่าง จากหน่วยงานหรือองค์การที่
ประสบผลสั ม ฤทธิ์ อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพ และประสิ ท ธิ ผล ตามแนวคิด การปรับ เปลี่ ย น ทั ศนคติ
แนวทาง การบริหารจัดการทีด่ ี และบูรณาการตามพื้นที่ สถานการณ์ ตามหลักธรรมาภิบาล
4) ผลการศึกษาสาเหตุของปัญหา
(1) ด้า นระบบงานและการบริหารงานขององค์การ ได้แก่
(1.1) ข้ อมู ล ของการแจ้ ง เหตุ การณ์ ไ ม่ ชัด เจน หรื อไม่ เพี ย งพอต่ อการประเมิ น
สถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ในขณะนั้น
(1.2) ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ องตั ด สิ นใจอย่ า งทันที ทันใด เพื่ อทั นต่ อการนาส่ ง ผู้ ป่ ว ยใน
ขณะนั้น หากตัดสินใจผิดพลาด หรือมีแรงกดดันจากญาติผู้ป่วย ทาให้เจ้าหน้าที่ยากต่อการตัดสินใจ
มากขึ้น
(1.3) ขั้นตอนของการดาเนินงานของแต่ ละเหตุ การณ์มีความแตกต่างกัน หากแต่
เจ้าหน้าที่รักษาการณ์เข้าเวรในขณะนั้นไม่ชานาญการณ์ดา้ นนั้น ๆ ส่งผลให้การดาเนินล่าช้ามากยิ่งขึ้น
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(1.4) บางเหตุการณ์ต้องร่วมกันหลายฝ่าย ดังเช่นกรณีที่ต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
ยานพาหนะที่หน่วยบริการกู้ภัยตาบลท่าสะท้อนไม่มี ต้องมีการติดต่อสื่อสารอย่างเร่งด่วน ซึ่งระบบ
ราชการ ไม่สะดวกในการติดต่อ 24 ชม. จึงทาให้เกิดความยากลาบากในการทางาน
(2) ด้า นการใช้เทคโนโลยีของเจ้าหน้าที่ ได้แก่
(2.1) ไม่ มี การบัน ทึ กข้ อมู ลแต่ละเหตุการณ์ที่ ผ่า นมาให้ชัดเจน ท าให้ ไม่สามารถ
ทราบถึงข้อมูลตัวอย่างในการทางานได้
(2.2) ไม่มีหลักการบริการ กฎเกณฑ์ระบุชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการเพียงเท่านั้น ซึ่งมีผลกระทบต่อภาวะการเงินของหน่วยงาน
(2.3) ขาดความรู้เพิ่มเติมและความต่อเนื่องในการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพราะต้อง
ใช้งบประมาณในการจัดอบรมในทุก ๆ กิจกรรม
(3) ด้า นวัสดุอปุ กรณ์และยานพาหนะ ได้แก่
(3.1) อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉิ นนั้นมีราคาสูงมาก เกิ น
ความสามารถของหน่วยบริการกู้ภัยตาบลท่าสะท้อนจะจัดซื้อด้วยตนเอง
(3.2) ขาดเชื้อเพลิงสาหรับยานพาหนะ เพราะรถกู้ภัยของตาบลท่าสะท้อน ไม่ได้เข้า
ร่วมเป็นสมาชิกกู้ภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านปัญหาการจดทะเบียนดังที่กล่าวในสภาพปัญหา บทที่ 1
ซึ่งไม่สามารถหาเงินทุนได้เพียงพอต่อการจดทะเบียนขององค์การที่ไม่แสวงหาผลกาไรได้
(4) ด้า นทักษะ ความสามารถของเจ้าหน้าทีบ่ ริการกูภ้ ยั ได้แก่
(4.1) เจ้าหน้าที่เป็นจิตอาสาเข้ามาช่วยงานบริ การ โดยบางคนปฏิบัติหน้าที่ได้ ไ ม่
เต็มกาลัง ส่งผลให้ภาระงานตกไปเป็นของเจ้าหน้าที่อื่น ที่ร่วมงานด้วย ณ เวลานั้น เจ้าหน้าที่จึงเกิด
ความท้อแท้ในการทางานมากยิ่งขึ้น
(4.4) การปฏิบัติงานมีเวลาตรวจสอบน้อย ด้วยความรีบเร่งของสถานการณ์ ความ
กดดันหลายๆด้าน ส่งผลให้เกิดความผิดพลาด ไม่ถูกใจประชาชนได้
5) กลไกการเพิม่ ประสิทธิภ าพ การให้ บ ริ การกู้ ภัย ผ่ า นรู ป แบบความร่ ว มมื อระหว่าง
หน่วยงานภายในตาบลท่าสะท้อน อาเภอพุนพิน
(1) กลไกการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ผลการวิจัย
ผลการปฏิบัติงานจริงในช่วงเวลาที่เริ่มดาเนินการหลังพบปะครั้งที่ 2
(1.1) ให้มีการจดบันทึกการปฏิบัตงิ านในทุก ๆ ครั้ง อย่างละเอียด
เกิดเหตุจริง
จานวน 82 ครั้ง
มีการจดบันทึก
จานวน 59 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 71.9512
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(1.2) ให้ มี การจั ด ทาบั ญ ชี รายรับรายจ่ ายในแต่ละวั น ซึ่ ง อยู่ ใ นแผนที่ จ ะพั ฒนา
เจ้าหน้าที่เลขานุหน่วยบริการกู้ภัยตาบลท่าสะท้อน อาเภอพุนพิน ในเดือน มกราคม 2563 ต่อไป
(1.3) จั ด ตั้ ง กลุ่ม Line ขึ้ นภายในตาบลท่าสะท้อน ซึ่ ง ประกอบด้ว ยหน่ วยบริการ
กู้ภัยตาบลท่าสะท้อน ประชาชนในพื้นที่ และผู้นาท้องที่ท้องถิ่น โรงงานในพื้นที่
มีการจัดตั้งกลุ่ม Line “ข่าวสารกู้ภัย” ตาบลท่าสะท้อน เพื่อแจ้งเหตุ มีสมาชิกจานวน
321 คน และใช้ได้ผลดีมากจนถึงปัจจุบัน

ภาพที่ 2 การจัดตั้ง Line กลุ่มข่าวสารกู้ภัย ตาบลท่าสะท้อน
(1.4) กาหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับทั้งหมด ในการปฏิบัติหน้าที่ ผ่านคณะกรรมการ
ผู้มีประสบการณ์ทางานกู้ภัยตาบลท่าสะท้อน และนาแบบอย่างกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยบริการ
กู้ ภัย จั ง หวั ดสุ ร าษฎร์ธ านี มาใช้ เป็นแม่แบบในการร่างกฎระเบีย บ และปรับ เป ลี่ ยนตามบริบทการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีต่ าบลท่าสะท้อน
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(1.5) ทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ผ่านทาง
ผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่ม ในการประชุมหมู่บ้านในทุก ๆ เดือน ตามภาพประกอบที่ 4.6 บรรยากาศการ
พบปะคณะกรรมการตาบลท่าสะท้อน
(1.6) จัดทา ข้อบังคับ ในการให้บริการสาหรับประชาชน ที่ต้องการใช้บริการตามใจ
ชอบ โดยการคานวณเงินตามระยะทางตามกฎหมาย กิ โลเมตรละ 3 บาท ตามการคานวณระยะ
ทางการเดินทางของราชการ
(1.7) มีการจัดอบรม เจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นประจาและ
ต่อเนื่อง โดยจะเสนอคณะกรรมการระดับตาบล เพื่อพิจารณาและปฏิบัติตามต่อไปในเดือน มกราคม
2563
(1.8) ท าความเข้ าใจกั บทุกภาคส่ ว นในการระดมทุนช่ วยเหลื อหน่ วยบริการกู้ภัย
ตาบลท่าสะท้อน พร้อมทั้งกาหนดวิธีการการขอรับความช่วยเหลือในหลายๆด้าน ตามภาพประกอบที่
4.6 บรรยากาศการพบปะคณะกรรมการตาบลท่าสะท้อน
(1.9) สาหรับหน่วยงาน โรงงานเอกชนที่ให้ความช่ วยเหลื อ อย่างต่อเนื่องอยู่ แ ล้ ว
จาเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ การขอรับความช่วยเหลือ จากการกาหนดจานวนเงินในการระดมทุน
เพียงอย่างเดียว ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทสาคัญ พร้อมทั้งเป็นเจ้า ภาพในการจั ด
กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยบริการกู้ภัยตาบลท่าสะท้อนด้วย
(2) ข้อ คิด เห็น สาหรับ การน ากระบวนการการเรียนรูจ้ ากการปฏิบ ตั ิงานไปเป็น
ประโยชน์ในการทางาน
(2.1) การเตรียมการ ทรัพยากร และปัจจัยแห่งความสาเร็จ
(2.1.1) ปั จ จั ย แห่งความสาเร็จ 1) หน่ ว ยบริการกู้ ภัยมีเป้าหมายชัดเจนที่จ ะ
พัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการเพื่อความพึงพอใจผู้รับบริการในตาบลท่าสะท้อน 2) การให้ความ
ร่วมมือของสมาชิกกลุ่มในการดาเนินกิ จกรรมอย่างต่อเนื่อง 3) องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสะท้อน
และคณะกรรมการบริหารระดับตาบลให้การสนับ สนุ นในการทากิ จกรรมและสนั บสนุนโครงการ
ต่ อเนื่ องจากข้ อเสนอแนะของกลุ่ ม AL หน่ ว ยกู้ โลก 4) ได้ รั บ ความร่ ว มมื อจากหน่ ว ยงาน และ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อระดมทุนในการจัดซื้อเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ขาดแคลน
(2.1.2) ปั จ จั ย แห่ ง ความล้ มเหลว 1) บางโครงการต้องใช้ งบประมาณมาก
เกินไป เช่น เครื่องตัดถ่าง ราคาประมาณ 800,000 บาท จะต้องประสานจากหน่วยงานราชการที่ให้
ความช่วยเหลือ เช่น สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 11 2) การ
ขาดความชานาญและผู้เชี่ยวชาญในการจัดทาบัญชี รายรับรายจ่าย และการบันทึกข้อมูลการออกเหตุ
ในทุก ๆ กรณี
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(2.2) ประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคล ทีม และองค์การ สมาชิกกลุ่มและทีมสามารถ
นาแนวคิดนี้ไปแก้ปัญหาภายในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานได้เป็นอย่างดี
(2.3) บทเรียนและข้อพึงระวังในการดาเนินโครงการ
(2.3.1) ประเด็นปัญหาทีจ่ ะแก้ไขควรจะต้องสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
(2.3.2) การคัดเลือกสมาชิกกลุ่มจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้างานจริง ๆ โดยไม่มี
ผู้แทนซึ่งจะได้รับข้อมูลและมีการแลกเปลี่ยนได้ตรงกับปัญหาหน้างาน
(2.3.3) ผู้ นาในพื้ นที่ เป็ นผู้ ค อยให้การสนั บสนุนและประกาศเป็นนโยบาย
ระดับตาบลตามข้อเสนอของกลุ่ม ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
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สาเหตุแห่งหนี้สินและผลกระทบต่อเกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราและปาล์มน้ามัน
กรณีศึกษาเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นพพล ถมทอง*

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องภาระหนี้สินของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลู กยางพารา และปาล์มน้ามัน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการกู้ยืมเงินของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
และปาล์มน้ามัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษาระดับปัญหาการก่อหนี้สินของครัวเรือนเกษตรกร
ผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ามัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการกู้ ยื ม
เงิ นของครั วเรือนเกษตรผู้ ปลู กยางพารา และปาล์ม น้ามั น จั ง หวั ดสุ ราษฎร์ธ านี และ4 ) เพื่ อศึกษา
เปรี ย บเทีย บปัญหาการก่ อหนี้สินของครั วเรือนเกษตรกรผู้ปลู กยางพารา และปาล์ม น้ามัน จั งหวัด
สุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ครัวเรือนเกษตรกร จานวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ ใน
การศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าสถิติที่ใช้
เปรียบเทียบ One-Way ANOVA ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
ครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ามัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย อายุระหว่าง 41-50 ปี สมรสแล้ว สมาชิก 3 – 4 คน การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี รายได้มาจาก
การทาเกษตร (ทาไร่ ทานา ทาสวน) อาชีพเสริมของครัว เรือนส่ วนใหญ่รับจ้างทั่ วไป ครัวเรือนของ
เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ามัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่รายได้อาชีพหลักต่อเดื อน
5,001 - 10,000 บาท รายได้อาชีพรองต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คู่สมรสของท่านมีรายได้เป็น
จานวนเงิน 5,001 – 10,000 บาท รายได้จากอาชีพเสริมต่อเดือนโดยเฉลี่ย ไม่ เกิน 5,000 บาท ภาระ
หนี้สินของครัวเรือนเกษตรกรผู้ป ลูกยางพารา และปาล์มน้ามัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 5,001 –
10,000 บาท คู่สมรสมีภาระหนี้สินเป็นจานวนเงิน 10,001 – 20,000 บาท แหล่งที่มาของเงินกู้จาก
กลุ่มออมทรัพย์ หนี้นอกระบบมาจากนายทุน และเพื่อน มีวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน เพื่อใช้จ่าย

*นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ส่วนตัว สาเหตุจูงใจในการตัดสินในก่อหนี้สินเพราะความจาเป็นส่ วนตัว ภาระหนี้สินเป็นปัญหาของ
ครัวเรือนทั้งหมดจานวน 120 คน ปัญหาก่อให้เกิดปัญหา ครอบครัวขาดความสุข
พฤติ กรรมการก่ อหนี้ ของครั วเรื อนเกษตรกรผู้ ปลู กยางพารา และปาล์ ม น้ ามั น จั ง หวัด
สุ ร าษฎร์ ธ านี เพื่ อการประกอบอาชี พ ต่ อเดื อน 500 – 1,000 บาท เพื่ อการด ารงชี พ ต่ อเดื อน
1,001 – 2,000 บาท เพื่อสิ่งอานวยความสะดวก/สังคม/การพนั นต่อเดือน 500 – 1,000 บาทและ
เพื่อผ่อนชาระหนี้/ดอกเบี้ยต่อเดือนมากกว่า 2,000 บาท
ปั ญ หาการก่ อหนี้ สินของครั ว เรื อนเกษตรกรผู้ ป ลู กยางพารา และปาล์ ม น้ ามั น จั ง หวัด
สุราษฎร์ธานี พบว่า ปัญหารายได้ที่ได้รับไม่พอกับรายจ่าย ปัญหาจานวนแหล่งรายได้มีน้อย ปัญหามี
ผู้หารายได้ในครัวเรือนมีน้อย ปัญหา มีค่าใช้จ่ายด้านอุปโภคบริโภคสูง ปัญหา มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทาง
การเกษตร ปัญหามีการกู้ยืมเงินมากเกินไปจึงต้องกู้ จากแหล่งหนึ่งไปใช้อีกแหล่ง ปัญหามีสมาชิกใน
ครั ว เรื อนที่อยู่ ในวัยพิง พิง จานวนมาก ปั ญ หามีสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ สู ง ปั ญ หาการเข้าถึง
บริการได้ยาก ปัญหามีความสะดวก รวดเร็ว ปัญหาได้รับเงินตามจานวนที่ต้องการ และปัญหาต้องมี
เอกสารหรือหลักฐานในการค้าประกั นมากที่สุด จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 ระดับปัญหา
การก่อหนี้สินของครัว เรื อนเกษตรกรผู้ปลู กยางพารา และปาล์มน้ามัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า
ระดับปัญหาการก่อหนี้สินของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลู กยางพารา และปาล์มน้ามัน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้วย พบว่า ระดับปัญหาการก่อหนี้สิ นของ
ครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ามัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
รายได้ และด้านค่าใช้จ่าย ส่วนระดับปัญหาการก่อหนี้ สินของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และ
ปาล์มน้ามัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านบริการในการกู้ยืมเงิน
พฤติ กรรมการก่อหนี้ สินของครัวเรือนเกษตรกรผู้ ปลู กยางพารา และปาล์ มน้ ามัน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี พบว่า ไม่แตกต่างกัน ปัญหาการก่อหนี้สินของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และ
ปาล์ ม น้ ามัน จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธานี พบว่ า ผลการวิ เคราะห์พ ฤติกรรมการก่ อหนี้ สินของครัว เรือน
เกษตรกรผู้ ปลู กยางพารา และปาล์ ม น้ามัน จั ง หวัดสุ ราษฎร์ธ านี พบว่ า ไม่ แตกต่างกั น โดยมีค่า
P-Value เท่ า กั บ 0.264 และผลการวิ เคราะห์ ปั ญ หาการก่ อหนี้ สินของครั ว เรื อนเกษตรผู้ ป ลูก
ยางพารา และปาล์ ม น้ ามั น จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี พบว่ า ไม่ แตกต่ า งกั น โดยมี ค่ า P-Value
เท่ากับ .0133
ค าสาคัญ: ภาระหนี้สินของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ามัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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บทน า
จากการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วง 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ในอดีตมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิ จ
สั ง คม และอุ ต สาหกรรม โดยเฉพาะการมุ่ง เน้นการส่ งออกสิ นค้าด้านอุ ตสาหกรรม ซึ่ ง ผลของการ
พัฒนาประเทศดังกล่าวสร้างจุดอ่อนหลายประการที่ทาให้ฐานะทางเศรษฐกิจประเทศขาดเสถียรภาพ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมีการเพิ่มผลผลิตและการส่ง ออกสินค้าด้านอุ ตสาหกรรมมากขึ้น แต่การ
ส่งออกนั้นก็ต้องพึ่งพอการนาเข้าวัตถุดิบ สินค้าทุน เทคโนโลยีจากตลาดต่างประเทศ ขณะเดียวกั น
การมุ่ ง ขยายตัวทางเศรษฐกิ จ โดยละเลยการให้ความสาคัญ กั บการกระจายผลประโยชน์ ของการ
พัฒนาอย่างทั่วถึงส่งผลให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้าระหว่างรายได้ของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ปัญหา
หนี้สินของคนไทยเป็นปัญหาเรื้อรังมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปัญหาหนี้สินได้
สร้างความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนคนไทยเป็นจานวนมาก และต่อเนื่อง เป็นตัวอุปสรรคสาคัญในการ
พัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามแก้ไขปัญหา แต่ปรากว่าปัญหา
หนี้สินก็ยังไม่ผ่อนคลาย ซึ่งเดิมเกษตรกรไทยมักเป็นกลุ่มประชากรที่ถูกพูดถึงว่าเป็นกลุ่มผู้ที่มีปัญหา
หนี้สินมากที่สุดแต่หลังจากเกิดวิ กฤตเศรษฐกิจปี 2540 ได้ส่งผลกระทบต่อ ต่อระบบเศรษฐกิ จ และ
สั ง คมของประเทศอย่ างกว้างขวางและรุนแรง ท าให้ประชาชนคนไทยมีปัญ หาหนี้สินกั นถ้วนหน้า
ตลอดเวลาที่ผ่านประเทศไทยได้มแี ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่าง ๆ นั้น ก็ไม่ค่อยจะ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนัก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผลจากการพัฒนาที่ ไม่คานึงถึงระดับความ
เหมาะสมกั บศักยภาพของประเทศ ต้ องพึ่ ง พิ ง ความรู้ เงิ นลงทุ น จากภายนอกประเทศเป็นหลัก
โดยไม่ได้สร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีภายในประเทศให้สามารถพร้อมรับ
ความผันผวนทางเศรษฐกิจครัง้ ใหญ่ทาให้เกิดผลกระทบอย่า งรุนแรงต่อประชาชนคนไทย
การกู้ยืมเงินสามารถให้ครัวเรือนมีความสามารถในการรั กษาระดับของการบริโภคให้ อยู่ ใ น
ระดับที่เหมาะสมได้แต่หากการก่อหนี้ขยายตัวเร็วและมากกว่าการขยายตัวของรายได้นั้น จะนามาซึง่
ความเสี่ย งต่อการก่ อหนี้เกิ นตัวในอนาคตได้ และที่สาคัญ การกู้ยื มเพื่ อนามาลงทุนและเก็ งกาไรใน
หลักทรัพย์ ยังเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดภาวะฟองสบู่ในราคาหลักทรัพย์ได้ได้อีกด้วย (ปริเยศ พจชมา
นะวงศ์, 2556) หนี้สินครัวเรือนไทยซึ่งเกิดจากการกู้ยืมเงินของภาคครัวเรือนในสถาบันการเงินต่าง ๆ
มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) ชี้ให้เห็นว่า ครัวเรือน
ภาคการเกษตรมีห นี้ สินเพิ่ ม ขึ้ นจาก 204.1 ล้ า นบาทในปี 2542 เป็ น 453.3 ล้ า นบาทในปี 2555
ในขณะที่สัดส่วนหนี้สินครัวเรื อนภาคการเกษตรต่ อ GDP เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.71 ในปี 2542 เป็น
ร้อยละ 1.10 ในปี 2555 โดยขนาดหนี้สินและทรัพ ย์สินทางการเกษตรมีแนวโน้ม เพิ่ม ขึ้ นในทิ ศ ทาง
เดียวกัน ในปี 2538/2539 ครัวเรือนเกษตรมีหนี้สิน 24,672 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มเป็น 76,697 บาท
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ต่อครัวเรือนในปี 2554/2555 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.15 ต่อปี ในขณะที่มูลค่าทรัพย์สินนัน้
ในปี 2538/2539 ครัวเรือนเกษตรมีมีมูลค่าทรัพย์สินทางการเกษตร 964,372 บาทต่อครัวเรือน และ
เพิ่มขึ้นเป็น 1,029,218 บาทต่อครัวเรือนในปี 2554/2555 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.34 ต่อ
ปี จากสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของขนาดหนี้สินและทรัพย์สินทางการเกษตร แสดงให้เห็นว่า อัตรา
การเพิ่ ม ขึ้ นของหนี้ สินครั ว เรื อนภาคเกษตรมากกว่ า การเพิ่ ม ขึ้ นของทรั พ ย์ สินทางการเกษตร
โดยเกษตรกรในทุกภาคมีการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินทางการเกษตรเช่ นเดียวกัน แต่มีอัตราการเพิ่มขึ้น
น้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของหนี้สินในครัวเรือนเกษตร เมื่อจาแนกในแต่ละภาค พบว่า เกษตรกรใน
ภาคกลาง ถือเป็นภาคที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินทางการเกษตรสูงทีส่ ุดเฉลี่ยร้อยละ 1.76 ต่อปี
รองลงมาได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินทางการเกษตร
ใกล้เคียงกันประมาณร้อยละ 1.53 และ 1.45 ต่อปี ในขณะที่ภาคเหนือ มีอัตราการเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อย
ละ 0.35 ต่อปีถือเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรในภาคอื่น ๆ
ดั ง นั้ น หนี้ สินของครัว เรือนเป็นตัว ชี้วั ดที่สะท้อนถึ ง ภาวการณ์ใช้ จ่ายและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิ จ ของประชาชน ซึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อเสถี ย รภาพทางเศร ษฐกิ จ ของประเทศในที่สุด
โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ค่าครองชีพสูงขึ้นและค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวกับราคาน้ามันสูงขึ้น รวมถึง
กรณี ที่ หนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิ ดรายได้ เช่ น สิ นเชื่ อส่ ว นบุคคล บั ต รเครดิตที่เพิ่ม ขึ้น ส่ ง ผลให้ครัวเรือนจะ
ประสบปัญหาในการใช้จ่ายและการชาระหนี้ม ากขึ้ นในระยะต่อไป ผู้ศึกษาเห็นว่าการที่ครัวเรื อนมี
สัดส่วนหนี้สินเพิ่มขึ้ นมากทุก ๆ ปีทาให้มีความสนใจที่จะศึกษาภาระหนี้สินของครัว เรือนเกษตรกร
ผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ามัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และผลที่ได้จากการศึกษาจะนาไปเป็นแนวทาง
เสนอแนะการแก้ไขปัญหาหนี้สินและปัญหาความยากจนภาคประชาชนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่ อศึ กษาสภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คมของเกษตรกรผู้ ปลู กยางพารา และปาล์มน้ามัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2) เพื่ อศึ กษาภาวะหนี้ สิน ลั กษณะและสาเหตุแห่ง นี้ การก่ อหนี้ และการชาระหนี้ ของ
ครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ามัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อหนี้สิน และผลกระทบต่อครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลู ก ยางพารา
และปาล์มน้ามัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4) เพื่อเสนอแนะมาตรการการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
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ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้กาหนดขอบเขตของการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ขอบเขตด้าน
เนื้อหา และขอบเขตด้านประชากร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นภาระหนี้สินของครัวเรือนเกษตรกรผู้ป ลุ ก
ยางพารา และปาล์มน้ามัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาในครั้งนี้จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
ไม่ ใ ช้ ค วามน่ า จะเป็ น (Non Probability Sampling) และท าการสุ่ ม ตั ว อย่ า งตามความสะดวก
(Convenience Sampling) จากกลุ่มครัวเรือนที่เป็นเกษตรกร คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 120 คน

กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
การศึกษาภาระหนี้สินของครัวเรือนเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร และจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการโดยมีลาดับเนื้อหาการนาเสนอดังนี้
พจนานุ กรมในไทยฉบับราชบั ณฑิ ตยสถาน พ.ศ.2525 (2526, น. 323) กล่ า วถึ ง “ความ
ต้องการ” ว่าหมายถึง ความอยากได้ ใคร่ได้หรือประสงค์จะได้ และเมื่อเกิดความรู้สึกดังกล่าวจะทาให้
ร่างกายเกิดการความขาดสมดุลเนื่องมาจากมีสิ่งเร้ามากระตุน้ มีแรงขับภายในเกิดขึ้น ทาให้ร่างกายไม่
อาจอยู่ นิ่ง ต้ องพยายามดิ้นรน และแสวงหาเพื่อตอบสนองความต้ องการนั้ น ๆ เมื่ อร่ า งกายได้รับ
ตอบสนองแล้ ว ร่ า งกายมนุ ษย์ ก็กลั บสู่ ภาวะสมดุลอี กครั้งหนึ่ง และก็ จ ะเกิ ดความต้องการใหม่ ๆ
เกิดขึ้นมา ทดแทนวนเวียนอยู่ไม่มีที่สิ้นสุด
Samuelson (1917, อ้างถึงใน กฤษณา ศักด์ศรี, 2534, น. 159) กล่าวว่า มนุษย์นั้น เพียร
พยายามทุกวิ ถีทางในอั นที่จ ะให้บรรลุ ความต้องการทีละขั้ น เมื่ อความต้องการขั้ นแรกได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ความต้องการขั้นนั้นก็จะลดความสาคัญลงจนหมดความสาคัญไป ไม่เป็นแรงกระตุ้น
อีกต่อไป แต่จะเกิดความสนใจและความต้ องการสิ่งใหม่อีกต่อไป แต่ความต้องการขั้ นต้น ๆ ที่ได้รับ
การตอบสนองไปเรียบร้อยแล้วนั้น อาจกลับมาเป็นความจาเป็นหรือความต้องการครั้งใหม่อีกได้ เมื่อ
การตอบสนองความต้องการครั้งแรกได้สูญเสียหรือขาดหายไป และความต้องการที่เคยมีความสาคัญ
จะลดความสาคัญ ลง เมื่ อมี ค วามต้ องการใหม่ ๆ เข้ ามาแทนที่ นอกจากนั้ นแล้ ว Gilmer กล่ า วว่า
“มนุษย์มีความต้องการหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น อาหาร อากาศ น้า ที่อยู่อาศัยรวมทั้งสิ่งอื่น ๆ ด้วย
เช่น การยอมรับนับถือ สถานภาพ การเป็นเจ้าของ ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปความต้องการ
เหล่านี้ยากที่จะได้รับการตอบสนองจนอิ่มและพอใจทั้ง ๆ ที่ก็ได้รับอยู่แล้ว”
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ความหมายเกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541, น. 124-125) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
(Consumer behavior) หมายถึง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหา
ให้ได้มาแล้วซึ่งการใช้สินค้าและบริการ ทั้งนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจ และการกระทาของ
บุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า
เสรี วงษ์มณฑา (2548, น. 32-46) กล่าวว่า พฤติกรรมบริโภคคือ พฤติกรรมการแสดงออก
ของบุคคลแต่ละบุคคลในการค้นหา การเลือกซื้อ การใช้ การประเมินผล หรือการจัดการกับสินค้าและ
บริการ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, น. 8) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคล
ในการค้นหา การซื้อ การใช้ การประเมิน และการดาเนินการ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ โดยมี การ
คาดหวังว่าสิ่งนั้นจะตอบสนองความต้องการได้
จากความหมายที่ได้กล่าวมาแล้ วในข้ างต้นสรุปได้ว่า พฤติ กรรมผู้บริโภค คื อ พฤติ กรรมที่
บุคคลทาการค้นหา การซื้อ การใช้ การประเมินผล และการใช้จ่าย ในผลิตภัณ ฑ์และบริการ โดยมี
พฤติกรรมตามรูปแบบคือ รูปแบบพฤติกรรมการซื้อ (Modal of Buying Behavior)
สุดาพร กุณฑลบุตร (2550, น. 72) ได้กล่าวถึง แนวคิดด้านพฤติกรรมผู้บริโภคของ Gilbert
โดย Gilbert ให้คากาจัดความของพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทาและกระบวนการตัดสินใจ
ของคนแต่ละคนในการที่จะค้ นหา ประเมิน จัดหาและใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และได้มุ่งเน้นกับการให้
ความสาคัญหรือเกี่ยวข้อง (Involvement) ของผู้บริโภคก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
สาเหตุของการเกิดหนีส้ นิ
พฤกษ์ เถาถวิล (2543, อ้างถึงใน นิภา เซ็มมี่, 2546) ได้อธิบายสาเหตุการเป็นหนี้สินของ
เกษตรกร ว่ามีสาเหตุมาจากนโยบายการพัฒนาของรัฐบาล ก่อ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะนาไปสู่การ
เกิดปัญหาหนี้สิน และได้จาแนกความเปลี่ยนแปลงออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การพังทลายของเศรษฐกิจแบบยังชีพ สังคมไทยในอดีตชุมชนจะดารงชีวิต ใน
ระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ โดยอาศัยการพึ่งพาธรรมชาติเป็นแหล่งอาหารและปัจจัยสี่พ ร้อมกับมีการ
แลกเปลี่ยนสินค้าที่ผลิตไม่ได้กับชุมชนอื่น ๆ ใกล้เคียงกัน แต่วิถีชีวิตในระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพถูก
ทาลายลงไปเนื่องจากการขยายอานาจของรัฐ ภายใต้มาตรการที่สาคัญ 3 ประการ คือ การเก็บภาษี
การควบคุมทรัพยากรของรัฐ และการเกษตรเชิงพาณิชย์
ขั้นตอนที่ 2 การพึ่งพอทุนและตลาด เมื่อสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่กระบวนการผลิ ต
ในระบบตลาด ชาวบ้านจึงตกอยู่ในภาวะเสี ย เปรียบ เนื่องจากในระบบนี้ทุนเป็นปั จจัยที่ สาคั ญ ผู้ ที่
สามารถควบคุมปัจจัยทุนได้ จะสามารถควบคุมการผลิตและกาหนดราคาผลผลิตในตลาดได้ ในขณะที่
ผู้ที่ไม่มีทุนต้องไปกู้ยืม ทาให้เกิดภาระหนี้สินตามมา
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ขั้นตอนที่ 3 การพึ่งพาแหล่งทุน เมื่อชาวบ้านไม่มีความสามารถในการสะสมทุน แต่มีความ
จาเป็นต้องใช้ทุนในกระบวนการผลิต จึงมีความจาเป็นต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนทุนทั้งในระบบและนอก
ระบบ
ขั้นตอนที่ 4 การตกอยู่ในภาวะล้มละลาย ชาวบ้านหรือคนยากจนบางคนประสบภาวะที่ไม่
สามารถสร้างรายได้จากการผลิต ในขณะทีมีหนี้สินจากการกู้ยืมเงินมาลงทุนสร้างผลผลิตและมีภาระ
ในการชาระดอกเบี้ยที่เกิ ดจากการกู้ ยืมเงิ นมา จึ ง ท าให้ตกอยู่ ในภาวะมีหนี้ สินเพิ่มมากขึ้ น หากไม่
สามารถหาเงินมาชาระหนี้สินได้ก็ตกอยู่ในภาวะล้มละลาย
ประเภทของหนี้
หนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ หนี้ในระบบกับหนี้นอกระบบ หนี้ในระบบเป็นหนี้ที่ลูกหนี้
ทากับสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายรับรองและควบคุมอยู่ส่วนหนี้นอกระบบเป็นหนี้ที่เกิ ด
จากลูกหนี้ไม่สามารถกู้กับสถาบันการเงินหรือธนาคารได้ จึงไปใช้บริการหนี้ นอกระบบ

งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
อุ ทั ย ยู มิ น (2545) ได้ ท าการศึกษาเรื่ อง ปั ญ หาหนี้ เสี ย ของเกษตรกรของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายนอกที่เกิดจากราคา
สิ้นค้าเกษตร และภัยธรรมชาติ เป็นเหตุแห่งปัญหาในด้านการผลิต ปัญหาหนี้สินในระบบ นอกระบบ
จนเกิดปัญหาหนี้เสียตามมา ปัจจัยภายในเกิดจากเกษตรกรมีการศึกษาน้อย ได้แก่ การบริหารจัดการ
ฟาร์ม การบริหารเงินสด (Cash Flow) ให้มีประสิทธิภาพ และการใช้เงินกู้ ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ตรงตามแผนงาน ซึ่งจะช่วยให้โครงการประสบความสาเร็จซึ่งย่อมหมายถึงรายได้จากการขายสินค้าใน
บั้นปลาย สามารถนามาใช้จ่ายในครอบครัว ตลอดจนชาระคืนเงินกู้ ยืมได้ตามกาหนด แต่เนื่องจาก
ปัจจัยภายนอกมีอิทธิพลสูงกว่าถึงแม้เกษตรกรจะแก้ปัญหาปัจจัยภายในได้แล้วก็ตาม ย่อมมีผลทาให้
เกษตรกรต้องประสบปัญหาการขาดทุนจากการผลิต จนทาให้เกิดปั ญหาหนี้เสียธนาคารได้พยายาม
หาทางป้องกันแก้ไข และบริหารหนี้เสียโดยกาหนดมาตรการเพื่อยับยั้งไม่ให้หนี้เสียขยายเพิ่มมากขึ้น
ในขณะเดียวกันได้พยายามประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้า ใจกับเกษตรกรให้ทราบถึงความห่วงใย
และการเข้ าช่ว ยเหลื อ เพื่ อให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชี พได้ต่อไป ตามปกติ หนึ่ ง ในหลาย ๆ
มาตรการ ได้ แก่ การปรับโครงสร้างหนี้โดยขยายเวลาชาระคืนดอกเบี้ยและต้นเงิ นออกไป เพื่ อให้
เกษตรกรมี โอกาสผ่ อนชาระตามสถานะแห่ง รายได้ โดยไม่ เดือดร้อ น ในขณะเดี ย วกั นก็ ให้ความ
ช่วยเหลือเงินทุนในการประกอบการผลิตเพิ่มเติมเพื่อให้เกษตรกรมี ทนุ เพียงพอ
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ชู สิน สี ลพั ท ธ์ กุล (2547) ได้ ท าการศึกษาเรื่อง สภาพและสาเหตุค วามยากจนของผู้มาจด
ทะเบียนคนจน: กรณีศึกษาตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาสภาพความความ
จนของผู้มาจดทะเบียนคนจนพบว่าส่วนใหญ่ไม่มีความขาดแคลนความจาเป็นพื้ นฐานเพื่ อการยั ง ชี พ
ส่วนใหญ่มีรายได้น้อยและไม่พอเพียงกับรายจ่าย เกือบทั้งหมดมีหนี้สิน และมีภาระพึ่งพิงสูงประกอบ
อาชีพรับจ้างแรงงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว ค้าขาย ลูกจ้างประจา และเกษตรกร ที่อยู่อาศัยเช่าผู้ อื่น
อาศัยผู้อื่น และอาศัยที่สาธารณะอยู่ ร้อยละ 53.0 ไม่มีเงินออม ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ ใน ด้านทุนทาง
สั ง คม ด้ า นสิ ทธิและโอกาสทางการเมือง เศรษฐกิจ และสั งคมพบว่า ส่ ว นใหญ่ไ ม่มีความขาดแคลน
ในสิทธิและโอกาสทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ส่วนสาเหตุของความยากจนพบว่าเกิดจากปัจจัย 4
กลุ่ม คือ การขาดแคลนปัจจัยการผลิต อันได้แก่ การขาดแคลนที่ ดินทากินทางการเกษตร การขาด
แคลนแรงงานอั นสื บ เนื่ องจากการหย่ า ร้ า ง หรื อพิ การ เจ็ บ ป่ ว ยเรื้ อรั ง การขาดแคลนแรงงาน
ที่มีคุณภาพ อันสืบเนื่องจากการขาดทักษะฝีมื อและความรู้ที่เป็ นที่ต้องการในตลาด การขาดแคลน
เงินทุนและสินทรัพย์ในการประกอบอาชีพ และในท้ายที่สุ ดคือการขาดความสามารถในการจัด การ
ทางธุรกิจ และระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคม อันได้แก่ ระดับการศึกษาทีต่ ่า การเป็นผู้แพ้ในการ
แข่งขันภายใต้ระบบทุนนิยม ระบบการศึกษาที่ซ้าเติมคนจน ภาวะราคาผลผลิตตกต่า ภาวะวิกฤติการ
ทางเศรษฐกิจและในท้ายสุดคือ นโยบายของรัฐบาล และท่า ทีต่อชีวิต อันได้แก่ การไม่มีแผนชีวิต ที่
เหมาะสม ค่านิยมในการบริโภคค่านิยมในการเป็นผู้ประกอบการ การเลี้ยงดูบุตร ค่านิยมในการเป็น
หนี้ และการขาดสวั สดิ การสั งคมและมีภาระพึ่ง พิง สู ง อั นได้ แก่ การไม่ได้รั บความช่ว ยเหลืออย่าง
พอเพียงจากรัฐ ยามต้องเผชิญวิกฤติในชีวิต และการมีผู้ป่วยเรื้อรังหรือผู้พิการในครัวเรือน
ศิริพร กันนิเทศ (2553) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ทาให้เกิดหนี้สินเกษตรกรครัว เรื อน
อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีที่นาในช่วง 1 – 10 ไร่ โดยส่วน
ใหญ่มีรายได้อยู่ที่ 5,001-10,000 บาทต่อเดือน และมีภาระหนี้สินอยู่ในช่วง 50,001-100,000 บาท
อีกทั้งจากนโยบายของรัฐบาลส่งผลให้เกษตรกรเปลี่ยนจากกู้ยืมเงินนอกระบบมาเพื่ อกู้ยืมเงินในระบบ
มากขึ้น แต่ปริมาณของเงินกู้ไม่ได้ ลดน้ อยลงแต่ อย่างใด โดยเกษตรกรมีความต้ องการที่จะกู้ ห นี้ สิน
เพิ่มขึ้นอีกด้วย เนื่องจากปลอดภัยไม่ต้องกังวลเหมื อนกับการกู้นอกระบบ และกู้ยืมได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
มากนั ก อั ต ราดอกเบี้ย ต่ากว่านอกระบบ เกษตรกรนิ ย มกู้ ยื มเงิ นจากธนาคารเพื่ อการเกษตรและ
สหกรณ์มากที่สุด ในด้านปัจจัยที่ทาให้เกิดหนี้สินเบื้องต้น คือ รายได้จากการทานาไม่เพียงพอ ลงทุน
ในการทาการเกษตร และดูแลสมาชิกในครอบครัว
วารุณี ศรีชัย (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดหนี้สินเกษตรกร ตาบลน้าดิบ
อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมของเกษตรกรที่เป็นหนี้ ส่วนใหญ่มีหนี้อยู่
ในช่ ว ง 100,001 – 500,000 บาท นิ ย มกู้ จ ากธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มี
แนวโน้ ม ที่ จ ะไม่กู้เงินในอนาคตอี ก เพราะไม่อยากสร้างภาระหนี้ สินให้กับครอบครัว และมีความ
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คิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มของภาระหนี้สินในอนาคตว่า ภาระหนี้สินในอนาคตจะหมด เพราะ เกษตรได้
วางแผนในการชาระหนี้ และปัจ จัยที่ก่อให้เกิ ดหนี้ สิน คื อ ปั จ จั ย ทางด้านรายได้ที่ได้รับจากการทา
การเกษตรไม่เพียงพอกับรายจ่าย ด้านการใช้จ่ายอุปโภคบริโภคในชีวิตประจาวัน และด้านการลงทุน
ทางการเกษตร เช่น ซื้อปุ๋ย ซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตร ที่ดิน แรงงาน เป็นต้น
อิสยาห์พร อินทุวัน (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัญหาหนี้สิ นเกษตรกรในจังหวัดลาพูน ผล
การศึ กษาพบว่ า เกษตรกรมี รายจ่ายมากกว่ารายได้ อั นเนื่ องมากจากสาเหตุดังนี้ เกษตรกรได้รับ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ทาให้ที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินได้รับความเสียหาย จึงต้องมีการฟ้อนฟู
ที่ดินทากินรวมไปถึงผลผลิตทางการเกษตร และการซ่อมแซมที่อยู่ อาศัย ซึ่งเป็นการใช้เงินจานวนมาก
และรายได้จ ากการทาการเกษตรไม่เพียงพอ เนื่ องจาก ราคาผลผลิ ตไม่แน่นอนและตกต่า และใน
ปัจจุบันมีการลงทุนในการทาการเกษตรที่ใช้ เงิ นจานวนมากกว่าในอดีต เช่น การใช้สารเคมีเพื่อเร่ ง
ผลผลิต การขายที่ดินทากิน เป็นต้น ทาให้ต้นทุนการผลิตสูง กว่าผลตอบแทนที่ได้รับ เกิดปัญหาการ
ขาดทุนตามมา และค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่จะมีจานวน
4 คน ทาให้ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในครัวเรือนไม่เพียงพอ เช่น ค่าอุปการะเลี้ยงดูผู้สูงอายุและเด็ก ค่าเล่า
เรี ย นของบุตร ค่ า ที่ อยู่อาศัย และอื่ น ๆ จากสาเหตุข้างต้นนาไปสู่ การกู้ยื มเงิ น ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่เกษตร
กระจะกู้เงินจากนอกระบบมากกว่าในระบบ เพราะขั้นตอนในการกู้ เงินนอกระบบไม่ซับ ซ้ อน และ
สามารถรับเงินสดได้ทันที

กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. จานวนสมาชิกในครัวเรือน
5. การศึกษาสูงสุด
6. รายได้จากการเกษตรของครัวเรือน
7. อาชีพเสริมของครัวเรือน
8. รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือนโดยเฉลี่ย
9. รายได้ครัวเรือนต่อเดือนโดยเฉลี่ย
10. ราคาผลผลิต
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรตาม
ภาระหนีส้ นิ ของครัวเรือนเกษตรกร
ผู้ป ลูกยางพารา และปาล์มน้ามัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย
1. ข้อมูลรายได้ของเกษตรกร
2. ภาระหนี้สินของครัวเรือนเกษตรกร
3. พฤติกรรมการก่อหนี้สินครัวเรือน
เกษตรกร
4. ปัญหาการก่อหนี้ของครัวเรือน
ตัวแปรตาม
เกษตรกร
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ระเบียบวิธวี จิ ยั
ผู้ ศึ กษาได้ใช้ วิธี การกาหนดตั วอย่ างด้วยสู ตรทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) การคานวณ
ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อมั่ นร้ อยละ 95 และมี ค วามคลาดเคลื่ อนร้ อยละ 5 ( บุ ญ ชม ศรี สะอาด, 2541)
สามารถคานวณหาจานวนตัวอย่างได้ดังนี้จากการคานวณในการสุ่มตัวอย่างประชากรทัง้ หมดของแต่
ละกลุ่ม ได้จานวน 120 ตัวอย่างเพื่อกระจายการสุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ครอบคลุมทุกอาเภอ

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 5 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ สถานภาพของผู้ต อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ
อายุ สถานภาพ จ านวนสมาชิ กในครัว เรือน การศึกษาสู งสุ ด อาชี พ หลั ก อาชี พ เสริมของครัวเรือน
มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ (Check – List)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับรายได้ของเกษตรกร ประกอบด้วย รายได้ส่วนบุคคลต่อ
เดือน รายได้ครัวเรือนต่อเดือน คู่สมรสของท่านมีรายได้ตอเดือน รายได้จากอาชีพเสริมของครัวเรือน
ต่อเดือนมีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ (Check – List)
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ภาระหนี้ สินของครัว เรื อนเกษตรกร ประกอบด้วย
ขณะนี้ท่านมีหนี้สินทั้งหมดคู่สมรสของท่านมีห นี้ สินทั้งหมด แหล่งที่มาของเงินกู้ ถ้าท่านมีหนี้นอก
ระบบ ท่านกู้ยืมเงินมาจากแหล่งใด วัตถุประสงค์ สาเหตุจูงใจให้ท่านตัดสินใจก่อหนี้สิน ภาระหนี้สิน
เป็นปัญหาของครัวเรือนของท่า นหรือไม่ และหากภาระหนี้สินเป็นปัญหาก่ อให้ เกิดปัญหาอะไรบ้ า ง
มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ (Check – List)
ตอนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกั บพฤติกรรมการกู้ ยื ม เงิ นของครั วเรื อนเกษตร ได้ แก่
พฤติกรรมเพื่อการประกอบอาชี พต่อเดื อน เพื่อการดารงชีวิตต่อเดื อน เพื่อรักษาพยาบาลต่อ เดื อน
เพื่ อการศึ กษาของบุ ต ร เพื่ อสิ่ ง อานวยควา มสะดวก และเพื่ อผ่ อนชาระหนี้ /ดอกเบี้ ย ต่ อเดื อน
มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ (Check – List)
ตอนที่ 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการก่อหนี้ของครัวเรือนเกษตร ได้แก่ ด้านรายได้
ด้านค่าใช้จ่าย ด้านบริการในการกู้ยืม มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ (Check – List)
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สรุปผลการศึกษา
1) ครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ามันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เป็ น
เพศชาย จานวน 70 คน ติดเป็นร้อยละ 58.3 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ
40.0 สมรส จานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 88.3 มีสมาชิก 3 – 4 คน จานวน 62 คน คิดเป็นร้อย
ละ 51.7 มีการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 79.2 รายได้มาจากการทา
เกษตร (ทาไร่ ทานา ทาสวน) จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 อาชีพเสริมของครัวเรือนส่วนใหญ่
รับจ้างทั่วไป จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 รายได้ครัวเรือนของเกษตรเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
และปาล์มน้ามันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ ครัวเรือนของเกษตรกรผู้ปลู กยางพารา และปาล์มน้ามัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่รายได้อาชีพหลักต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท จานวน 68 คน คิด
เป็นร้อยละ 56.7 รายได้อาชีพรองต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ
50.0 คู่สมรสของท่านมีรายได้เป็นจานวนเงิน 5,001 – 10,000 บาท จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ
35.8 รายได้จากอาชีพเสริมต่อเดือนโดยเฉลี่ย ไม่เกิน 5,000 บาท จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5
ภาระหนี้สินของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ามันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ ภาระ
หนี้สินของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ามันจังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 5,001 –
10,000 บาท จ านวน 34 คน คิ ด เป็ นร้อยละ 28.3 คู่ สมรสมีภาระหนี้สินเป็นจ านวนเงิน 10,001 –
20,000 บาท จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ32.5 แหล่งที่มาของเงินกู้จากกลุ่มออมทรัพย์ จานวน 74
คน คิดเป็นร้อยละ 61.7 หนี้นอกระบบมาจากนายทุน จานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 64.2 และเพื่อน
จานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 64.2 วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน เพื่อใช้จ่ายส่วนตัว จานวน 116 คน
คิดเป็นร้อยละ 96.7 สาเหตุจูงใจในการตัดสินในก่อหนี้สินเพราะความจาเป็น ส่วนตัว จานวน 84 คน
คิ ด เป็ นร้อยละ 70.0 ภาระหนี้สินเป็นปัญหาของครัว เรือนทั้งหมดจานวน 120 คน คิ ด เป็ นร้อยละ
100.0 หากภาระหนี้สินเป็นปัญหาก่อให้เกิดปัญหา ครอบครัวขาดความสุข จานวน 118 คน คิดเป็น
ร้อยละ 98.3
2) พฤติ กรรมการก่ อหนี้ ของครัวเรื อนเกษตรกรผู้ ปลู กยางพารา และปาล์ม น้ามันจังหวัด
สุ ร าษฎร์ ธ านี ดั ง นี้ ครั ว เรื อนของเกษตรกรผู้ ปลู กยางพารา และปาล์ มน้ ามันจั งหวั ดสุ ราษฎร์ธานี
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเพื่อการประกอบอาชีพต่อเดือน 500 – 1,000 บาทจานวน 84 คน คิดเป็นร้อย
ละ 70.0 มีพฤติกรรมเพื่อการดารงชีพต่อเดือน 1,001 – 2,000 บาท จานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ
78.3 ไม่มีพฤติกรรมเพื่อรักษาพยาบาลต่อเดือน จานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 95.0 ไม่มีพฤติกรรม
เพื่อการศึกษาของบุตร จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 พฤติ กรรมเพื่อสิ่งอานวยความสะดวก/
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สังคม/การพนันต่อเดือน 500 – 1,000 บาทจานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 78.3 มีพฤติกรรมเพื่อผ่อน
ชาระหนี้/ดอกเบี้ยต่อเดือนมากกว่า 2,000 บาท จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8
3) ปั ญ หาการก่ อหนี้ สินของครั วเรื อนเกษตรกรผู้ ปลู กยางพารา และปาล์ มน้ ามันจังหวัด
สุ ร าษฎร์ ธ านี ดั ง นี้ ครั ว เรื อนของเกษตรกรผู้ ปลูกยางพารา และปาล์ มน้ ามันจั งหวั ดสุ ราษฎร์ธานี
ส่วนใหญ่ปัญหารายได้ทไี่ ด้รับไม่พอกับรายจ่าย มากที่สุด จานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 ปัญหา
จานวนแหล่งรายได้มีน้อย มาก จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ40.8 ปัญหามีผู้หารายได้ในครัวเรือนมี
น้อย มาก จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 ปัญหา มีค่าใช้จ่ายด้านอุปโภคบริโภคสูง มากที่สุด
จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 ปัญหามีต้นทุนค่าใช้จ่ายทางการเกษตร มาก จานวน 45 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 37.5 ปั ญ หามีการกู้ ยื มเงิ นมากเกิ นไปจึง ต้องกู้ จากแหล่ งหนึ่ ง ไปใช้ อีกแหล่ ง หนึ่ง มาก
จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 ปัญหามีสมาชิกในครัวเรือนที่อยู่ในวัยพิงพิงจานวนมาก จานวน
48 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 ปัญหามีสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ สูง มากที่สุด จานวน 45 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 37.5 ปั ญ หาการเข้ าถึง บริการได้ย าก มากที่สุด จ านวน 65 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 54.2
ปัญหามีความสะดวก รวดเร็ว มากที่สุด จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 ปัญหาได้รับเงินตาม
จานวนที่ต้องการ มากที่สุด จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 ปัญหาต้องมีเอกสารหรือหลักฐานใน
การค้าประกัน มากที่สุด จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3

อภิปรายผล
จากกการสรุปผลการศึกษาข้างต้น ผู้ศึกษาได้พบประเด็นที่น่าสนใจในการนามาอภิปรายผล
ดังนี้
1) ลั กษณะส่ ว นบุ คคลของครั วเรื อนเกษตรกรผู้ ปลู กยางพารา และปาล์ ม น้ ามันจังหวัด
สุราษฎร์ธานี พบว่า เพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุ 41-50 ปี สมรส มีสมาชิก 3 – 4 คน การศึกษา
ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี รายได้ ม าจากการทาเกษตร (ท าไร่ ท านา ท าสวน) อาชี พ เสริ ม รั บ จ้ างทั่วไป
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจั ยของชู สิน สีลพัทธ์กุล (2547) ได้ทาการศึกษาเรื่อง สภาพและสาเหตุค วาม
ยากจนของผู้มาจดทะเบียนคนจน: กรณีศึกษาตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างแรงงานทัว่ ไป ลูกจ้างชั่วคราว ค้าขาย ลูกจ้างประจา และเกษตรกร
2) รายได้ ครัว เรือนของเกษตรกรผู้ป ลูกยางพารา และปาล์ มน้ ามันจั งหวั ดสุ ราษฎร์ธานี
พบว่า รายได้อาชีพหลักต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท ภาระหนี้สินของครัวเรือนเกษตรกรผู้ ป ลู ก
ยางพารา และปาล์มน้ามันจังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 5,001 – 10,000 บาท ปัญหารายได้ที่ได้รบั ไม่
พอกับรายจ่าย มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร กันนิเทศ (2553) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่ทาให้เกิดหนี้สินเกษตรกรครัวเรือน อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มี
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รายได้อยู่ที่ 5,001-10,000 บาทต่อเดือน และมีภาระหนี้สินอยู่ในช่วง 50,001-100,000 บาท อีกทั้ง
จากนโยบายของรัฐบาลส่งผลให้เกษตรกรเปลี่ยนจากกู้ยืมเงินนอกระบบมาเพื่อกู้ยื ม เงินในระบบมาก
ขึ้น แต่ปริมาณของเงินกู้ไม่ได้ลดน้อยลงแต่อย่างใด โดยเกษตรกรมีความต้องการที่ จะกู้หนี้สินเพิ่มขึ้น
อีกด้วย เนื่องจากปลอดภัยไม่ต้องกังวลเหมือนกับ การกู้นอกระบบ และกู้ยืมได้ง่ายไม่ยุ่งยากมากนั ก
อัตราดอกเบี้ยต่ากว่านอกระบบ เกษตรกรนิยมกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ม าก
ที่สุด ในด้านปัจจัยที่ทาให้เกิดหนี้สินเบื้ องต้ น คือ รายได้ จากการทานาไม่เพียงพอ ลงทุนในการท า
การเกษตร และดู แลสมาชิ กในครอบครั ว และสอดคล้ องกั บ อิ สยาห์ พ ร อิ นทุ วั น (2555) ได้
ทาการศึกษาเรื่อง ปัญหาหนี้สินเกษตรกรในจังหวัดพบว่า เกษตรกรมีรายจ่ายมากกว่ารายได้

ข้อ เสนอแนะ
1) รั ฐบาลควรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ นให้ ความช่ ว ยเหลื อทางด้านอั ต ราดอกเบี้ ย โดยการให้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ปล่ อยเงิ นกู้ให้ กับประชาชน
เป็นส่วนใหญ่ ควรมีการลดอัตราอกเบี้ยให้ต่าลง และมีการพักชาระหนี้
2) ควรมี การศึ กษาเพิ่ ม เติมเกี่ ย วกั บนโยบายการแก้ ไขปัญ หาภาระหนี้ สินของครัว เรือน
เช่น โครงการพักชาระหนี้ครัวเรือนเกษตรกร โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ เป็นต้น และมีการติดตาม
ประเมินผลแต่ละโครงการว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
3) รัฐบาลควรปรับเป้าหมายการพัฒนาครัวเรือนเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการทาให้เกษตรกร
สามารถพึ่งตนเองได้ และการพัฒนากิจกรรมด้านเศรษฐกิจของชุมชนเป็นเป้าหมายหลัก
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การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
ในชุมชนบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ
อาเภอกาญจนดิษ ฐ์ จังหวัดสุร าษฎร์ธานี
นิภาพรรณ รวยรื่น*

บทคัดย่อ
การศึ กษาเรื่ อง “การมี ส่ว นร่ว มของประชาชนต่อการจัด การขยะมูลฝอยของชุ ม ชนบ้าน
พลายวาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งจาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาอาศัยทีอ่ ยู่ในตาบล การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ที่ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้คือประชาชนที่เป็นหั วหน้าครัว เรื อน จานวน 298 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมู ลคื อ
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่และร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่า งระหว่างตัว แปรต้นที่มี 2 กลุ่ ม และการศึ กษาวิ จัย เชิ งคุ ณภาพ โดยการท า Focus
Group การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยแหล่งข้อมูลมากจากประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่มีส่ว นได้ส่วนเสี ยในชุ ม ชน
ประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกองค์การบริหารส่ว นตาบลพลายวาส ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครในหมู่บ้าน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ปราชญ์ชาวบ้าน ประธานและ
สมาชิกกลุ่มธนาคารปูม้า จานวน 7 คน
ผลการศึกษาพบว่าระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนต่ อการจัดการขยะมู ลฝอยของชุ ม ชน
พลายวาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย
เมื่อพิจารณาจะเห็นได้ว่าประชาชนมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านพลายวาส หมู่
ที่ 6 บ้ า นปากกะแดะ อาเภอกาญจนดิษ ฐ์ จั ง หวั ดสุราษฎร์ธ านี ด้ า นการมี ส่ว นร่ วมในการตัดสินใจ
(Decision Making) อยู่ ใ นระดั บ น้ อย ประชาชนให้ ความสาคัญ ในการมีส่ว นร่ ว มเป็ นอั นดับแรก
รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) อยู่ในระดับน้อย ด้านการมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) อยู่ในระดับน้อย และอันดับสุดท้ายคือด้านการมีส่วนร่วมใน
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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การประเมินผล (Evaluation) อยู่ในระดับน้อย ผลการทดสอบสมมติฐาน จาแนกตามข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนพลาย
วาส หมู่ ที่ 6 บ้ า นปากกะแดะ อาเภอกาญจนดิ ษ ฐ์ จั ง หวั ดสุร าษฎร์ธ านี ไม่ แตกต่างกั น จึ ง ปฏิ เสธ
สมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลา
อาศั ย อยู่ ใ นตาบลต่างกั น มี ส่ว นร่ ว มต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุม ชนพลายวาส หมู่ ที่ 6 บ้ า น
ปากกะแดะ อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย สาเหตุหลักของการมีส่วนร่ วมของคนในชุม ชนเนื่องจากการขาด
ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะที่ถูกสุขลักษณะของประชาชน และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่ น
ไม่ได้มีแบบแผนในการบริหารจัดการขยะอย่า งเป็นรูปธรรม
ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่ อการจัด การขยะมูลฝอยของชุมชนบ้ า น
พลายวาส หมู่ที่ 6 ปากกะแดะ ตาบลพลายวาส อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างของการวิจัย ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่า เพศหญิง ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 41 ปีขึ้นไปจนถึ ง
อายุ 50 ปี ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มีอาชีพเกษตรกรรม/รับจ้างทั่วไป มี
รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 5,001 – 10,000 บาทและส่วนใหญ่มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในตาบลตั้งแต่ 11 ถึง
15 ปีขึ้นไป
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 ปาก
กะแดะ ตาบลพลายวาส อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ ในระดับน้อย และ
เมื่ อพิ จ ารณาเป็นรายด้าน พบว่ า ด้ า นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ ในระดับน้ อย ประชาชนให้
ความสาคัญในการมีส่วนร่วมเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการอยู่ ใ น
ระดับน้อย ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ อยู่ในระดับน้ อย และอันดับสุดท้ ายคือด้านการมี ส่ว น
ร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับน้อย
ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูล
ฝอยของชุ ม ชนบ้ านพลายวาส หมู่ ที่ 6 ปากกะแดะ ต าบลพลายวาส อาเภอกาญจนดิษฐ์ จั ง หวัด
สุราษฎร์ธานี โดยจาแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาอาศัยอยู่ในตาบล ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่
มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะ มูลฝอยของชุมชนบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ
อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน จึ งปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่
มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ตอ่ เดือน และระยะเวลาอาศัยอยู่ในตาบลต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการ
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 ปากกะแดะ ตาบลพลายวาส อาเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
ค าสาคัญ: ประชาชน, ขยะมูลฝอย, การจัดการขยะ, การมีส่วนร่วม
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บทน า
การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอุปโภคบริโภคของประชาชนส่วน
ใหญ่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาใน
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบในหลาย ๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นในด้านความเป็นอยู่ การดาเนินชีวิต
และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการอุปโภคบริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน จากอดีตการดาเนินชีวิต
จะพึ่งพากับทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความเจริ ญ
เข้ามาในยุคปัจจุบัน ยิ่งส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมายตามมา ซึ่งปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในตอนนี้
และเป็นปัญหาที่ทุกประเทศทัว่ โลกกาลังประสบอยู่ คือ ปัญหาขยะมูลฝอย ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย
อุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบของคนไทยในการกาจัดขยะ
มูลฝอยของชุมชน คือ ประชาชนมักทิ้งภาระหน้าทีใ่ ห้กับพนักงานทาความสะอาด ไม่ร่วมมือในการลด
และนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาขยะจึงไม่ควรมองไปที่เรื่องของ
ส่วนรวมเพียงอย่างเดียวแต่ควรมองไปที่ตัวบุคคลเป็นสาคัญ ซึ่ งสาหรับแนวทางที่แก้ปัญหาขยะล้ น
เมืองในส่วนของประชาชนนั้นสามารถใช้หลั กการ 4 Rs สร้างจิตสานึกต่อสังคม ได้แก่ 1) ลดการใช้
และการบริโภคสินค้าที่ฟุ่มเฟือยลงพยายามใช้เท่าที่จาเป็น 2) รู้จักซ่อมแซมวัสดุสิ่งของที่ชารุดเพื่อนา
กลับมาใช้ใหม่ ไม่ต้องทิ้งเป็นขยะ 3) การใช้ซ้า คือการนาสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า 4)
การนากลับมาใช้ใหม่ เช่น การนาขยะมาแปรรูป เพื่อสามารถนากลับมาใช้ใหม่ การลดขยะด้วยวิธกี าร
เหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ภาคประชาชน
ควรให้ความสนใจ การตระหนั กและรับรู้ถึงปัญหาของขยะในสถานการณ์ปัจจุบัน ร่วมกันกับภาครัฐ
ภาคเอกชน เพื่อทุกฝ่ายร่วมกันแก้ปัญหาขยะที่กาลังจะล้นโลก
ในปี พ.ศ.2561 ประเทศไทยมี ปริ มาณขยะมู ลฝอยเกิ ด ขึ้ นประมาณ 27.8 ล้ า นตั น เมื่ อ
เปรี ย บเที ยบกั บปี พ.ศ.2560 มี ป ริมาณเพิ่ มขึ้นร้อยละ 1.64 เนื่ องจากการขยายตัว ของชุม ชนเมือง
และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมเมือง การเพิ่มขึ้นของประชากร การส่งเสริม
การท่ องเที่ย ว การบริโภคที่เพิ่ม มากขึ้ น ทั้ ง ที่เกิ ดจาก ภาคการเกษตร ภาคอุ ตสาหกรรม และภาค
ครัวเรือน ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยในหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้ นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขยะที่เกิดขึ้นนี้เป็ น
ทั้ ง ขยะอิ นทรีย์ และขยะเคมี ซึ่ ง ขยะเคมีเป็นขยะที่ย ากต่อการกาจัด ดั ง นั้ นในหลายประเทศกาลัง
แก้ ปั ญ หาเรื่องขยะมู ลฝอย เพื่ อลดปริมาณขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ไม่ เว้ นแม้ กระทั่งใน
ประเทศไทยก็กาลังประสบกับปัญหาขยะมูลฝอยที่ ไม่สามารถกาจัดได้อย่างถูกสุขลักษณะ
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ชุมชนบ้านพลายวาส เป็นพื้นที่ปลายน้า และเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวบ้านดอนที่ตั้งอยู่ในอาเภอ
กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นที่ตั้งของระบบนิเวศป่าชายเลนที่ยังคงมีความอุดมสมบู ร ณ์ ใ น
การอนุบาลสัตว์น้านานาชนิด และยังเป็นแหล่งการให้ บริการนิเวศวิทยาให้กับมนุษย์ แต่ในปัจจุบันนี้
พบว่าปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สาคัญของชุมชน ที่มาของขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ ม า
จากบนบก ซึ่ ง เป็ นกิ จ กรรมต่า ง ๆ ที่ เกิ ด จากฝี มื อมนุ ษย์ ส่ ว นหนึ่ ง มาจากการท าประมง และการ
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในทะเล แม้ว่าที่ผ่านมาจะมี การดาเนินการช่วยกันเก็บขยะภายในชุมชน แต่
ไม่มีความยั่งยืน เพราะประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจไม่ตระหนักถึงความสาคัญในการจัด การ
ขยะและไม่รับรู้ถึงสถานการณ์เรื่ องขยะที่ เกิด ขึ้นว่ามันมี ผลกระทบรุนแรงมากแค่ไหน ดั งนั้นจึงเป็ น
ความจาเป็นเร่งด่วนที่ชุมชนต้องมีการเตรี ยมพื้นที่และแก้ไขปัญหาขยะซึ่งมีการสะสมในพื้นที่มาอย่าง
ยาวนาน สาหรับการต่อยอดในการพัฒนาพื้นที่ของชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง นิเวศ หรือ ไชน่า
ทาว์นของอาเภอกาญจนดิษฐ์ ฉะนั้น คนในชุมชนจาเป็นต้องมีการจัดการขยะมูลฝอยในบริเวณชุมชน
ให้สะอาด สามารถช่วยสร้างโอกาสให้คนในชุมชนเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่จะเกิดขึ้นใน
ชุ ม ชน ซึ่ ง เป็ นการกระตุ้นเศรษฐกิ จ ของชุ ม ชนให้ดีขึ้นได้ อีกทาง ดั ง นั้ นมี ค วามจ าเป็นอย่ างมากที่
ประชาชนทุ กคนต้องมีส่ว นร่ ว มในการจัด การขยะมู ลฝอยร่ว มกั นอ ย่ างถู กสุ ขลั กษณะและยั่ งยืน
ตลอดไป ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการขยะโดยการมี ส่ว นร่วมของชุม ชนดัง กล่า วเพื่ อ
ศึ กษาถึ ง ระดับ การมีส่ว นร่ วมของชุ มชนในการจัด การขยะ และหาแนวทางในการจั ดการขยะที่
เหมาะสมและยั่งยืนสาหรับรองรับการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านพลายวาส อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์การวิจยั
1) เพื่ อศึ กษาระดั บการมีส่ว นร่ วมของชุ มชนบ้านพลายวาส อาเภอกาญจนดิษ ฐ์ จั งหวัด
สุราษฎร์ธานีในการจัดการขยะมูลฝอย
2) เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย

ค าถามการวิจยั
1) ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกันไหม?
2) ประชาชนที่มอี ายุต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกันไหม?
3) ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกันไหม?
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4) ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกั นไหม?
5) ประชาชนที่มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอย
แตกต่างกันไหม?

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและงานวิจยั เกีย่ วกับการจัดการขยะมูลฝอยและหลักการมีสว่ นร่วม
Shah (2000, p. 110 อ้ า งถึ ง ใน ไพบู ลย์ แจ่ ม พงษ์ และศิ ว พั นธุ์ ชู อินทร์ , 2560, น.7) ให
ความหมายว่า “ขยะมูลฝอย (Solid Waste)” หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจกรรมการดาเนินชีวิตของ
มนุษย์แล้วถูกทิ้งขว้างไป เพราะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปหรืออาจไม่เป็นที่พึงประสงค์ของผู้ใช้หรือ
อาจด้วยเหตุผลอื่น ๆ ที่ทาให้สิ่งเหล่านั้นกลายสภาพเป็นสิ่งที่หมดคุณค่าหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินชีวิต
ธเรศ ศรีสถิต (2553, น. 64 อ้างถึงใน ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ และศิวพันธุ์ ชูอินทร์ , 2560, น.
11-13) กล่าวว่า การจาแนกชนิดของขยะมูลฝอยสามารถจาแนกได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กั บว่าจะใช้ปัจจัย
ใดเป็ นเกณฑ์ ในการจาแนก เช่ น ถ้ า จ าแนกตามลักษณะของขยะมู ลฝอยที่พบเห็นด้ว ยตาหรือการ
สัมผัสและความเป็นพิเศษสามารถแบ่งขยะมูลฝอยได้เป็น 3 ประเภทได้แก่
1) ขยะมูลฝอยที่เน่าเปื่อยได้ง่าย (Food Waste or Garbage Waste)
2) มูลฝอยที่เน่าเปื่อยได้ยากหรือไม่ได้เลย (Rubbish)
3) มูลฝอยอันตรายหรือสารเคมี (Hazardous Waste or Chemical Waste)
อาณัติ ต๊ะปินตา (2553, น. 10-11 อ้างถึงใน ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ และศิวพันธุ์ ชูอินทร์ , 2560,
น. 13-14) ได้จาแนกแหล่งกาเนิดของขยะมูลฝอยเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1) ขยะมู ลฝอยจากชุ ม ชน (Municipal Waste) ได้ แก่ ขยะมู ลฝอยที่ เกิ ด จากกิ จ วั ต ร
ประจาวันของประชากรที่อาศัยอยู่ ภายในชุม ชน ประกอบด้วยขยะจากครัวเรือน อาคารสานักงาน
โรงเรียน สถาบันการศึกษา เป็นต้น
2) ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุต สาหกรรม (Industrial Waste) ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่เกิ ด ขึ้ น
จากภาคการผลิ ตสิ นค้าโรงงานอุ ตสาหกรรมและสถานประกอบการต่าง ๆ ซึ่ ง โดยปกติแล้วขยะที่
เกิดขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมนี้จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ขยะมูลฝอยทั่วไปที่เกิดจากกิจกรรมซึ่ง
ไม่ เกี่ ย วข้ องกั บกระบวนการผลิ ตสิ นค้าโดยตรง เช่ น ขยะมู ลฝอยที่ เกิ ดจากสานั กงานและโรงงาน
อาหารภายในโรงงาน เป็ นต้ น สาหรั บ อี กส่ ว นหนึ่ ง ก็ คื อ ขยะมู ลฝอยที่ เกิ ด ขึ้ นในขั้ นตอนข อง
กระบวนการผลิตสินค้า (Process Waste) ซึ่งในขยะมูลฝอยส่ วนนี้จะมีทั้ งในส่ว นที่ไม่ เป็ นอั นตราย
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(Industrial Non-Hazardous Waste) เช่น วัตถุดิบจาพวกเศษผ้า เศษไม้ เศษหนัง เป็นต้น กับขยะ
มู ลฝอยที่ เป็ นอั นตราย (Industrial Hazardous Waste) เช่ น ตั ว ท าละลาย ตะกอนโลหะ ตะกอน
น้ามัน กรด ด่าง เป็นต้น โดยขยะมูลฝอยในส่วนหลังนี้คือขยะอันตรายประเภทหนึ่งนั่นเอง
3) ขยะมูลฝอยจากภาคการเกษตรกรรม (Agricultural Waste) ได้แก่ขยะมูลฝอยที่เกิดจาก
กิจกรรมต่าง ในภาคการเกษตรทั้งการเพาะปลูกในสวนไร่นา และจากการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งประกอบด้วย
ซากพืช ซากสัตว์ มูลสัตว์ เป็นต้น
4) ขยะมูลฝอยจากสภานพยาบาล (Hospital Waste) ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่มีแหล่งกาเนิ ด
จากโรงพยาบาลสถานีอนามัยคลินิกคนและสัตว์ ซึ่งจะเป็นขยะมูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณ
ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่สัมผัสได้ เช่น ผ้าพันแผล เข็มฉีดยา เป็นต้น นอกจากนี้ยังหมายถึงขยะมู ล
ฝอยที่เกิดจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย
การมี ส่ว นร่ ว ม (Participation) เป็ นการสื่ อสารระหว่ างบุคคล กลุ่ ม บุ ค คล ชุ ม ชน หรื อ
องค์ การ ในการดาเนิ นกิ จกรรม ทั้ ง เป็ น ทางการและไม่เป็นทางการ และการมี ส่ว นร่วมจะมีความ
เกี่ยวข้องกับประชาชน เกี่ยวข้องกับกระบวนการเข้ามามีส่วนในการดาเนินงาน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
ร่วมพัฒนา ร่วมการดาเนินการและร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและจุดมุง่ หมาย
ร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ความรูส้ ึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มด้วย
Arnstien (1969, น. 2, อ้างถึงใน ธรรมจรรย์ ตุลยธาภรง, 2546, น. 17) กล่าวว่า การเข้า
ไปมีส่วนร่วมโดยไม่มีบทบาทอะไรเลยย่อมไม่ได้ผล การมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพนั้น ผู้เข้าร่วมจะต้องรู้จกั
ใช้อานาจและสามารถควบคุมกิจกรรมนั้นได้จึงจะทาให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
William Erwin (1976) การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่ให้ประชาชนเข้ามามี ส่ว น
เกี่ยวข้องในการดาเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเอง
Cohen & Uphoff (1981, อ้ า งถึ ง ใน ชาตรี สองศรี , 2542, น. 7-26) กล่ า วว่ า การมีส่วน
ร่ ว ม หมายถึ ง สมาชิ กของชุ มชนต้องเข้ ามามี ส่วนเกี่ ย วข้องใน 4 มิ ติ ได้ แก่ 1) การมี ส่ว นร่วมการ
ตัดสินใจว่าควรทาอะไรและทาอย่างไร 2) การมีส่วนร่วมเสียสละในการพั ฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบั ติ
ตามที่ได้ตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน 4) การมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ
นรินทร์ชัย (2538, น. 19, อ้างถึงใน นรินทร์ พัฒนพงศา, 2547, น. 3) ระบุว่า การมีส่วน
ร่วมคือ การให้ประชาชน เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการดาเนินโครงการและ
ร่ ว มรั บผลประโยชน์ จากโครงการพัฒนา นอกจากนี้ ยั งเกี่ ยวข้องกับความพยายามที่จะประเมินผล
โครงการนั้น ๆ ด้วย
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อรทัย ก๊กผล (2546) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมหมายถึงกระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะแลกเปลี่ยนข้อมู ล และความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือกและการ
ตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมเป็นทีย่ อมรับร่วมกัน
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และพรรณทิพย์ เพชรมาก (2551) ได้กล่าวถึงลักษณะการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนไว้ใน เอกสารประกอบการสอนการมีส่ว นร่วมของประชาชนในการพั ฒนาเมื อง
และชนบท โดยได้ข้อสรุปลักษณะการมีส่วนร่วมแบ่งออกเป็น 6 ลักษณะ ได้แก่
1) การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) การมีส่วนร่วมแบบนี้ ประชาชนเป็นผู้ที่มี ส่ว น
ได้ ส่ว นเสี ย และบุ คคลหรื อหน่ว ยงานที่เกี่ ยวข้ องจะต้องได้รับการแจ้ง ให้ทราบถึ งรายละเอี ยดของ
โครงการที่จะดาเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ การแจ้ งข่าวสารดังกล่าวจะต้อง
เป็นการแจ้งก่อนที่จะมีการตัดสินใจดาเนินโครงการ
2) การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมที่มีการจัดการ
หารื อระหว่ างผู้ ดาเนิ นการโครงการกั บประชาชนที่เกี่ ยวข้ องและได้รับผลกระทบ เพื่ อรั บฟังความ
คิดเห็นและการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางการกระจายข่าวสารข้อมูลไปยั ง
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจ และเพื่อให้มีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบ
ทางเลือกการตัดสินใจ
3) การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมและผู้ที่มี อานาจในการตัดสินใจ ใช้เวทีสาธารณะในการทา
ความเข้าใจ การประชุมรับฟังความคิดเห็นมีหลายวิธีการ เช่น การประชุมระดับชุมชน (Community
Meeting) การประชุมรับฟังความคิดเห็นเชิงวิชาการ (Technical Meeting)
4) การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นการประชุมที่มีขั้นตอนการดาเนินงานที่ เป็ น
ระบบ และมีความชัดเจนมากขึ้น เป็นเวทีในการสเนอข้อมูลอย่างเปิดเผยไม่มีการปิดบังขอผู้ที่มีส่วนได้
และส่วยของโครงการ การประชาคมและคณะกรรมการจัดประชุมจะต้องมีองค์ประกอบของผู้เข้ าร่วม
ที่เป็นที่ยอมรับ มีหลักเกณฑ์ และประเด็ นในการพิ จารณาที่ชัดเจน และมีการแจ้ งให้ทุ กฝ่ายทราบอย่ าง
ชัดเจน
5) การมี ส่วนร่ว มในการตัดสิ นใจ (Decision Making) เป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจต่อประเด็นปัญหานั้น ๆ ซึ่งอาจจะดาเนินการโดยการ
เลือกตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการที่มีอานาจการตัดสินใจ
6) การใช้กลไกทางกฎหมาย รูปแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตรงใน
เชิ ง การป้ องกั นและแก้ ไ ข แต่ เป็ นลั กษณะของการเรี ย กร้ องและการป้องกั นสิ ท ธิ ของตนเองอัน
เนื่ องมาจากการไม่ ไ ด้ รับ ความเป็ นธรรม เพื่ อให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ผลป ระโยชน์ ที่ ต นเองควรจะได้รั บ ซึ่ ง
รั ฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยได้ให้หลั กเรื่องการมีส่ว นของประชาชนไว้ หลายประการ และ
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ประชาชนสามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญทัง้ ในรูปแบบของปัจเจกหรือในรูปแบบกลุ่ม องค์การ ตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้

กรอบแนวคิดการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้ศึกษาได้นาแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่ อ
การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยได้อาศัยแนวคิดการมีส่วนร่วม จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ด้ า นมี ส่วนร่ว มในการปฏิ บัติการ ด้ า นมีส่วนร่ว มในการรับผลประโยชน์ และด้ านมี ส่ว นร่วมในการ
ประเมินผล แสดงเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพ
ตัวแปรต้น
ข้อ มูลทัว่ ไป
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้ต่อเดือน
6. ระยะเวลาอาศัยอยู่ในตาบล

ตัวแปรตาม
การมีสว่ นร่วมของประชาชน
ต่อ การจัดการขยะมูลฝอย
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ
3. การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ระเบียบวิธกี ารศึกษา
1) ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร ที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่ในเขตชุมชนบ้านพลายวาส อาเภอกาญจน
ดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 1,156 คน
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ผู้ ศึ กษาได้กาหนดขนาดของกลุ่ มตัว อย่าง (Sample size) และ
วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) โดยใช้วิธีการคานวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธี Taro Yamane (1973) ที่
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ระดับความเชื่อมั่นที่ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างของประชาชนในเขตชุมชนบ้านพลายวาส อาเภอกาญจนดิ ษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 298 คน
2) เทคนิควิธกี ารสุม่ ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) พบ
เจอใครก็สัมภาษณ์
3) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 รูปแบบ คือ
(1) แบบสอบถามเกี่ยวกับการมี ส่ว นร่วมของประชาชนต่ อการจัด การขยะมูลฝอยของ
ชุมชนบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยแบ่งเป็น
2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
สามารถเลือกตอบได้ตามรายการ (Check-list) จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่ อการจัดการขยะมู ลฝอยของชุมชนบ้านพลาย
วาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแบบสอบถามที่ให้แสดง
ระดับการมีส่วนร่วมมี 4 ระดับ
(2) การสั ม ภาษณ์เชิ ง ลึ กกั บผู้ นาชุ ม ชนเกี่ ย วกั บการมี ส่ว นร่ว มของประชาชนต่อการ
จั ด การขยะมูล ฝอย ชุ ม ชนบ้ า นพลายวาส หมู่ ที่ 6 บ้ า นปากกะแดะ อาเภอกาญจนดิษ ฐ์ จั ง หวัดสุ
ราษฎร์ธานี
4) การสร้าง และตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือวิจยั
(1) การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จัยครั้ง นี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
เป็นการศึกษาถึงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จั ด การขยะมู ลฝอยในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านพลายวาส หมู่ ที่ 6 บ้ า นปากกะแดะ อาเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี การสร้างเครื่องมือ คือ นาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี บทความ จากตารา เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพื่ อกาหนดขอบเขตในการสร้ า ง
เครื่องมือ
(2) นาแบบสอบถามฉบับร่าง เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมตามจุดมุ่งหมายของการศึ กษา
(3) นาแบบสอบถามฉบั บ ร่ า ง ที่ แก้ ไ ขตามข้ อเสนอแนะของ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เสนอ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยให้ตรงตามเนื้อหา การใช้ถ้อยคา ความ
ชั ด เจนในคาถาม และครอบคลุม เรื่องที่ศึกษา โดยผู้ เชี่ ยวชาญ 3 ท่ า น ประกอบด้ว ย ดร.พงษ์ศักดิ์
นพรัตน์ ดร.พัชรี หลุ่มม่าน ดร.วัชรี รวยรื่น
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(4) ปรั บ ปรุง แก้ ไขแบบสอบถามตามที่ผู้เชี่ ย วชาญเสนอแนะและนาแบบสอบถามที่
ปรับปรุงแล้วไปทดสอบ (Tryout) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียง หรือเหมือนกับกลุ่มตัวอย่ า ง
แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
(5) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (อย่างไม่เป็นทางการ) เป็นการพูดคุยทั่วไปแต่ให้ได้ประเด็ น
เกี่ยวกับข้อมูลที่สาคัญ โดยทาการสัมภาษณ์ ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลและสมาชิก ประธานธนาคารปูม้ ้า รองประธานธนาคารปูม้า
5) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษานาแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนบ้านพลาย
วาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.
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6) การวิเคราะห์ขอ้ มูล ประมวลผล และสถิต ิ
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในเขตพื้นที่ ชุม ชน
บ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่จะศึกษาวิจัย โดยแจกแบบสอบถามโดยตรงด้วยตนเอง พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอี ย ด
และวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม และให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ทาแบบสอบถามอย่างอิสระ จาก
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม จานวน 333 ชุด โดยมีแบบสอบถามที่ได้กลับคืน
มา ซึ่งมีความสมบูรณ์ได้ทงั้ หมดจานวน 298 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้วิจัยดาเนินการในการวิเคราะห์
ข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
(1) นาแบบสอบถามที่รั บมาตรวจสอบความสมบูร ณ์ในการตอบแบบสอบถามหลั ง
จากนั้นนามาลงรหัสข้อมูลและนามาวิเคราะห์ ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ในการวิเคราะห์ข้อมูล
(2) วิ เคราะห์ข้อมูลทั่ว ไปของแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดั บการศึ กษา อาชีพ
รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาอาศัยอยู่ในตาบล สถิติที่ใช้ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่และ
ร้อยละ
(3) วิเคราะห์ข้อมูลของการมี ส่ว นร่วมประชาชนต่ อการจัด การขยะมู ลฝอยของชุ ม ชน
บ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถิติที่ใช้ คือ สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ความถี่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(4) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นกับ
ตัวแปรตาม โดยใช้สถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นทีม่ ี 2 กลุ่ม
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เกณฑ์การแปลผล
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ ดังนี้
สูตรอันตรภาคชั้น =
=

=
ค่าเฉลี่ย 3.26-4.00 มีส่วนร่วมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.25 มีส่วนร่วมมาก
ค่าเฉลี่ย 1.76-2.50 มีส่วนร่วมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.75 มีส่วนร่วมน้อยที่สุด

(คะแนนสูงสุด-คะแนนต่าสุด)
จานวนชั้น
4-1
4
0.75
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด
การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก
การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย
การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ผลการศึกษา
1) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 53.36 เพศชายร้อยละ 46.64 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ
27.18 รองลงมาเป็นผู้ ที่มีอายุ 31-40 ปี คิ ด เป็ นร้ อยละ 24.50 ในขณะที่ น้อยที่สุดเป็นกลุ่ มผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุ 61 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 10.40) ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ
38.92 รองลงมาคือ การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 25.83 การศึกษาระดับอนุปริญญา/ ปวส.
ร้อยละ 20.47 การศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 12.44 และน้อยที่สุดการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญา
ตรี ร้อยละ 2.34 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม / ประมง คิดเป็นร้อยละ 67.11 อาชีพรับจ้าง
ทั่วไป ร้อยละ 16.11 และน้อยที่สุดอาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 4.70 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อ
เดือนต่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.30 รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท
ร้อยละ 25.50 และรายได้ต่าสุดคือ ในขณะที่ส่วนใหญ่มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชน ตั้งแต่ 11 ปีขึ้น
ไป-15 ปี รองลงมาคือระยะเวลาอาศั ย อยู่ใ นตาบล 16 ปีขึ้นไป-20 ปี ร้อยละ 26.51 และน้อยที่ สุด
ระยะเวลาอาศัยอยู่ในตาบลไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 4.03
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2) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับระดับการมีสว่ นร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะ
มูล ฝอยในชุมชนบ้านพลายวาส หมูท่ ี่ 6 บ้า นปากกะแดะ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ
ราษฎร์ ธ านี พบว่ า ประชาชนมี ส่วนร่ว มต่ อการจั ดการขยะมูลฝอยของชุ มชนบ้านพลายวาส โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( 𝑥̅ = 2.43, SD = .52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีส่วน
ร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านพลายวาส ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision
Making) อยู่ในระดับน้อย ( 𝑥̅ = 2.45, SD = .56) ประชาชนให้ความสาคัญในการมีส่วนร่ว มเป็ น
อันดับแรก รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัตกิ ารอยู่ในระดับน้อย (𝑥̅ = 2.45, SD = .62)
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับน้อย ( 𝑥̅ = 2.35, SD = .46) และอันดับสุดท้าย คือ
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับน้อย ( 𝑥̅ = 2.25, SD = .38)
3) ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยของ ชุมชนบ้าน
พลายวาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกันหรือไม่ ผลที่
ได้คือไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้าน
พลายวาส แตกต่างกัน ผลที่ได้คือไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยของ
ชุมชนบ้านพลายวาส แตกต่างกัน ผลที่ได้คือไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุ ม ชน
บ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน ผลที่ได้
คือไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 5 ประชาชนที่มีรายได้ตอ่ เดือนต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยของ
ของชุมชนบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่าง
กัน ผลที่ได้คือไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 6 ประชาชนที่มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในตาบลต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะ
มูลฝอยของชุมชนบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ อาเภอกาญจนดิษ ฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แตกต่างกันผลที่ได้คือไม่แตกต่างกัน
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4) ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของการมีสว่ นร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย
ปัญหาของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่อยู่ในระดับน้อย สาเหตุหลัก ๆ ดังนี้
ประการแรก สาเหตุจากการที่ประชาชนเห็นว่าในชุมชนไม่มี พื้นที่สาหรับการรองรับขยะและ
จัดการขยะไม่ว่าจะเป็นการเผา หรือฝั่งกลบ ถึงจะดาเนินการคัดแยกหรือจัดการขยะอย่างไรก็ ยั ง คง
เป็นปัญหา
ประการที่สอง การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะมูลฝอย ประชาชนยังคงเคยชินกับการ
รูปแบบการจัดการขยะแบบดั้งเดิมเหมือนในสมัยอดีต คือการทิ้งหรือกองไว้ในพื้นที่บริเวณบ้าน แล้ว
ขยะก็จะหายไปเอง เนื่องจากในอดีตขยะส่วนใหญ่ เป็นขยะอิ นทรีย์ ที่สามารถย่อ ยสลายและหายไป
ตามธรรมชาติ แต่ปัจจุบันขยะที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยากทาให้ขยะที่กองหรือทิ้งไว้
ในบริเวณบ้านไม่ลดลงหรือหายไปจากพื้ นที่ แต่ชาวบ้านยังคงเคยชิ นกับพฤติกรรมแบบเดิมในการ
จั ด การขยะ ส่ ง ผลให้เกิ ดขยะสะสมในพื้นที่บริเวณบ้านของแต่ละครัวเรื อน ซึ่ ง ผลกระทบจากการ
จัดการขยะที่ไม่ถูกวิธีสามารถส่งผลกระทบทัง้ ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติต่อไป
ประการที่สาม การขาดจิตสานึกในการจัดการขยะของประชา ชนในชุม ชน ซึ่งเป็นประเด็ น
หลักของคนในชุมชน ที่มีความมักง่ายไม่ค่อยนึกถึงส่วนรวม ต่างคนต่างนึกถึงความสะดวกของตั วเอง
เป็นหลักส่งผลให้ปริมาณขยะล้นในพื้นที่
ประการที่สี่ ปัญหาขยะจากพื้นที่ใกล้เคียงที่ลอยน้ามาในช่วงฤดูน้าหลาก รวมทั้งขยะจากคน
ต่างถิ่นที่มักง่ายโยนขยะทิ้งลงในแม่น้าและพื้นที่สาธารณะของชุมชน ทาให้ปริมาณขยะเข้ามาสะสม
เพิ่มเติมในชุมชนซึ่ง เป็ นพื้ นที่ปลายน้ามากขึ้ น โดยทุกปีจะมีปัญหาขยะต่างถิ่นเข้ามาสะสมในพื้ นที่
จานวนมาก แม้จะจัดการอย่างไรก็ยังคงไม่สามารถแก้ปญั หานี้ได้ ทาให้คนในชุมชนไม่ค่อยอยากเข้ามา
ร่วมมือในการจัดการขยะ เพราะคิดว่าอย่างไรก็คงไม่สามารถลดปัญหาขยะในชุมชนได้
ประการที่ห้า การที่หน่วยงานภาครัฐและองค์ กรปกครองส่ว นท้องถิ่ นซึ่ งมีส่วนเกี่ยวข้ องใน
การจั ด การปัญหาขยะ ไม่ ไ ด้แสดงความพร้อมในการบริหารจั ดการหรือมีแผนการที่ชัดเจนในการ
แก้ปัญหาขยะในชุมชนอย่างจริงจัง ทั้งในเรื่องการจัดหาถังรองรับขยะที่ตงั้ ให้บริการแก่ชุมชน ไม่มีการ
บริการเก็บขยะภายในชุมชน ไม่มีรถขนขยะไปทิ้ งยังแหล่งกาจัดขยะ ซึ่งอาจจะมาจากปัญหาเรื่องการ
ขาดแคลนงบประมาณที่จะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง หากในชุมชนได้จัดบริการถัง
รองรับขยะหรือมีแหล่งกาจัดที่ชัดเจน ประชาชนเองก็ยินดีที่จะนาขยะมาทิ้งในจุดที่ได้มีถึงให้บริการ
เพราะไม่มีใครอยากให้บ้านตัวเองมีขยะเต็มพื้นที่ และสามารถลดปัญหาขยะในชุมชนได้อย่างแน่นอน
แต่ ต อนนี้ ยัง ขาดการจั ดการในเรื่ องดังกล่ าว ประชาชนไม่เห็นถึง ความชัดเจนและความพร้อมและ
ความตั้งใจขององค์กรที่เกี่ยวข้อง การให้ความร่วมมือจากภาคประชาชนจึงเกิดขึ้นน้อย และร่วมเป็น
ครั้งคราวตามกิจกรรมรณรงค์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จบไป ไม่มีความต่อเนื่อง ปัญหาขยะในพื้นที่สะสมในพืน้ ที่
จึงยังไม่สามารถลดลงได้

480

สรุปผลการศึกษา
1) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
จากการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้า น
พลายวาส หมู่ที่ 6 ปากกะแดะ ตาบลพลายวาส อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างของการวิจัย ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 41 ปีขึ้นไปจนถึ ง
อายุ 50 ปี ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มีอาชีพเกษตรกรรม/รับจ้างทั่วไป มี
รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 5,001 – 10,000 บาทและส่วนใหญ่มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในตาบลตั้งแต่ 11 ถึง
15 ปีขึ้นไป
2) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการมีสว่ นร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
บ้านพลายวาส หมูท่ ี่ 6 ปากกะแดะ ต าบลพลายวาส อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 ปาก
กะแดะ ตาบลพลายวาส อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และ
เมื่ อพิ จ ารณาเป็นรายด้าน พบว่ า ด้ า นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ ในระดับน้ อย ประชาชนให้
ความสาคัญในการมีส่วนร่วมเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการอยู่ ใ น
ระดับน้อย ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ อยู่ในระดับน้ อย และอันดับสุดท้ายคือด้านการมี ส่ว น
ร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับน้อย
3) ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูล
ฝอยของชุ ม ชนบ้านพลายวาส หมู่ ที่ 6 ปากกะแดะ ต าบลพลายวาส อาเภอกาญจนดิษ ฐ์ จั ง หวัดสุ
ราษฎร์ธานี โดยจ าแนกตามข้ อมูลทั่ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาอาศัยอยู่ในตาบล ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่
มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะ มูลฝอยของชุมชนบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ
อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่
มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาอาศัยอยู่ ในตาบลต่างกัน มีส่วนร่วมต่อ
การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 ปากกะแดะ ตาบลพลายวาส อาเภอกาญจน
ดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
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4) สภาพปัญหาของการจัดการขยะและการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนจากทัศนคติจาก
ผู้ต อบแบบสัมภาษณ์
สภาพปัญหาของการจัดการขยะและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนคือปริมาณขยะเพิ่มสูงขึน้
ในพื้นที่ การที่ชุมชนมีจานวนประชากรหนาแน่น อยู่กันแบบแออัด ขาดแคลนพื้นที่สาหรับทิ้งหรือเผา
ขยะใกล้บ้าน การขาดระบบการบริหารจัดการขยะที่มปี ระสิทธิภาพจากหน่วยงานภาครัฐและองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องการบริการถังรองรับขยะ การไม่มีรถจัดเก็บขยะ และไม่มี
แหล่งทิ้งหรือกาจัดขยะภายในชุมชน ตลอดจนไม่มีแผนงานหรือการจัดการขยะที่เป็นรูปธรรมให้คนใน
ชุ ม ชนเกิ ด ความมั่ นใจ ส่ ง ผลให้ ก ารมีส่ว นร่ ว มในการจั ดการขยะจากประชาชนอยู่ ใ นระดับน้ อย
นอกจากนี้ปัญหาหลักที่สาคัญมาจากการที่ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะอย่ า ง
ถู กสุ ขลั กษณะ ปั ญ หาเรื่องพฤติกรรมที่คุ้นเคยในการจั ดการขยะที่เหมื อนในสมัย อดีต ไม่ เข้าใจถึง
ผลกระทบต่อเนื่องที่เกิดขึ้ นจากปัญหาขยะ ทาให้ในพื้นที่กลายเป็นชุมชนที่มีปัญหาเรื่องการจัด การ
ขยะในลาดับต้น ๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อ เสนอแนะ
ข้อ เสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ผู้บริหารของบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 ปากกะแดะ ควรมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาจัด การเกี่ยวกับ การรั กษาความสะอาดในบริ เวณชุม ชนให้ ม าก
ยิ่งขึ้น
2) ผู้ บ ริ ห ารของบ้านพลายวาส หมู่ ที่ 6 ปากกะแดะ ควรมี นโยบายและแผนงานในการ
จั ด การขยะที่ เป็ นรู ป ธรรม ที่ เน้ นการส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ว นร่ ว มในการติ ดตามและ
ประเมินผลเกี่ยวกับเรื่องขยะมูลฝอยให้มากยิ่งขึ้น
3) ผู้บริหารของบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 ปากกะแดะ ควรส่งเสริ มประชาสัมพันธ์ปัญหาที่เกิด
จากขยะให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ พร้อมทั้งจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และจัดอบรมเกี่ยวกั บ
การจัดการขยะให้กับประชาชนในพื้นที่
4) องค์การบริการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทางานร่วมกันเพื่ อให้มีระบบ
การจั ดการขยะที่มีการจั ดเก็ บอย่างสม่ าเสมอเพื่ อสร้ างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในชุมชน มี การ
กาหนดจุดทิ้งมูลฝอยของแต่ละชุมชน ตลอดจนอาจจะต้องร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดหา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับการกาจัดขยะระดับครัวเรือน
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5) ผู้นาชุมชนต้องส่งเสริมให้เกิดการทางานแบบมีส่วนร่วม โดยให้ชุมชนวิเคราะห์ประเด็น
ของการมี ส่ว นร่ วม ซึ่ ง ต้ องแยกให้แกนนาได้เรีย นรู้จ ากผู้นาชุ ม ชนและเจ้ าหน้ าที่ ส่ ว นในภาคของ
ประชาชนก็ต้องร่วมมือกับทางภาครัฐในการจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะ และนาขยะมาทิง้ ให้ถกู ที่
เพื่อป้องกันการโรคระบาด
ข้อ เสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ
1) ควรสนั บ สนุนให้ภาคประชาชนคัดเลื อกตัวแทนเข้ ามามี ส่วนร่ว มเกี่ ย วกับการบริหาร
จั ด การขยะมูลฝอยของบ้านพลายวาส หมู่ ที่ 6 ปากกะแดะ โดยการประชาสั มพันธ์ ข้อมู ลข่าวสาร
ราชการเพื่ อขอความร่วมมือให้ประชาชน มี ส่ว นร่ว มในการปฏิ บัติงานจัดทาข้ อปฏิบัติเกี่ ยวกับการ
รักษาความสะอาดภายในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น
2) ควรสนับสนุนให้ภาคประชาชนได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ ตลอดจนมีส่วน
ร่ ว มในการวางแผนกิ จกรรมหรือโครงการที่เกี่ ย วข้ องกั บขยะมูลฝอยของชุมชน โดยการจัดประชุม
ประชาคมเพื่อคัดเลือกตัวแทนของชุม ชนจากประชาชนที่มีความรู้ความสามารถเกี่ย วกับ การบริห าร
จัดการขยะมูลฝอย ไปร่วมงานกับองค์การบริหารส่วนตาบล หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ เสนอแนะเชิงวิชาการ
1) ควรศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนที่มีต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
บ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 ปากกะแดะ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 ปากกะ
แดะ เพื่อนาสู่การศึกษาความเป็นไปได้ ของการจัดทาโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจรร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอกาญจนดิษฐ์
2) ควรศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนเชิงคุ ณ ภาพ
และศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติมจากตั วแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชน เพื่อนาข้อมูลสรุปผลใช้ เป็นแนวทางพั ฒนาการบริห ารจัดการขยะอย่างถู กวิ ธีและมีค วาม
เหมาะสมกับชุมชน
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการ
แข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุร าษฎร์ธานี
บุญรักษ์ นิรภัย*

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อทราบถึงปั จจั ยที่มี อิทธิ พ ลต่ อต่ อประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรฝ่ า ยจัด การแข่ ง ขั นกรีฑาระหว่ า งโรงเรี ย นส่ ว นภู มิ ภาคจั ง หวั ด สุ
ราษฎร์ธานี 2) เพื่อทราบถึงสภาพการของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ ายจั ด การ
แข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่ว นภูมิ ภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) เพื่อทราบถึงแนวทางการพั ฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุค ลากรฝ่ายจัด การแข่งขั นกรีฑาระหว่า งโรงเรี ย นส่ ว นภู มิ ภาค
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ กษา คื อ บุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เป็ น
คณะทางานฝ่ายต่าง ๆ ในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ฝ่ายดาเนินการจัดการแข่ง ขันกรี ฑาระหว่ า ง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจาปี 2562 จานวน 160 ตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้ อมู ล
โดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ ย ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (T-Test) การทดสอบความแปรปรวน แบบทางเดียว (One-Way
ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างจะทาการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s) และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการศึกษา พบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า งานหรืออาชีพเป็นข้าราชการหรื อพนั กงานของรั ฐ
ประสบการณ์ในการปฏิบัตหิ น้า ที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน 1-2 ครั้ง 2) โดยภาพรวมผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วน
ภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก 3) โดยภาพรวมผลการวิ เคราะห์ประสิทธิ ภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่
ในระดับมาก 4) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ แตกต่างกัน มีผลต่อระดับ
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ส่วนลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ได้แก่
อายุ ระดับการศึกษา งานหรืออาชีพ และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน ผลต่อ
ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 5) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการ
แข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ค่าประสิทธิภาพในการทานาย (R2) มี
ค่าเท่ากับ 0.426 มีอานาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 42.6 ส่วนที่เหลืออีก ร้อยละ 57.4 เกิดจากตัว
แปรอื่น 6) สามารถกาหนดแนวทางในการพั ฒนาประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงานของบุค ลากรฝ่ า ย
จัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค คือ (1) ผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการ
จ าเป็ นต้องให้ความสาคัญในการพัฒนาเพิ่ มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้แก่บุคลากร ควรที่จะมี
การฝึ กอบรมให้ แก่ บุ ค ลากรอยู่ เสมอ (2) ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานหรื อผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการควรให้
ความสาคัญกับระบบการจัดสรรสวัสดิการหรือผลประโยชน์ อย่างอื่น อาทิเ ช่น การมอบเกียรติบัต ร
การมอบรางวัลสรรเสริ ญ เกี ยตริคุณ เพื่อเป็นกาลังใจในการปฏิบัติงาน (3) ผู้บริหารหน่วยงานหรื อ
ผู้ รั บ ผิ ดชอบโครงการ รวมถึ งหัวหน้ างานฝ่ ายต่าง ๆ ควรให้ความสาคัญกั บการทาความเข้าใจและ
ชี้แจง กับคณะทางานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงานได้ ดี
ยิ่งขึ้น
ค าสาคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ, บุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑา
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บทน า
พลศึกษาและกีฬา กล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่ครอบคลุมทุกสิ่งในวิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการนาไปใช้
ได้จริงในการประกอบอาชี พ การสร้างมูลค่า เพิ่ม ในระบบเศรษฐกิ จ เพราะปัจ จุบัน อุ ต สาหกรรม
กีฬามีมูลค่ามหาศาลต่ อระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศอย่า งมาก รวมทั้งการพัฒนาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่
ช่วยให้คนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็ง แรง สมบูรณ์ และมีพลังในทุกครั้งเมื่ อออกกาลั งกาย
อย่างไรก็ดีสิ่งดังกล่า วยั งแฝงไปด้ วยนั ย ของบทเรีย นที่มีคุณค่าทางทัศ นคติ ทั้ ง ความตั้ ง ใจ
และมุ่งมั่น การมีวินัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น การมีน้าใจทั้งต่อเพื่อนร่วมแข่งขันและสังคม ตลอดจน
การเรียนรู้ ที่จะปรับตัวในการยอมรับต่อการพ่ายแพ้ และถ่ อมตนเมื่อชนะ (ปริวัฒน์ วรรณกลาง,
2561)
แนวโน้ ม ของการกี ฬาของโลกและภู มิ ภาคเอเชี ย ตะวั นออกเฉี ย งใต้ มี การเปลี่ ย นแปลง
ในเชิงบวก เห็นได้จากการมีพัฒนาการที่ เป็นรูปธรรมอย่างต่ อเนื่ องอั นเนื่ องมาจากการผสมผสาน
ค่านิยมใหม่ ในการตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน และสถานการณ์โลกที่ เปลี่ ย นแปลง
ไปจากวิถีชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับ การมองเห็ นโอกาสทางธุ รกิ จ ของผู้ป ระกอบการต่ า ง ๆ
ในหลายภูมิภาค ซึ่งเป็นปัจจัยเร่ ง การพั ฒนาการกี ฬาให้มี แนวโน้ม เจริญ เติบ โตในอนาคต จึ ง เป็ น
สาเหตุที่ชัดเจนว่าการกีฬาของประเทศไทยจะมีการพั ฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ทั้งทางตรงและทางอ้ อม
โดยแนวโน้มและปัจจั ยที่คาดว่าจะส่ง ผลกระทบต่อการพั ฒนาการกีฬาในอนาคตมี 7 ประเด็ น (1)
ความตระหนักในข้ อดี ของการรั กษาสุ ขภาพเป็ นปัจจั ยหลั กที่ค นจะหั นมาเล่ นกี ฬาและออกกาลั ง
กายเพิ่ ม ขึ้ น (2) นานาประเทศจะมี การผลั กดั นการกี ฬาให้ กับ มวลชนอย่ า งต่ อ เนื่ อง ส าหรั บ
ประชาชนทุกกลุ่ ม (3) กีฬาชนิดที่ให้ความตื่ นเต้ น เร้าใจ กาลังได้รับความนิ ยมมากขึ้ น ในหมู่ ผู้ที่
ต้ อ งการความแปลกใหม่ แ ละท้ า ทาย (4) การแข่ ง ขั น ทางการค้ า เพิ่ ม ขึ้ น จะส่ ง ผลให้ มี
การแข่งขันทางการตลาดอย่างเข้มข้ น (5) การดาเนินชีวิตในสังคมเมือง ซึ่งมี วิถีชีวิตที่ เร่ ง รี บ และมี
ข้ อจ ากั ด ด้ า นเวลา ส่ ง ผลให้ ไ ม่ สามารถวางแผนและออกแบบการออกกาลั ง กายแ ละกี ฬ าให้
เหมาะสมกับชีวิต ประจ าวั นได้ (6) ระบบอาสาสมัครกี ฬาจะมีบทบาทมากขึ้ นในการสร้ า งคุ ณ ค่ า
ทางสังคม และส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับวงการกีฬา และ (7) การพัฒนาของเทคโนโลยีสมั ยให ม่ ซึ่ ง
จะช่วยเพิ่มช่องทางในการเข้าถึง และการมีส่วนร่ว มในการเล่ นหรือการชมกี ฬา ทั้งนี้ แนวโน้ ม หรื อ
ปัจจัยสาคัญดังกล่าวคาดว่าจะส่ง ผลกระทบต่อการปรับ เปลี่ ย นรูป แบบการกี ฬาของไทยและการ
วางแผนการพั ฒนาการกี ฬาของประเทศไทยในอนาคต (คณะกรรมการนโยบายกี ฬาแห่ง ชาติ,
2561)
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การกีฬาของประเทศได้มี การพั ฒนาอย่ างต่ อเนื่ องในช่ ว งที่ ผ่า นมา มีนักกี ฬาอาชี พ ของ
ไทยหลายคนที่ประสบความสาเร็จในเวที ร ะดับนานาชาติและสามารถสร้า งชื่ อเสีย งให้ แก่ ต นเอง
และประเทศมีการตราพระราชบัญญัติหลายฉบับเพื่อส่งเสริมการพั ฒนาการกี ฬาในประเทศ มี การ
ส่งเสริมกีฬาอาชีพ อย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดสรรงบประมาณที่เป็นระบบและมีความชั ด เจนมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงการขยายตัว อย่างต่ อเนื่ องของอุต สาหกรรมกี ฬา ซึ่งในระยะ 5 ปี ที่ผ่า นมามี อัต รา
การเติบโตเฉลี่ย สูง กว่ าอัต รา การเติบโตของผลิต ภัณฑ์ มวลรวมในประเทศถึง 3 เท่า โดยมี มู ลค่ า
กว่า 81,000 ล้านบาท ในปี 2557 และในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่ เข้ า ร่ ว ม
เล่นและชมกิจกรรมกีฬากว่า 3 ล้านคน อย่า งไรก็ตาม ผลงานภาพรวมของนักกี ฬาไทยในมหกรรม
กี ฬาระดั บ นานาชาติยั ง ไม่ สามารถบรรลุ ผลได้ ตามเป้ า หมาย เนื่ องจากขาดความสม่ าเสมอใน
ผลงาน และประชาชนทั่วไปยังไม่ได้รั บ การสนับ สนุ นและส่ ง เสริม การออกกาลัง กายและเล่ นกี ฬา
อย่างต่อเนื่อง จึงทาให้สัดส่วนประชากรที่ออกกาลัง กายหรื อเล่ นกี ฬา อย่างสม่าเสมอลดลงเหลื อ
เพี ย ง ร้ อยละ 23.4 ในปี พ.ศ.2558 เมื่ อเที ย บกั บ ร้ อยละ 26.1 ในปี 2554 (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2559)
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตระหนักที่จะดาเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลในการส่ง เสริ มและพั ฒนาการกีฬาในระดับ นั กเรีย น นักศึกษา อันเป็นรากฐานที่ สาคั ญ ยิ่ ง
ให้เป็นรูปธรรมตามแบบแผนการพั ฒนาการกี ฬาของชาติ ที่รัฐบาลได้มุ่งหวังไว้ โดยจั ด ให้ มี การ
แข่งขันกีฬาในระดับนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศขึ้นเป็นประจาในทุก ๆ ปี โดยมีวัตถุป ระสงค์ ใ น
การจัดเพื่อ (1) สนับสนุนส่งเสริม ให้นักเรีย น นักศึ กษา ทั้งส่วนกลางและส่ว นภู มิ ภาคมี โ อกาสใช้
ทั กษะและประสบการณ์จากที่ได้ฝึก ฝนเล่ า เรีย นมาเข้ าร่ วมการแข่ งขั นกี ฬาระดับ ประเทศ (2)
ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพพลานามัยที่แข็ง แรงสมบูรณ์อย่างสม่าเสมอ (3) เผยแพร่
กิจกรรมทางการกี ฬาให้ แพร่ห ลาย และมีมาตรฐานในกา รแข่ งขั นระดั บ นานาชาติ (4) สรรหา
นักกีฬาที่มีความสามารถดี เด่น และส่งเสริมพัฒนาไปสู่ การแข่ งขั นในระดับสู งต่อไป (5) ปลู กฝั ง
คุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวิ นัย มีน้าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะรู้จักการเคารพกฎกติ กา
อันจะนาไปสู่ความสามัคคีและปรองดองในหมู่คณะ (กรมพลศึกษา, 2558)
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ธ านี โดยสานั กงานการท่ องเที่ ย วและกี ฬาจั ง หวัด สุ ราษฎร์ ธ านี ได้ รั บ
มอบหมายจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ ยวและกี ฬา ให้ เป็ น หน่ ว ยงานในการดาเนิ น
โครงการจั ด การแข่ ง ขั นกรีฑาระหว่า งโรงเรีย นส่ ว นภู มิ ภาคจั งหวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี เพิ่ ม เป็ นการ
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ นให้ เด็ กและเยาวชนในจั ง หวั ด ได้ เล่ นกี ฬาและเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น เพื่ อ
คั ด เลื อกตั ว แทนนั กกรี ฑาของจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี เพื่ อเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ในร ะดั บ เขต และ
ระดับประเทศต่อไป ซึ่งพบว่า ในการดาเนินการจัดการแข่งขั นกรีฑาระหว่า งโรงเรี ย นส่ ว นภู มิ ภาค
มักเกิดปัญหาและมีอุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดการแข่งขันเกิดขึ้นอยู่ เสมอ
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การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษา ประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ นและ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัด การแข่งขั นกรีฑาระหว่า งโรงเรี ย นส่ ว น
ภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประสิ ท ธิ ภาพในการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายจัด การแข่ งขั นกรี ฑาระหว่างโรงเรี ย นส่ ว นภูมิ ภาคจั งหวัด สุราษฎร์ ธ านี ในครั้ ง
ต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการส่ง เสริมด้านกี ฬาแก่ เด็กและเยาวชนในจั งหวัดสุร าษฎร์ ธ านี อย่ า ง
แท้จริง

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงานของบุ ค ลากรฝ่ า ย
จัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่ว นภูมิ ภาคจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2) เพื่อศึกษาถึงสภาพการของประสิทธิ ภาพการดาเนิ นการจัด การแข่งขั นกรี ฑาระหว่ า ง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3) เพื่ อศึ กษาถึ ง แนวทางการพั ฒนาประสิท ธิ ภาพในการปฏิ บัติง านของบุ ค ลากรฝ่ า ย
จัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่ว นภูมิ ภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ค าถามการวิจยั
1) บุคลากรฝ่ายจัด การแข่ง ขั นกรี ฑาระหว่างโรงเรี ย นส่ ว นภูมิ ภาคจังหวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
มีความคิดเห็นด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับใด
2) ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจั ด การแข่ ง ขั น
กรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับใด
3) จะมี แนวทางในการพั ฒนาประสิท ธิภาพในการปฏิ บัติง านของบุค ลากรฝ่า ยจัด การ
แข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่ว นภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้อย่างไร

งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
เฉลิ ม ชั ย บุ ญ รั ต น์ (2545) ศึ กษาสภาพ และการด าเนิ นงานกี ฬาภายในจั ง หวั ด ตาม
แผนพัฒนากี ฬาแห่ง ชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2545 -2549) ใน 8 ด้านปัญหาพบมากที่สุด แยกตาม
ด้านต่าง ๆ คือ ด้านการวางแผน มีปัญหาในการดาเนิ นการแปรงแผนพั ฒนาการกี ฬาแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 3 ไปสู่ การปฏิบัติด้านการจัดองค์กร พบว่ามีปัญหาในการกาหนดหน่วยงา นดู แ ลการกี ฬา
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อย่างเป็นระบบ ด้านการจัดบุคลากรพบว่าจานวนบุคลากรที่ทางการกีฬาในการพัฒนากี ฬาภายใน
จังหวัดมีไม่เพียงพอ ด้านงบประมาณพบว่ามีปัญหาด้า นการเสนอของงบประมาณในการพั ฒนา
กีฬา ด้านอานวยการพบว่า ขาดการจัดผู้ นาทางกี ฬา ด้านการประสานงานพบว่ามีปั ญ หาในการ
ประสานงานคณะกรรมการศูนย์กีฬา ตาบล และด้านการรายงานผลมีปัญหาในการติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงาน
วิ วั ฒน์ จิ ต ตปาลกุ ล (2541) ได้ ศึ กษารู ป แบบการจั ด การแข่ ง ขั นกี ฬ ามหาวิ ท ยา ลั ย
แห่ ง ประเทศไทย โดยการศึ กษาข้ อมู ลพื้ นฐานและหลั กวิ ธี การเกี่ ย วกั บ แนวคิ ดทฤษฎี ปั ญ หา
อุปสรรคในการจัด การแข่ งขั นกี ฬาและตัว อย่า งการจัด การแข่ ง กี ฬาของสถานบนอื่ น ๆ นามา
สร้ า งเป็ นรู ป แบบจ าลองการจั ด การแข่ ง ขั นกี ฬามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อสอบถามความคิ ด เห็ น ของ
ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย จ านวน 17 คนเกี่ ย วกั บ รู ป แบบการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่ เหมาะสม โดยใช้เทคนิ ค แอลฟา ผลการวิจัย พบว่า รูป แบบการ
จั ด การแข่ ง ขั นกี ฬามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย ตามทั ศ นะของผู้ เชี่ ย วชาญประกอบด้ ว ย
โครงสร้าง 6 ด้าน คือ ด้านปรัชญาของการจัดการแข่งขั นกี ฬา ด้านนโยบายในการจั ด การแข่ ง ขั น
กี ฬ า ด้ า นวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ า ด้ า นองค์ ก รการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ า
ด้านวิธีการแข่ง ขั นกี ฬาด้า นการประเมิ นผลการแข่ง ขั นกี ฬา ผลการศึกษาพบว่า 1) การจั ด การ
แข่ ง ขั นควรก าหนดปรั ช ญาโดยมุ่ ง เน้ นความเป็ น เลิ ศ ด้ า นกี ฬาส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาแสดง
ความสามารถสูงสุดทางด้า นกี ฬาและส่ ง เสริมความสามัคคีของนั กศึ กษาระหว่างมหาวิทยาลั ย 2)
นโยบายในการจัด การแข่ง ขั นกี ฬาควรมุ่ ง เน้ นการส่ง เสริม ให้นักศึ กษาได้รับ การพั ฒ นาทางด้ า น
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมให้นักศึ กษาแสดงความสามารถในการเล่ นกี ฬา 3) การจั ด การ
แข่ ง ขั นควรมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อส่ ง เสริ ม สุ ขภาพ และ พลานามั ย ของนั กศึ กษาเพื่ อให้ นักศึ กษามี
ทัศนคติที่ดีต่อการออกกาลัง กายและให้นักศึ กษาสนใจเข้าร่ว มการแข่ งขั น 4) การจั ด องค์ กรการ
แข่งขันกีฬาประกอบด้ว ย 8 กลุ่มดังนี้ คือกลุ่มกิจ กรรมกี ฬา กลุ่มกาหนดการกลุ่ ม รางวั ลที่ จั ด ใน
การแข่ ง ขั น กลุ่ ม จั ด บั นทึกข้ อมูลสถิ ติการแข่ง ขั น กลุ่ ม วางระเบีย บคุณ สมบั ติ นักกี ฬากลุ่ ม ตรวจ
สุ ขภาพ กลุ่ ม งบประมาณ กลุ่ ม ประชาสั ม พั นธ์ 5) วิ ธี การจั ด การแข่ ง ขั น จั ด ให้ เหมาะสมกั บ
ระยะเวลาจานวนทีมที่ เข้า แข่ งขั นและใช้ กกติ กาของสมาคมกีฬาแห่ง ประเทศไทย กาหนดชนิ ด
กีฬาให้สอดคล้องกับกีฬาระดับนานาชาติ จัดกีฬาไม่มากกว่า 22 ชนิดกีฬา แบ่งกลุ่ ม ชนิ ด กี ฬาดั ง นี้
คื อกลุ่ ม ชนิ ด กี ฬาบั ง คั บ กลุ่ ม กี ฬาสากล กลุ่ ม กี ฬาท้ องถิ่ นและกลุ่ ม กี ฬานั นทนาการ 6) การ
ประเมิ นผลการแข่ ง ขั นกี ฬา ให้ มี การประเมิ นทั้ง กระบวนการแข่ ง ขั นประเมิ นก่ อนการแข่ ง ขั น
ระหว่างการแข่งขัน และสิ้นสุดการแข่งขัน
นพพร สุ ว รรณโชติ (2543) ได้ ศึ กษาปั ญ หาการจั ดการแข่ ง ขั นกี ฬามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 26 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใ นการศึ กษาครั้ง นี้ประกอบด้ว ย คณะกรรมการจั ด การ
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แข่ ง ขั นจ านวน 100 คน ผู้ ฝึกสอนจ านวน 100 คน ผู้ ค วบคุ ม ที มจ านวน 100 คน และนั กกี ฬา
จ านวน 200 คน ด าเนิ นการสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบง่ า ยเครื่ องมื อที่ ใ ช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ลเป็ น
แบบสอบถามความคิดเห็ นผลการวิ จัย พบว่า 1) ปั ญ หาด้ านแผนงบประมาณที่พ บมากที่ สุด คื อ
ความคล่องตัวในการเบิกจ่ายเงิ นการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเกี่ ยวกับ การใช้ เงิ น ของ
ฝ่ายต่าง ๆ และงบประมาณในการจัดการแข่ งขั น 2) ปัญหาด้านการจัดการแข่งขั นที่ พ บมากคื อ
ความรั บ ผิ ด ชอบของบุคลากรฝ่ ายต่า ง ๆ และการประสานงานของบุค ลากรฝ่ า ยต่าง ๆ 3)
ปั ญ หาด้ า นการประชาสั ม พั นธ์ ที่ พ บมากที่ สุดคื อการกระจ่ า ยเสี ย งเพื่ อประชาสั ม พั นธ์ ภ ายใน
สนามแข่งขันและการให้ข้อมูลด้านการแข่งขั นในแต่ละวั นของหน่ วยประชาสัมพั นธ์ 4) ปัญ หาด้ า น
สนามแข่งขันและอุป กรณ์ที่พบมากคื อมาตรฐานของสนามและอุป กรณ์ การแข่ งขั น คุ ณ ภาพของ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึ กซ้ อมกับ อุป กรณ์ที่ใช้ใ นการแข่งขั นและที่นั่งสาหรับ ผู้ ชมในสนามแข่ ง ขั น 5)
ปัญหาด้านการรั กษาพยาบาลที่ พ บมากที่สุด คือการประสานงานระหว่ างแผนกต่า ง ๆ เมื่ อมี
ปัญหาบาดเจ็บ 6) ปัญหาด้านที่พักและอาหารที่พบมากคื อบริ การน้ าดื่มน้ าใช้ ใ นสถานที่ พั ก และ
สถานที่จาหน่ายอาหารและน้าดื่ม
ทิวา ปฏิญาณสัจ (2553) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานในทั ศ นะ
ของพนักงานบิ๊กซีซูเปอร์เซ็ นเตอร์สาขาสา โรงและเพื่อเปรียบเทียบปัจ จัยที่ส่ง ผลต่ อประสิ ท ธิ ภาพ
การทางานในทัศ นะของพนั กงานบิ๊ กซี ซูเปอร์ เซ็ นเตอร์ สาขาสา โรงจาแนกตามข้ อมู ลส่ ว นบุ ค คล
ของพนั กงานพบว่ า ปัจ จัย ที่ส่ง ผลต่อประสิท ธิภาพในภาพรวมทั้ง 3 ด้ า นอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง
เมื่ อพิ จ ารณาเป็นรายด้า นพบว่ า ด้ า นบุ ค คลอยู่ ใ นระดับมากส่ ว นด้า นลักษณะงาน และด้ า นการ
จัดการอยู่ในระดับ ปานกลาง เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยผลการเปรียบเทีย บปั จ จั ย ที่ ส่ง ผล
ต่ อประสิ ท ธิ ภาพการท างานเมื่ อจ าแนกตามข้ อมู ลส่ ว นบุ ค คลพบว่ า พนั กงานที่ มี สภาพสมรส
ต่างกัน ให้ความสาคัญเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานด้านบุคคลและภาพรว ม
ทั้ง 3 ด้าน แตกต่างกันอย่า งมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพนักงานที่ มี อายุ แ ตกต่ า งกั น
ให้ความสาคัญเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานด้านการจัดการแตกต่ า งกั น อย่ า ง
มีนับสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปิยะวรรณ มารวิชัย (2550) ได้ศึกษาเรื่องปัจจั ยที่ส่งผลต่ อประสิทธิ ภาพการปฏิ บั ติ ง าน
ของพนักงานบริษัทอี ซี่ บายจากัด (มหาชน) พบว่า พนักงานมีความคิด เห็ นว่าประสิ ท ธิ ภาพการ
ปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นระดั บ สู ง (ตามความรั บ รู้ ของพนั กงาน) โดยให้ ร ะดั บ ความคิ ด เห็ นด้ า นการ
ปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรกาหนดไว้มีค่าเฉลี่ย เป็นอั นดับหนึ่ง ปัจจั ย สภาพแวดล้ อม
ในการทางานมีความสัมพันธ์ กับ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิ ภาพ และปั จ จั ย ที่ ส่ง ผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติ งาน และปัจจัยที่ส่ง ผล ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติง านในเรื่ อ งของ
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ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล พบว่ า เพศต าแหน่ ง งาน และระดั บ เงิ นเดื อน รวมถึ งปั จ จั ย สภาพแวดล้ อม
ต่างกันก็ส่งผลต่อระดับ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน
กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้ศึกษาได้นาแนวคิดเกี่ยวปัจจัย องค์ประกอบที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ
ประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บั ติ ง าน มาเป็ นแนวทางในการศึ ก ษาเรื่ อง “ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุค ลากรฝ่ ายจัด การแข่ งขั นกรี ฑาระหว่า งโรงเรี ย นส่ ว นภู มิ ภาค
จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ดังนี้
ตัวแปรต้นเหตุ
ข้อมูลประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. งานหรืออาชีพ
5. ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่
ฝ่ายจัดการแข่งขัน

ตัวแปรตาม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ฝ่ า ยจั ด การแข่ ง ขั น กรี ฑาระหว่ า งโรงเรียน
ส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. คุณภาพของงาน
2. ความรวดเร็วทันต่อเวลา
3. ความคุ้มค่า

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน
1. โครงสร้างองค์การ
เครื่อกงมื
วิธ2.กี ารศึ
ษาอ/อุปกรณ์
3. จานวนบุ
คลากร
1.ประชากรและกลุ
ม่ ตัวอย่า ง
4. งบประมาณ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะทางานฝ่ายต่าง ๆ
ในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายดาเนินการจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ประจาปี 2562 จานวน 266 คน (สานักงานการท่องเที่ ยวและกีฬาจังหวั ด สุ ร าษฎร์
ธานี, 2562) โดยเลือกใช้วิธี การสุ่ มตัว อย่ างแบบตามสะดวก หรือแบบบังเอิญ (Convenient or
Accidental Sampling)
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โดยใช้ สูต รการค านวณหาขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งของ Yamane โดยกาหนดความคลาด
เคลื่อนที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ผลจากการหาขนาดตัวอย่าง
ได้เท่ากับ 159.76 ตัวอย่าง แต่ขอปรับเพิ่มเป็น 160 ตัวอย่าง

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
แบบสอบถามเป็ น แบบสอบถามวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ เป็ น แบบสอบถามปลายปิ ด และ
แบบสอบถามปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลั กษณะเป็นคาถาม
ปลายปิ ด แบบหลายตัว เลื อก (Multiple Choices) ประกอบด้ วยข้ อค าถาม คื อเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา งานหรืออาชีพ และประสบการณ์ในการปฏิบัตหิ น้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน
ตอนที่ 2 และ 3 คาถามเกี่ยวกับการประเมินระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และคาถามเกี่ยวกับการประเมินระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีลักษณะเป็นคาถาม
ปลายปิดแบบประเมินค่าเป็นตัวเลข (Rating Scale) มาตรวัดลิเกิร์ต 5 ระดับ (5 Likert Scale) โดยมี
ความหมายของแต่ละระดับคะแนน
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-Ended) เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการอภิปราย

การทดสอบเครือ่ งมือ
1) ความเทีย่ งตรงของเนือ้ หา (Validity)
ผู้วิจัยได้จัดทาร่างแบบสอบถามและนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อทดสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหาแบบสอบถาม และค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัต ถุประสงค์ (Index
of Item Objective Congruence: IOC) พร้ อมนาข้ อเสนอแนะไปใช้ ใ นการปรับปรุ ง ในการแก้ไข
แบบสอบถามโดยค่าความสอดคล้ องต้องไม่ต่ากว่ า 0.05 จึ ง ถื อว่ า มี ความเที่ย งตรง ( Rovinelli. &
Hambleton, 1977, pp. 46-60) และเมื่ อได้ ผลการทดสอบค่ า ความสอดคล้ องแล้ ว นั้ น จึ ง นา
ข้ อเสนอแนะเพื่ อดาเนิ นการแก้ ไขตามความเหมาะสม โดยผู้ วิจั ยได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ
0.90
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2) ความเชื่อมั่น (Reliability)
ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการตรวจสอบความเชื่ อมั่ น (Reliability) ของแบบสอบถามเพื่ อตรวจสอบ
ความสัมพันธ์กับข้ออื่น ๆ ด้วยการนาแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ตัวอย่าง
โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha) ประมวลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อัลฟ่ า (Cronbach’s Alpha) ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เคราะห์ ต้ องมี ค่ า ตั้ ง แต่ 0.7 ขึ้ นไป
แบบสอบถามจึง จะมี ความน่ าเชื่ อถือสามารถนาไปใช้ ในกระบวนการวิจั ยต่อไปได้ โดยผู้ วิจัยได้ค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha) ของแบบสอบถามในภาพรวม เท่ากับ 0.778

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจาปี 2562 เพื่อเก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 160
ตัวอย่าง

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) สถิ ติ เชิ ง พรรณนา ใช้ สาหรั บการอธิบายลั กษณะทั่ว ไปของกลุ่ มตัวอย่ าง สถิ ติ ที่ ใช้ คือ
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(1) วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
(2) วิเคราะห์ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยใช้ค่าเฉลี่ ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(3) วิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2) สถิติเชิงอนุมาน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบปัญหาวิจัยตามวัตถุประสงค์ โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป
(1) วิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจาแนกตามปัจจั ยส่ วนบุ ค คล
โดยการทดสอบค่าที (T-Test) การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และ
ทดสอบรายคู่ด้วยวิธขี องเชฟเฟ่ (Scheffe’s)
(2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ง าน
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression)
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงานของบุคลากรฝ่ า ย
จัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ” นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้
1) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 160 คน พบว่า ส่วนใหญ่
เป็น เพศชาย จานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.50 และเพศหญิง 68 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 ส่วน
ใหญ่อายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 25.60 รองลงมาอายุระหว่าง 20-30 ปี
จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40 อายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 18.10 อายุ
ระหว่าง 41-50 ปี จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 16.90 และอายุมากกว่า 50 ปี จานวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 15 ตามลาดับ ระดับการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 รองลงมาคือ ต่ากว่าปริญ ญาตรี จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ
26.30 และสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30 ตามลาดับ งานหรืออาชีพ พบว่า
ส่ ว นใหญ่ เป็นข้ าราชการหรือพนั กงานของรัฐ จ านวน 89 คน คิ ด เป็ นร้อยละ 55.60 รองลงมาคือ
นักเรียนหรือนักศึกษา จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40 และพนั กงานเอกชนหรือธุร กิจส่ ว นตั ว
จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน พบว่า ส่วน
ใหญ่ มีประสบการณ์ 1-2 ครั้ง จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 31.90 รองลงมาคือ 3-4 ครั้ง จานวน
40 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 25 ไม่ เคยปฏิ บัติห น้าที่ ฝ่ายจั ดการแ ข่ง ขั น จ านวน 36 คน คิ ด เป็ นร้อยละ
22.50 และมากกว่า 4 ครั้ง จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 20.60 ตามลาดับ
2) ผลการวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรฝ่าย
จัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมภิ าคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลการประเมินระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่า งโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (X=3.84) เมื่ อพิ จ ารณาเป็ นรายด้ า นพบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ นต่ อปั จ จั ย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิ บัติงานของบุคลากรฝ่ ายจั ดการแข่ งขั นกรีฑาระหว่ างโรงเรี ย นส่ว นภูมิภาค
จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรวมอยู่ในระดั บมาก ทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้ อย
ได้แก่ ด้านบุคคล (X=4.04) ด้านการบริหารจัดการ (X=3.86) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
(X=3.79) และด้านงบประมาณ (X=3.65) สามารถอธิบายได้ดงั นี้
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(1) ด้านบุคคล พบว่ามีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดั บ มาก (X=4.04) เมื่ อพิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ นต่ อปั จ จั ย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิ บัติงานของบุคลากรฝ่ ายจั ดการแข่ งขั นกรีฑาระหว่ างโรงเรีย นส่ว นภูมิภาค
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 2 ข้อ และระดับมาก จานวน 5 ข้อ โดยสามารถ
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ท่านมีความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ (X=
4.56) ท่ า นเข้ า ใจในหน้ าที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็นอย่ า งดี (X=4.53) ภายในฝ่ า ยของท่ า นมี การ
ช่วยเหลือในการทางานกันเป็นอย่างดี (X=4.08) ท่านมาปฏิบัติงานก่อนเวลาเพื่อเตรียมความพร้ อม
ก่อนเสมอ (X=4.03) เมื่อเกิดความผิดพลาด ท่านปรับปรุงและแก้ไขงานทันที (X=3.98) ท่านมีการ
ตรวจสอบหรือตรวจทานงานก่อนส่งมอบทุกครั้ง (X=3.59) และฝ่ายของท่านมีบุคลากรเพียงพอต่ อ
ภาระหน้าที่ที่ได้รบั (X=3.54)
(2) ด้านการบริหารจัดการ พบว่ามีความคิดเห็น ต่อปัจจัยที่มีอิทธิพ ลต่อประสิท ธิ ภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X=3.86) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยทีม่ ีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 1 ข้อ ระดับมาก จานวน 3 ข้อ และระดับปานกลาง
จานวน 1 ข้อ โดยสามารถเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การจัดโครงสร้างคณะทางาน
ฝ่ายต่าง ๆ มีความเหมาะสม (X=4.31) มีการระบุหน้าที่รับผิดชอบของแต่ ละฝ่ายอย่างชัดเจน (X=
4.19) มีการกาหนดเป้าหมายของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน (X=4.04) ระยะเวลาในการจัดการแข่งขันมี
ความเหมาะสม (X=3.42) และมีการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจอย่างเหมาะสมเพียงพอ (X=3.33)
(3) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน พบว่ามีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพ ลต่ อ
ประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X=3.79) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อ
ปั จ จั ย ที่มี อิทธิพ ลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิ บัติงานของบุคลากรฝ่ ายจั ดการแข่ง ขันกรีฑาระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยสามารถเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้ อย ดั ง นี้ ท่ า นรู้ สึกเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของที ม หรื อคณะท างาน ( X=4.18) สถานที่ ใ นการ
ปฏิ บั ติ ง านมีค วามเหมาะสม (X=3.99) มี ขันตอนและมาตรการในการดูแลความปลอดภั ย ในการ
ปฏิ บั ติ ง าน (X=3.78) มี ร ะบบ วี ธี การ ในการสื่อสารที่ถูกต้องและเพี ยงพอ (X=3.53) และท่านมี
เครื่องมือ เครื่องใช เพียงพอในการปฏิบัติงาน (X=3.48)
(4) ด้ า นงบประมาณ พบว่ า มีค วามคิดเห็ น ต่ อปัจจั ย ที่มีอิท ธิพ ลต่อประสิ ทธิ ภาพโดย
รวมอยู่ในระดับมาก (X=3.65) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิ บัติงานของบุคลากรฝ่ ายจั ดการแข่ งขั นกรีฑาระหว่ างโรงเรีย นส่ว นภูมิภาค
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยสามารถเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้
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ท่ า นได้ รั บ งบประมาณทันต่ อการใช้ จ่ าย (X=4.04) งบประมาณที่ไ ด้รั บมี ความเพี ย งพอต่ อการ
ปฏิบัติงาน (X=3.56) และท่านพึงพอใจกับสวัสดิการทีท่ ่านได้รับ (X=3.36)
3) ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑา
ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมภิ าคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลการประเมินระดับประสิท ธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัด การแข่งขั น กรี ฑา
ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X=3.99) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุค ลากรฝ่า ยจัด การแข่ง ขันกรี ฑาระหว่ า ง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ ย
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน (X=4.11) ด้านความรวดเร็วทันต่อเวลา (X=4.04)
และด้านความคุ้มค่า (X=3.83) สามารถอธิบายได้ดงั นี้
(1) ด้านคุณภาพของงาน พบว่ามีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X=4.11) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติง านของบุคลากรฝ่ายจัด การแข่งขั น กรี ฑา
ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 1 ข้อ และระดับมาก
จ านวน 2 ข้ อ โดยสามารถเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ย จากมากไปหาน้อย ดั ง นี้ ท่ า น ปฏิบัติงานได้ครบถ้วน
ตามที่ได้รับมอบหมาย (X=4.31) ท่านปฏิบัติงานได้ถูกต้องและฝ่ายอื่นนาไปปฏิบัติงานต่อได้ทนั ที (X=
4.04) และงานของท่านไม่เคยถูกตีกลับเพื่อแก้ไข (X=3.98)
(2) ด้ า นความรวดเร็ ว ทั นต่ อเวลา พบว่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภาพโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
(X=4.04) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการ
แข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรีย นส่ว นภู มิภาคจั งหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 1 ข้อ
และระดับมาก จานวน 2 ข้อ โดยสามารถเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ท่านสามารถส่ง
มอบงานได้ในเวลาที่กาหนด (X=4.32) เมื่อเกิดความผิดพลาดท่านแก้ไขงานได้ในเวลาที่กาหนด (X=
4.01) และการสื่อสารและประสานงานไม่เกิดความผิดพลาดจนเกิดความล่าช้า (X=3.78)
(3) ด้ า นความคุ้ม ค่า พบว่ า มี ป ระสิ ทธิ ภาพโดยรวมอยู่ ในระดั บมาก (X=3.83) เมื่ อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัด การแข่งขั น กรี ฑา
ระหว่ างโรงเรี ยนส่ ว นภู มิ ภาคจัง หวั ดสุร าษฎร์ธ านี อยู่ ใ นระดับมากทุกข้ อ โดยสามารถเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ท่านได้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า (X=4.11) ท่านมีส่วนใน
การประหยัดวัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ (X=3.70) และท่านมีการเก็บรักษา วัสดุ อุปกรณ์ต่า ง ๆ
โดยไม่มีการสูญหาย (X=3.69)
4) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
จากการศึกษาระดับประสิ ทธิภาพในการปฏิ บัติงานของบุคลากรฝ่ ายจั ดการแข่ งขั นกรีฑา
ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถสรุปได้ดงั นี้
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สมมติฐานการวิจยั ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลาการฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ลั กษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ได้ แก่ เพศ มี อิท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลาการฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่
แตกต่างกัน ผลการทดสอบพบว่า ปฏิเสธสมมติฐาน
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา งานหรืออาชีพ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานีแตกต่างกัน ผลการ
ทดสอบพบว่า ยอมรับสมมติฐาน
5) ผลการวิเคราะห์ค วามสัมพันธ์ร ะหว่า งปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อประสิทธิภ าพในการ
ปฏิบ ตั ิงานกับ ประสิท ธิภาพในการปฏิบ ตั งิ านขอ งบุคลากรฝ่า ยจัด การแข่ง ขันกรีฑาระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมภิ าคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จากการศึ กษาพบว่ า ความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อประสิ ท ธิ ภาพในการ
ปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขั นกรีฑาระหว่างโรงเรี ย น
ส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ค่าประสิทธิภาพในการทานาย (R2) มีค่าเท่ากับ 0.426 กล่าวได้ว่า
ความเป็นไปได้ของการตั้งสมมติฐานว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้ง 4 ด้าน
ได้ แก่ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ ด้ า นสภาพแวดล้ อมในการปฏิ บั ติ ง าน และด้ า นงบประมาณ มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียน
ส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอานาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 42.6 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 57.4
เกิดจากตัวแปลอื่น โดยพบว่า ปัจจัยทุกด้านสามารถพยากรณ์ผลทีม่ ีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05

การอภิปรายผลการวิจยั
จากการศึกษา “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการ
แข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่ว นภูมิ ภาคจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ” สามารถอภิปรายผลการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดงั นี้
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1) ปัจ จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบ ตั งิ านของบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขัน
กรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมภิ าคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จากการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขั นกรี ฑาระหว่า งโรงเรี ย นส่ วนภูมิ ภาคจั งหวัด สุราษฎร์ธานี ทั้ง 4 ด้าน คือ
ด้ า นการบริหารจัดการ ด้ า นบุคคล ด้ า นสภาพแวดล้ อมในการปฏิ บัติงาน และด้านงบประมาณ ซึ่ ง
การศึกษาในส่วนนี้ได้มีการวัดระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ เห็นด้วยมาก
ที่ สุด เห็ นด้ ว ยมาก เห็ นด้ ว ยปานกลาง เห็ นด้ วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด โดยพิจารณารายด้าน
พบว่า
ด้านการบริหารจัดการ พบว่า บุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจาก การดาเนินการจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางส่วนภูมิภาคจังหวัด
สุ ร าษฎร์ธ านี ในขั้ นตอนของการแต่งตั้ง คณะทางานฝ่ายต่าง ๆ ฝ่ า ยเลขานุ การโดยสานั กงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องฝ่ายต่าง โดยเปิดโอกาสให้
ทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเกี่ ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดการ
แข่งขันครั้งที่ผ่านมา ทาให้การจัดโครงสร้างคณะทางานในฝ่ายต่าง ๆ การกาหนดหน้าที่รับผิดชอบ
ของแต่ละฝ่าย การกาหนดระยะเวลาในการจัดการแข่งขัน และการกาหนดเป้าหมายในการทางาน
ของแต่ละฝ่าย ได้รับการยอมรับเนื่องจากการมีส่ว นร่วมในการกาหนดรายละเอียดต่าง ๆ ก่อนการ
เสนอเป็นคาสั่งจังหวัด เพื่อแต่งตั้งคณะทางานฝ่ายต่า ง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ ราตรี
สอนดี (2559) เรื่ อง ปั จ จั ย การบริ หารที่ส่ง ผลต่อประสิ ทธิ ภาพงานวิ ชาการของโรงเรีย นในสัง กัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการบริหารของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยรวมและรายด้า นอยู่ในระดับมาก ซึ่งปัจจัยสาคัญที่ทาให้การบริหารงาน
ของสถานศึ กษาบรรลุ ตามเป้าหมาย ได้ แก่ ผู้บริ หารซึ่ งเป็ นบุ คคลที่ใช้ ความรู้ควา มสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ์ เพื่อนาพาองค์การไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ ด้านโครงสร้างของสถานศึกษา มีการ
กาหนดบทบาท หน้ า ที่ของบุคคลอย่ างเป็ นระบบ ด้ า นกระบวนการปฏิ บัติง านมีการวางแผนงาน
วิชาการที่เป็นระบบ มีการตรวจสอบ นิเทศ ติดตามผล เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาพัฒนากระบวนการทางาน
อย่างต่อเนื่อง
ด้านบุคคล พบว่า บุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขั นกรี ฑาระหว่า งโรงเรีย นส่ วนภูมิ ภาคจั ง หวั ด สุ
ราษฎร์ธานี มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ใ นระดั บ
มาก เนื่องจากการคัดเลื อกบุคลากรฝ่า ยจัด การแข่งขั นกรี ฑาระหว่างโรง เรีย นส่ว นภู มิภาคจั ง หวั ด สุ
ราษฎร์ธานี ได้พิจารณาจากบุคคลหรือคณะทางานที่มีความรู้ ความชานาญ และกาลังคนที่มีความ
พร้อมในด้านที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกคณะทางานของตนทาให้เกิด

500
การช่วยเหลือ ร่วมมือ ร่วมใจในการทางานกันเป็นอย่างดี อาทิเช่น การเลือกผู้ที่จบการศึกษาด้านพล
ศึกษา ไปดูแล ควบคุมการแข่งขันตามประเภทกีฬาที่ได้ศึกษามา หรือมีความชานาญเป็นพิเศษ การ
มอบหน้าที่ให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีดูแลในเรื่องของการรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอก
สนาม เนื่ องจาก มี ค วามพร้ อมทั้ง กาลัง คนและความชานาญในงานดูแลความสะอาด เป็ นต้ น ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศุกลวัฒน์ นิธิกุลธนาโรจน์ (2552) เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนั กงานบริษัท อินเดโลร์ เลนส์ (ไทยแลนด์) จากัด ผล
การศึกษาพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ อยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจากได้รับการฝึกอบรม ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริง ทาให้มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่าง
ดีในงานที่ปฏิบัติอยู่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จรรยาพร สุรัตนชัยการ (2550) เรื่อง ปัจจัยที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานของพนักงาน บริษัท แม่กลองฟู้ดส์ จากัด ผลการศึกษา
พบว่ า หากพนั กงานมีความเข้าใจวิธีปฏิ บัติง าน และการใช้ อุปกรณ์เครื่ องมือในการทางานได้อย่าง
ถูกต้อง และพนักงานจะสามารถตอบคาถาม และเสนอความคิดเห็นแก่หัวหน้างานได้เป็นอย่างดีเมื่ อ
เกิดปัญหา
ด้ า นสภาพแวดล้ อมในการปฏิ บั ติง าน พบว่ า บุ ค ลากรฝ่ ายจั ดการแข่ ง ขั นกรีฑาระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก การจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัด
สุราษฎร์ธานี มีการจัดแข่งขันในสถานที่ที่มีความพร้อม โดยใช้สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่ง
มีมาตฐานตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกาหนด รวมถึงความพร้อมในด้านอุปกรณ์ใ นการจั ด การ
แข่งขัน จานวนห้องทางานของฝ่ายต่าง ๆ ที่มีอย่างเพียงพอ ทาให้การจัดสรรสถานที่ และอุปกรณ์ใน
การดาเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวกและเหมาะสม รวมถึงการกาหนดมาตรการในการ
ดูแลความปลอดภัยภายในสนาม ที่ได้จัดสรรเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมรถฉุกเฉินประจาสนามในทุกวัน
ของการจัดการแข่งขัน รวมถึงมาตรฐานในการจัดการแข่ง ขั นที่คานึง ถึงความปลอดภัย ของนั ก กี ฬา
และเจ้าหน้าที่ในสนาม โดยเฉพาะประเภทกีฬาที่มีความเสี่ยง เช่ น ทุ่มน้าหนัก คว้างจักร พุ่งแหลน ที่
ต้องมีการจัดเจ้าหน้าที่ดแู ลมาตรฐานความปลอดภัยเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัคร
เดช ไม้ จั นทร์ (2560) เรื่ อง ปั จ จั ย ที่ มี ผลต่ อประสิ ท ธิภาพในการปฏิ บั ติง านของพนั กงานกลุ่ม
อุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวั ดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ด้านสภาพแวดล้อมใน
การท างาน โดยรวมอยู่ ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด เนื่ องจากบริษัทได้มี การจัดอุ ปกรณ์ป้องกัน
อันตราย และเครื่องมือในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อย่างเพียงพอ มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภั ย
ประจาบริษัทโดยตรงบ ฝ่ายบริหารของบริษัทได้เข้ ามามีส่วนร่วมในการสืบสวนสอบสวน การออก
มาตรการเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบตั ิเหตุขึ้น
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ด้านงบประมาณ พบว่า บุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัด
สุราษฎร์ธานี มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มาก เนื่องจากในการจัดการแข่ง ขั นกรี ฑาระหว่างโรงเรี ยนส่ว นภูมิภาคจั งหวัดสุราษฎร์ธานี ในการ
ประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณแก่ฝ่ายต่าง ๆ ได้มีการชี้แจงและเปิดเผยงบประมาณในการจั ด การ
แข่งขัน การกาหนดการจัดสรรงบประมาณแก่ฝ่ายต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการเสนอ
งบประมาณของตนตามความจาเป็น และพิจารณาตัดทอนงบประมาณตามความเหมาะ จึงทาให้เกิด
การยอมรับและเข้ าใจในระบบการจัดสรรงบประมาณ และสวั สดิ การที่ได้รับ ซึ่ ง สอดคล้ องกับผล
การศึกษาของ วารุนี ขาสวัสดิ์ และสิทธิเดช สิริสุขะ (2558) เรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงานคลังขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ด้านงบประมาณมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก ลาดับแรกคือการแจ้งข้อมูล
การปฏิบัติงานด้านงบประมาณอย่างสม่าเสมอ รองลงมาคือ การจัดทางบประมาณตามวิธีปฏิบัติที่
ถูกต้อง การบริหารงบประมาณที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณเมื่ อ
เสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ และการจัดทางบประมาณของงานคลังมีการวิเคราะห์จากผลการ
ปฏิบัติงาน
จากการศึ กษาสรุ ป ว่ า ระดั บ ความคิด เห็ นต่ อปัจ จั ย ที่ มีอิท ธิ พ ลต่ อประสิ ท ธิ ภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดย
รวมอยู่ ใ นระดั บมาก โดยบุ ค ลากรฝ่ ายจั ดการแข่ งขั นกรีฑาระหว่ างโรงเรีย นส่ วนภู มิ ภาคจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในระดับมาก ใกล้เคียงกันทั้ง 4 ด้าน
โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย ได้แก่ ด้านบุคคล (X=4.04) ด้านการบริหารจัดการ (X=
3.86) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัตงิ าน (X=3.79) และด้านงบประมาณ (X=3.65)
2) ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียน
ส่วนภูมภิ าคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จากการศึกษาระดับประสิ ทธิภาพในการปฏิ บัติงานของบุคลากรฝ่ ายจั ดการแข่ งขั นกรีฑา
ระหว่างโรงเรีย นส่ วนภู มิภาคจัง หวัดสุ ราษฎร์ธานี ทั้ ง 3 ด้ า น คื อ ด้ า นคุ ณภาพของงาน ด้ านความ
รวดเร็ ว ทั นต่ อเวลา และด้ า นความคุ้ มค่ า ซึ่ ง การศึ กษาในส่ ว นนี้ ไ ด้ มีการวั ด ระดับ การปฏิ บัติต่อ
ประสิทธิภาพแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ปฏิบัติได้มากที่สุด ปฏิบัติได้มาก ปฏิบัติได้ปานกลาง ปฏิบัติได้
น้อย และปฏิบัติได้น้อยที่สุด โดยพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านคุณภาพของงาน บุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรี ยนส่วนภูมิภาคจัง หวั ด
สุราษฎร์ธานี มีระดับการปฏิบัติตอ่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่มีการปฏิบัติงานได้ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย และมีความถูกต้องไม่
เกิ ด การแก้ ไ ขงานมากนั ก ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ ผลการศึ กษาของ กิ ต ติ ย า ฐิ ติ คุ ณ รั ต น์ (2556) เรื่ อง
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ประสิ ท ธิ ภาพของพนั กงานบริ ษัทซั นไชน์ อินเตอร์เนชั่ นแนล จ ากั ด ผลการศึ กษาพบว่า ผลงานที่
ออกมาถูกต้องตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เนื่องจากพนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานที่ตนได้รับมอบหมายและดาเนินงานนั้นเสร็จตามระยะเวลาที่ กาหนดและผลงานออกมา
ถูกต้องตามความต้องการ
ด้านความรวดเร็วทันต่อเวลา บุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระดับการปฏิบัติต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ ใ น
ระดับมาก เนื่องจาก บุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่ว นภูมิภาคจังหวัดสุร าษฎร์
ธานี ส่วนใหญ่สามารถส่งมอบงานได้ในเวลาที่กาหนด และมีการสื่อสาร ประสานงานที่ดี และสามารถ
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560)
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่ม อุต สาหกรรมติดตั้ง เครื่องจั กร
สายการผลิตในจังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ด้านความรวดเร็วในการทางาน โดยรวมอยู่ในระดับ
การปฏิ บั ติ ม าก เนื่ องจาก พนั กงานสามารถปฏิ บั ติง านได้ต ามระยะเวลาที่ กาหนดเมื่ อเที ยบกับ
มาตรฐาน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามที่ได้รบั มอบหมาย
ด้ า นความคุ้ม ค่า บุ ค ลากรฝ่ ายจัดการแข่ ง ขันกรีฑาระหว่างโรงเรีย นส่ ว นภู มิภาคจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี มีระดับการปฏิบัติต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
เนื่องจาก มีการใช้และการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในวันต่อไป รวมถึงมี
ความตระหนักในการประหยัดการใช้วัสดุ อุปกรณ์และงบประมาณต่าง ๆ
จากการศึกษาสรุปว่า ระดับการปฏิบัติต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ า ย
จัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรีย นส่ วนภูมิ ภาคจังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ใ นระดับมาก โดย
บุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรี ฑาระหว่างโรงเรีย นส่ว นภูมิ ภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการปฏิบัติต่อ
ประสิทธิภาพในระดับมาก ใกล้เคียงกันทั้ง 3 ด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่
ด้านคุณภาพของงาน (X=4.11) ด้านความรวดเร็วทันต่อเวลา (X=4.04) และด้านความคุ้มค่า (X=
3.83)
3) แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขัน
กรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมภิ าค
จากผลศึ กษาเรื่อง “ปั จ จัย ที่มีอิทธิพ ลต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานของบุคลากรฝ่าย
จัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรีย นส่ วนภูมิ ภาคจั งหวัดสุราษฎร์ ธานี ” สามารถนามากาหนดแนว
ทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรี ย น
ส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดังนี้
(1) ผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการจาเป็ นต้องให้ความสาคัญในการพัฒนา
เพิ่ ม พู นความรู้ และประสบการณ์ ให้ แก่ บุ คลากร เนื่ องจากการศึ กษาพบว่ า ปั จ จั ย ด้านบุ ค คล มี
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ความสาคัญอย่างมีนัยสาคัญกับประสิทธิภาพในการการปฏิบัติงา นเป็นอย่างมาก จึงควรที่จะมีการ
ฝึกอบรมให้แก่บุคลากรอยู่เสมอ
(2) ผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการควรให้ความสาคัญกับระบบการจัดสรร
สวัสดิการหรือผลประโยชน์อย่างอื่น อาทิเช่น การมอบเกียรติบัตร การมอบรางวัลสรรเสริญเกียรติคณ
ุ
เพื่อเป็นกาลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลการฝ่ายจัดการแข่งขั นกรีฑาระหว่างโรงเรีย นส่ วนภูมิ ภาค
จังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้ว่าความพอใจในสวัสดิการจะอยู่ในระดับมาก
(3) ผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการ รวมถึงหัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ ควรให้
ความสาคัญกับการทาความเข้าใจและชี้แจง กับคณะทางานฝ่า ยต่าง ๆ เนื่องจากในข้อการประชุ ม
ชี้ แจงท าความเข้ า ใจอย่ า งเหมาะสมเพี ย งพอมี ร ะดั บความคิ ดเห็ น ในระ ดั บ ปานกลาง ซึ่ ง หาก
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านขาดความเข้ าใจ หรื อมี ป ระสบการณ์ใ นการจัดการแข่ ง ขันน้ อย อาจส่ ง ผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ข้อ เสนอแนะสาหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป
1) ควรมี การศึกษาเกี่ ยวกั บผลกระทบของการจัดการแข่ง ขันกรีฑาระหว่างโรงเรีย นส่วน
ภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากจะทาให้ทราบถึงประสิทธิผลในการจัดการแข่งขันด้วย
2) ควรมีการศึกษาในส่วนของการบูรณาการโครงการร่วมกันของหน่วยงานภายในจั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี เนื่องจากมีการจัดการแข่งขันกรีฑาและกีฬา โดยหลายหน่วยงาน ซึ่งมีความคล้ายคลึง
กั นหากมี การนาโครงการต่า ง ๆ มาบู ร ณาการร่ ว มกั น จะท าให้ สามารถเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
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อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ลักษณะงาน และนโยบายการบริหาร
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุร าษฎร์ธานี
บุปผชาติ พลายแก้ว*

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ลักษณะงาน และนโยบายการบริหารที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการทางานของบุค ลากร สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการวิ จั ย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อม ลักษณะงานและนโยบายการบริหารของ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ ธานี ว่ามีอิทธิ พลต่ อประสิทธิ ภาพการทางานหรื อไม่ อย่างไร
ปั จ จั ย ใดบ้างที่มี อิท ธิ พ ลต่อประสิ ท ธิภาพการท างานของบุคลากรสานั กงานพัฒนาชุ มชนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางาน
ของบุคลากรสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างในสานั กงาน
พั ฒนาชุ ม ชนจั งหวัดสุ ราษฎร์ธ านี จ านวน 102 คน นาแบบสอบถามที่ได้มาวิ เคราะห์ข้อมู ลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อใช้ในการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย (  ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) การทดสอบหาค่า t-test การวิ เคราะห์ค วามเบี่ย งเบนมาตรฐาน (One-Way ANOVA) และ
การวิเคราะห์การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)
ผลการวิจัยพบว่า
1) บุ ค ลากรสานั กงานพั ฒนาชุ มชนจั ง หวั ดสุ ร าษฎร์ธ านี ส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อายุ
อยู่ในช่วง 31 - 40 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน
ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ าน 6 -10 ปี และมีรายได้ตอ่ เดือนโดยเฉลี่ย 20,001 - 30,000 บาท

*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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2) อิทธิพลของสภาพแวดล้ อม ลักษณะงาน และนโยบายการบริหาร พบว่า โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลาดับจากสูงไปต่าด้านที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด คื อ
ด้านลักษณะงาน รองลงมาคือ ด้านนโยบายการบริหาร และด้านสภาพแวดล้อมการทางาน ตามลาดับ
3) ปั จ จั ย ที่ส่ง ผลต่อประสิ ทธิภาพการทางานของบุคลากรสานั กงานพัฒนาชุม ชนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากสูงไปต่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ด้านการตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์กร รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่
การงาน ด้านการทางานเป็นทีม ด้านความรู้ความสามารถในงาน กับด้านจิตสานึกในการให้บริการ
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ตามลาดับ
4) ผลการเปรีย บเทียบปัจ จัยส่ ว นบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิ ภาพการทางานของบุคลากร
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า บุคลากรที่มีอายุ และรายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ ย ที่
ต่างกันโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05 ส่วนปัจจัย
ส่ ว นบุ ค คลด้านเพศ สถานภาพการสมรส ระดั บการศึกษา ระดั บตาแหน่ ง และระยะเวลา ในการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ต่ า งกั นโดยภาพรวมและรายด้ านทุ กด้ า นแตกต่ างกั นอย่ า งไม่ มี นัย สาคั ญ ทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
5) ผลการวิ เคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ สหสั มพั นธ์ ระหว่างตัวแปรอิทธิ พลของสภาพแวดล้อม
ลักษณะงานและนโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรสานักงานพัฒนา
ชุ ม ชนจั ง หวัดสุ ราษฎร์ธ านี โดยมี ความสัม พันธ์ในทิศทางเดีย วกั นอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และระดับ 0.01
6) ผลการวิ เคราะห์ถดถอยพหุปัจจั ยส่ ว นบุคคลที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการทางานของ
บุคลากรสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ
ประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรสามารถพยากรณ์ได้ 11 % (R2 = .110) ซึ่งมีค่าน้อยทาให้ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าคาดหวังสาหรับประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรมีความคลาดเคลื่อน
ต่ า (SEE = .16422) ส่ ว นปั จ จั ย ส่ ว นบุ คคลสามารถทานายประสิ ท ธิภาพการทางานของบุคลากร
สามารถร่วมทานายได้ไม่ค่อยดี (F = 1.664) และพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของบุคลากรสานั กงานพัฒนาชุ มชนจังหวั ดสุราษฎร์ ธานี อย่ า งไม่มีนัยทางสถิ ติที่ระดับ .05
(Sig. of F = .127)
7) ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุปัจจัยอิทธิพลของสภาพแวดล้ อม ลักษณะงานและนโยบาย
การบริหารทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอิทธิพลของสภาพแวดล้อม ลักษณะงานและนโยบายการบริห าร
กับประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรสามารถพยากรณ์ได้ 79.9 % (R2 = .799) ซึ่งมีค่าค่อนข้างสูง
ทาให้การประมาณความคลาดเคลื่อนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าคาดหวังสาหรั บประสิทธิภาพการ
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ทางานของบุคลากรมีความคลาดเคลื่อนต่า (SEE = . 07641) ส่วนปัจจัยอิทธิพลของสภาพแวดล้ อม
ลักษณะงานและนโยบายการบริหารสามารถร่วมทานายได้อย่างดี (F = 130.020) และพบว่า ปัจจัย
อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ลักษณะงานและนโยบายการบริหารส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของ
บุคลากรสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยทางสถิติทรี่ ะดับ .05
ค าสาคัญ: อิทธิพลของสภาพแวดล้อม, ลักษณะงานและนโยบายการบริหาร, ประสิทธิภาพการทางาน
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บทน า
จากบริบทของความเปลี่ยนแปลงในปัจ จุบัน อันได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมื อง
ทาให้เกิดแรงกดดันจากกระแสการเปลี่ยนของสังคมโลกไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ มีการแข่งขันกันด้วย
ความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่ เป็นผลให้หน่วยงาน
ภาครัฐจาเป็นต้องมีการปรับตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบุคลากร ทาให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ
จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรในองค์การให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน และสามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ บุคลากรของ
หน่ ว ยงานจึ ง ต้ องมี สมรรถนะ กล่ า วคื อ มี คุ ณ ลั กษณะเชิ ง พฤติ กรรมที่ เป็ น ผลมาจากความรู้
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะอื่ น ๆ ที่ทาให้สามารถสร้างผลงานในองค์การได้ตามเป้าหมาย
(ราพัน แดงกาศ, 2556, น. 1)
กรมการพั ฒนาชุ ม ชนได้มุ่ง ขั บเคลื่ อนไปสู่ การปฏิ บั ติให้เกิ ด ประโยชน์ ต่อประชาชนอย่าง
แท้ จ ริ ง ซึ่ ง ได้ผ่านกระบวนการวิ เคราะห์ ท าให้มีความง่ าย ท้ า ทาย และเป็ นไปได้ในการปฏิบัติให้
สอดคล้ องกั บ ทิ ศ ทางแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 –2564)
ยุ ท ธศาสตร์ของประเทศไทย นโยบายของรั ฐบาล สถานการณ์ สภาพแวดล้ อมในปัจ จุ บันเพื่อให้
บุคลากรทุกคนใช้เป็นกรอบทิศทางการปฏิบัติงาน โดยสามารถกาหนดรูปแบบ นาไปประยุกต์สู่การ
ปฏิ บั ติ งานได้ตามความเหมาะสม และกรมการพัฒนาชุม ชนได้กาหนดให้ปี 2560 ขั บ เคลื่ อนวาระ
กรมการพัฒนาชุมชน (Agenda) เพื่อมุ่งมั่นว่ากรมการพัฒนาชุมชน พร้อมขับเคลื่อน สัมมา ชีพชุมชน
เข้ ม แข็ ง ภายใต้หลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพียงเพื่อก้ าวไปสู่ “เศรษฐกิ จครัว เรือนมีความมั่นคง
ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข”
การท างานและการบริหารงาน มี ปั จ จัย ที่สาคัญที่ส่งผลในการทางานให้เกิดประสิทธิภาพ
คือ ความพึงพอใจในการทางาน ทั้งนี้เพราะเป็นองค์ประกอบสาคัญประการหนึ่งในการบริหารบุคคล
ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้บุคคลทางานด้วยความกระตือรือร้น และด้วยความสมัครใจ อันจะมี ผลทาให้
องค์การบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพในที่สุด บุคคลในองค์การจะทางานได้มีประสิทธิภาพสูง
หรือต่า เป็นผลมาจากความพึงพอใจในการทางานของแต่ ละคน ซึ่งสามารถตรวจวัดได้จากคุณภาพ
ผลผลิต ปริมาณงาน และบรรยากาศในการทางาน องค์การใดก็ตามที่บุคลากรมีความพึงพอใจน้ อย
องค์ การนั้ นจะมี แต่ ปัญหาเกิ ดขึ้ นอยู่ ตลอดเวลา พั ฒนางานไม่ ได้ ในทางตรงกั นข้ ามองค์การใดที่
บุคลากรมีความพึงพอใจสูง องค์การนั้นจะมีประสิทธิภาพในการทางานสูง ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงมุ่งที่
จะศึ กษาและวิ จัย อิ ท ธิ พ ลของสภาพแวดล้ อม ลั กษณะงาน และนโยบายการบริหารที่ส่ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งสามารถนาไปเป็น
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แนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งจะเป็นแนวทาง
เพื่อการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอ่ ไป

ค าถามการวิจยั
1) บุ ค ลากรของสานั กงานพั ฒนาชุ ม ชนจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย ว กั บ
สภาพแวดล้อม ลักษณะงาน และนโยบายการบริหารงานเป็นอย่างไร
2) มี อิท ธิ พ ลของปัจจั ยใดบ้างที่ส่ง ผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของบุคลากรสานักงา น
พัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3) มีความสัมพันธ์หรือไม่ระหว่างอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของ
บุคลากรสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์ในการวิจยั
1) เพื่ อศึ กษาสภาพแวดล้ อม ลั กษณะงานและนโยบายการบริหารของสานั กงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่ามีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางานหรือไม่ อย่างไร
2) เพื่ อศึ กษาปัจจั ยที่มีอิทธิ พลต่อประสิทธิ ภาพการทางานของบุคลากรสานั กงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของปัจ จัยที่มอี ิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางาน
ของบุคลากรสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
1) แนวคิด และทฤษฎี เกีย่ วกับประสิทธิภาพการทางาน
สมใจ ลักษณะ (2543) กล่าวว่า ประสิทธิภาพการทางานเป็นการใช้ปัจจัยและกระบวนการ
ในการดาเนินงาน โดยผลการผลิตที่ได้รับเป็นตัวกากับการแสดงประสิทธิภาพของการดาเนินการใด ๆ
อาจแสดงค่าของประสิทธิภาพในลักษณะการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายในการลงทุนกับผลกาไร
ที่ ไ ด้ รับ ประสิทธิ ภาพของบุคคล คื อ การที่ บุคคลตั้งใจทางานอย่ างเต็มความสามารถใช้ กลวิธีหรือ
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เทคนิ ค การทางานที่สร้ างผลงานได้มาก เป็ นผลงานที่มีคุ ณภาพเป็นที่น่าพอใจ โดยสิ้ นเปลื องทุ น
ค่ า ใช้ จ่ า ย พลั ง งาน และเวลาน้ อย เป็ นบุ ค คลที่ มี ความสุ ขและพอใจ การประเมิ นประสิ ทธิภาพ
การท างานเป็นจุ ดเริ่มต้นที่ดีของการตรวจสอบเพื่ อตัดสินใจ ซึ่ ง จะเป็นที่มาของการดาเนินงานที่มี
การเปลี่ ย นแปลงและพัฒนาองค์กร และตั ว บ่ งชี้ (Indicators) ที่ สมควรได้รับ การประเมิ น ได้แก่
1) ด้ า นการบรรลุ เป้าหมายความสาเร็ จ (Goal Accomplishment) คื อ การพิ จ ารณาจากผลผลิต
(Output) ขององค์ กรว่ า ตรงเป้ าหมายที่ ต้องการเพี ย งใด 2) ด้ า นกระบวนการทางาน (Internal
Process and Operation) คื อ การพิ จ ารณาจากการปฏิ บัติหน้ าที่ตามบทบาทของแต่ละกลุ่มงาน
ตามมาตรฐานการทางาน การไหลเลื่อนของการส่งต่องาน ความครบถ้วน การใช้เวลาน้อย ต้นทุนน้อย
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ช่วยทางาน บุคคลทางานเต็มศักยภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และระหว่างกลุ่มงานมีความราบรืน่ ไม่มีข้อขัดแย้ง 3) ด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร (System
Resource) คือ การพิจารณาว่าองค์กรจะมีผลผลิตได้ตามเป้าหมายความสาเร็จนั้น จาเป็นต้องจัดหา
และใช้ ปั จ จั ย ทรั พ ยากร เช่ น เงิ นงบประมาณได้ ค รบถ้ ว นเพี ย งพอเพี ย งใด เป็ นการพิ จ ารณา
ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในลักษณะที่มี เงินเพี ยงพอสาหรับการดาเนินงานตามแผนปฏิ บั ติ
และเงินนั้นถูกใช้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานถูกต้องเหมาะสมไม่เกิดความสูญเปล่า 4) ด้านความพอใจ
ของทุ กฝ่ า ย (Participant Satisfaction) คื อ การพิ จ ารณาว่า ผลงานความสาเร็ จขององค์ กร และ
กระบวนการปฏิบัติทใี่ ช้ นามาซึ่งความพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพียงใด กลุ่มคนที่สมควรพิจารณา
คือ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ทีมบริหารองค์กร พนักงานและลูกจ้างทุกระดับ ชุมชน หน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ใน
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางานมีเป้าหมายความสาเร็จอยู่ที่การเพิ่มประสิทธิ ภาพขององค์ กร
และองค์กรจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของคน
2) แนวคิด และทฤษฎีเกีย่ วกับแรงจูงใจในการทางาน
เฮอร์ซเบอร์ก มีแนวความคิดว่า คนหรือผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ
ได้นั้นย่อมขึ้นกับความพอใจของผู้ปฏิบัติงาน เพราะความพึงพอใจในงานจะช่วยเพิ่มความสนใจในงาน
และเพิ่มความกระตือรือร้นในการทางานมากขึ้น ย่อมทาให้ผลผลิตสูงขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากเกิด
ความไม่ พอใจในงานแล้ว ย่ อมก่ อให้เกิ ด ผลเสี ย ทาให้คนไม่สนใจ ไม่ กระตือรือร้น ผลผลิ ต ก็ตกต่า
หน้ า ที่ ของผู้ บริหารก็ คือ จะต้ องรู้วิธี ที่จะทาให้ผู้ปฏิ บัติง านเกิ ดความพึง พอใจ เพื่ อจะให้งานบรรลุ
เป้าหมายและผลผลิตของงานสูงขึ้น เฮอร์ซเบอร์ก กล่าวว่ามีปัจจัยอยู่ 2 ประการ ที่เป็นแรงจูงใจทาให้
คนอยากทางาน คือ ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น (Motivator Factors) และปัจจัยค้าจุน หรือปัจจัย
สุขอนามัย (Hygiene Factors) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น (Motivator Factors)
เป็ นปั จ จั ย ที่ จ ะนาไปสู่ ความพึ ง พอใจในการท างาน มี อยู่ 5 ประการ ประกอบด้วย
1) ความสาเร็จของงาน หมายถึง การที่บุคคลสามารถทางานได้เสร็จสิ้นและประสบความสาเร็ จ ได้
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เป็นอย่างดี 2) การยกย่องนับถือหรือการได้รับการยอมรับ คือ การที่บุคคลได้รับการยอมรับนับ ถื อ
ทั้งจากกลุ่มเพื่อน ผู้บังคับบัญชา หรือจากบุคคลอื่นทั่ว ๆ ไป 3) ลักษณะของงาน หมายถึง ความรู้สึก
ที่ดีหรือไม่ดีของบุคคลที่มีต่อลักษณะของงาน 4) ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิ ด ขึ้ น
จากการที่ ไ ด้ รั บมอบหมายให้รั บผิ ด ชอบงานใหม่ ๆ และมี อานาจในการรั บ ผิ ดชอบอย่ า งเต็มที่
5) ความก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน การที่ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น ทาให้เกิดความพึงพอใจใน
การทางาน ก็เนื่องจากว่า ความชื่นชมยินดีในผลงาน และความสามารถของตนทาให้เกิ ดความเชื่อมัน่
ในตนเอง ดังนั้น ผู้บริหารควรใช้ปัจจัยทั้ง 5 ประการข้างต้นต่อผู้ปฏิบัติงานจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
และจูงใจให้คนตัง้ ใจทางานจนสุดความสามารถ
(2) ปัจจัยค้าจุน หรือปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors)
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมในการทางาน และเป็นปัจจัยที่จะสามารถป้ องกั น
การเกิ ด ความไม่ พึง พอใจในการทางาน ได้ แก่ 1) นโยบายและการบริหารงาน คื อการจัดการและ
การบริหารองค์การ 2) เงินเดือน หรือค่าจ้า งแรงงาน หมายถึงความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจใน
เงินเดือนหรือค่าจ้างแรงงาน หรืออัตราการเพิ่มเงินเดือน 3) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา หมายถึง
การติ ด ต่ อพบปะพู ดคุย แต่ มิไ ด้ห มายถึ ง การยอมรับ นั บถื อ 4) ความสั ม พั นธ์ กับ ผู้ ใ ต้บั งคับบัญชา
หมายถึ ง การติ ด ต่ อกั บ ผู้ ใต้บั ง คั บบัญ ชาด้ว ยความสั ม พันธ์ อันดี ต่อกั น 5) ความสั ม พั นธ์ กับเพื่ อน
ร่ ว มงาน หมายถึง การติ ดต่อพบปะพู ดคุย ระหว่ างเพื่อนร่ วมงานในองค์การ 6) สถานภาพในการ
ทางาน หมายถึง สภาพทางกายภาพที่เอื้อต่อความสุขในการทางาน 7) วิธีการปกครองบังคับบัญชา
หมายถึ ง ความรู้ ค วามสามารถของผู้ บั ง คั บ บัญ ชาในการดาเนิ นงานหรื อความยุ ติ ธ รรมในการ
บริหารงาน 8) ความมั่นคงในการทางาน หมายถึง การเกิดความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงของ
งานความมั่นคงขององค์การ 9) สถานะของอาชีพ หมายถึ ง ลั กษณะของงาน หรื อลั กษณะที่เป็น
องค์ประกอบที่ทาให้บุคคลเกิดความรู้สึกต่องาน เช่น การมีรถประจาตาแหน่ง เป็นต้น
3) ทฤษฎีลาดับขัน้ ของความต้องการของ Maslow
ทฤษฎีลาดับขั้นของความต้องการ (Hierarchy of Need Theory) ของ Maslow (วั นชั ย
มีชาติ, 2544, น. 51) หลักของทฤษฎีนี้มีว่า มนุษย์ทุกคนมีความต้องการอยู่ตลอดเวลาและความต้องการ
ของคนไม่มีสิ้นสุด ในขณะที่ความต้องการที่รุนแรงกว่า ได้รับการตอบสนองหรื อมี ความพึง พอใจใน
สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้ว ความต้องการสิ่งอื่น ๆ ก็จะเกิดขึ้นมาแทนที่ ความต้องการของคนเรานั้นมักเป็นไป
ตามลาดับขั้นจากต่าไปหาสู ง เป็ นขั้ น ๆ ไปเรี ยกว่า ลาดับความต้องการ (Hierarchy of Needs) ซึ่ ง
ความต้องการตามลาดับขั้นของ Maslow มีดังนี้
(1) ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความต้องการทางพื้นฐาน
ทางร่างกายเพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ ถือความต้องการขั้นแรกของมนุษย์ที่กระตุน้ ให้บคุ คลแสดง
พฤติกรรม ความต้องการขั้นนี้ ได้แก่ ความต้องการอาหาร อากาศหายใจ การพักผ่อน ความต้องการ
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ปัจจัยสี่ในการดารงชีวิต ในองค์การความต้องการขั้นต้ นนี้ เช่น สภาพการทางาน (ความร้อน, อากาศ)
เงินเดือนพื้นฐาน ร้านอาหารในที่ทางาน เป็นต้น
(2) ความต้องการความมั่ นคงและปลอดภั ย (Safety and Security Needs) ความต้องการ
ขั้นนี้จะเกิดขึ้นเมื่ อความต้ องการทางกายภาพได้รับการตอบสนองแล้ว ระดับหนึ่ง (ในจานวนหรื อ
ปริ ม าณ) ความต้ องการในขั้ นนี้ บุ ค คลจะมี ค วามต้องการที่จ ะมีเสถี ย รภาพ มี ค วามมั่ นคงและ
ปลอดภัยในชีวิต ปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ความต้องการขั้นนี้ ใน
องค์การเราอาจพิจารณาจากสภาพความปลอดภัยในการทางาน (Job Security) ซึ่งเป็นความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจที่มีผลต่อคนงานเพิ่มขึ้น
(3) ความต้องการทางด้านสัง คม (Social Need/Belongingness and Love Needs)
เมื่ อคนมี ค วามรู้สึกมั่นคงและปลอดภั ย แล้ ว จะมีความต้องการที่จะผู กพันและได้รับการยอมรับว่า
เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของสั งคม ต้ องการให้สัง คมยอมรั บว่ า ตนเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของก ลุ่ มองค์การหรือสังคม
เป็ นความต้องการที่จะได้รับการยอมรับ ต้ องการมี เพื่อน ต้ องการความรัก และความพอใจในการ
สัมพันธ์กับคนอื่น และเน้นในเรื่องมิตรภาพซึ่งในองค์การความต้องการด้านสังคม ได้แก่ คุณภาพของ
การจัดการ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่ อนร่วมงาน และความสัมพันธ์ในกลุ่ม
อาชีพ เป็นต้น
(4) ความต้องการได้รบั การยกย่องและนับถือตนเอง (Self-Esteem Needs, Ego, Status)
ความต้องการขั้นที่ 4 นี้จะเกิดขึ้นเมื่อความต้ องการขั้ นที่ 1, 2 และ 3 ได้รับตอบสนองแล้วในขั้ น นี้
คนจะมี ความต้องการที่ จะมี ฐานะเด่นและประสบความสาเร็ จ ต้ องการได้รับการยกย่ องในสังคม
ต้องการที่จะนับถือตนเอง มีความเชื่ อมั่นในตนเอง และต้องการที่จะมีสถานภาพ ความต้องการใน
ขั้ นนี้ ใ นองค์ การเราสามารถพิจ ารณาได้จ าก ชื่ อต าแหน่ ง การเพิ่ ม ขึ้ นของเงิ นเดือน ลั กษณะงาน
ความรับผิดชอบ และการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
(5) ความต้องการประจักษ์ตน การบรรลุศักยภาพของตน (Self-Actualization Needs)
เป็นความต้องการขั้นสุดท้าย ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อความต้องการอื่ น ๆ ได้รับการตอบสนองแล้วและบุค คล
จะต้องการที่จะบรรลุศักยภาพของตน และใช้ศักยภาพที่ตนมีอย่างเต็มความสามารถซึ่งความต้องการ
ในขั้นนี้จะเป็นความต้องการที่จะรู้ว่า ตนมีความสามารถใดและทาสิ่งใดได้ดีทสี่ ุดและได้ทาในสิ่งดังกล่าว
ความต้ องการในขั้ นนี้ ได้ แก่ ความเจริญเติบโต ความต้องการก้ าวหน้ า และความต้องการทางานให้
บรรลุผลสาเร็จ ซึ่งในองค์การความต้องการด้านนี้อาจจัดได้โดย การจัดงานที่ท้าทาย การเปิดโอกาส
ให้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความ ก้าวหน้า และความความสาเร็จในการทางาน
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งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ราพัน แดงกาศ (2556) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักกับประสิท ธิ ภาพ
การท างานของบุคลากรสานักงานที่ดินจังหวั ดลาพู น ผลการศึกษาพบว่ ากลุ่ มประชาชนผู้มาขอรับ
บริ การ มี ค วามคิด เห็นเกี่ ย วกั บสมรรถนะหลั ก ด้ า นบริ การที่ ดีและประสิ ทธิ ภาพการทางานด้าน
กระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานที่ดินจังหวัดลาพูนอยู่ในระดับสูง ในส่วนของบุคลากร
สานักงานที่ดินจังหวัดลาพูน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก ในด้านการยึด มั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรม และในด้านการทางานเป็นทีม ซึ่งอยู่ในระดับสูงที่สุด ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพอยู่ในระดับสูง สาหรับในส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการ
ทางานโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับสูง ได้แก่ ด้านการบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ ด้านการ
จัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน และด้านความพอใจของทุกฝ่ายจากการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ สมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพการทางาน พบว่า สมรรถนะหลักทุกด้านมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทางาน ในระดับปานกลาง
รสลิน เจียมเจริญ (2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของข้าราชการ
สานั กงบประมาณ ผลการศึ กษา พบว่ า 1) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ความรู้ความเข้ าใจในการปฏิ บัติงานใน
ระดับสูง มีความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมในระดับปานกลาง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในระดับสูง มีความ
คิ ด เห็ น ต่อความก้ าวหน้ าในการทางานในระดับปานกลาง และมี ความศรัทธาต่อผู้นาในระดับปาน
กลาง 2) กลุ่มตัวอย่างมีประสิทธิภาพในการทางานโดยรวมในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแยกตาม
รายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีประสิทธิภาพการทางานด้า นการวางแผนงบประมาณอยู่ในระดับปาน
กลาง ประสิทธิภาพด้านการจัดการทางบประมาณอยู่ในระดับสูง ประสิทธิภาพการทางานด้านการ
บริหารจัดการงบประมาณอยู่ในระดับสูง ประสิทธิภาพการทางานด้านการติดตามการประเมินผลอยู่
ในระดับปานกลาง และประสิทธิภาพการทางานด้านการให้คาปรึกษาแก่หน่ วยงานอยู่ในระดับสูง 3)
ข้าราชการที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ง อายุงาน และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการทางานไม่แตกต่างกัน 4) ปัจจัยที่เกี่ยวกับการทางาน
ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความก้าวหน้าในการ
ทางาน และความศรัทธาต่อผู้นา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการทางานอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
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ระเบียบวิธวี จิ ยั
ขอบเขตของการวิจยั
เป็ นการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยใช้ การวิ จั ย เชิ ง สารวจ (Survey
Research) และใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ลซึ่งมี
ขอบเขตของการวิจัยดังนี้
1) ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาสาระสาคัญของสภาพแวดล้อม ลักษณะงาน และนโยบายการ
บริ ห ารที่ส่ง ผลต่ อประสิ ทธิ ภาพการท างาน เพื่ อใช้ เป็ นแนวทางเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการทางานของ
บุคลากรสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2) ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศกึ ษา ประกอบด้วย
(1) ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น (Independent Variables) ประกอบด้วย
ปัจจัยส่วนบุคคล คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ
อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ าน และรายได้
ต่อเดือนโดยเฉลี่ย
อิทธิพลของปัจจัย ประกอบด้วย 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อม การทางาน 2)
ลักษณะงาน และ 3) นโยบายการบริหาร
(2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ประสิทธิภาพการทางาน ประกอบด้วย
5 ด้าน ได้แก่ 1) ความรู้ความสามารถในงาน 2) จิตสานึกในการให้บริการ 3) การทางานเป็นทีม 4)
ความรับผิดชอบในหน้าทีก่ ารงาน 5) ด้านการตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมขององค์กร
3) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรสานักงานพัฒนาชุ ม ชน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 102 คน
4) ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ระหว่างกันยายน – พฤศจิกายน 2562
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาแบบสอบถามใช้เป็นเครื่องมือในการเก็ บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกคาตอบซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ลักษณะงานและนโยบายการบริหาร
ส่วนที่ 3 ประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร
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ส่ ว นที่ 4 แบบสอบถามปลายเปิ ด ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางการ การพั ฒนา
ประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วิธ กี ารเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมู ลโดยการส่ งแบบสอบถามแก่ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 102 คน โดยดาเนินการเก็บตามลาดับขั้นตอนดังนี้ 1) เมื่อแบบสอบถามผ่ า น
เกณฑ์ ที่ กาหนดจนสามารถนามาใช้ ง านได้ตามวัต ถุ ประสงค์ จึ ง ด าเนิ นการส่ ง แบบสอบถามแก่
ประชากรกลุ่มตัวอย่างจานวน รวม 102 ชุด 2) แบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับเรียบร้อย นามา
ตรวจสอบโดยผู้วิจัยคัดเลือกแบบสอบถามเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ มาทาการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีทางสถิติ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและข้อคาถามที่ต้องการ
ทราบในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ นาแบบสอบถามที่ไ ด้ม าวิ เคราะห์เพื่ อค านวณหาค่าสถิ ติ โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป ดังนี้
1) หาความถี่ ค่าร้อยละ เกี่ ย วกั บ ข้อ มูลปัจจัย ส่ วนบุคลากร เกี่ ยวกั บ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ าน และรายได้ตอ่ เดือ นโดยเฉลี่ย
2) ค่ า เฉลี่ ย ( X ) และส่ ว นเบี่ ย งแบนมาตรฐาน (SD) (Standard Deviation) ของกลุ่ ม
ตั ว อย่ า งในสานักงานพัฒนาชุ มชนจัง หวัดสุ ราษฎร์ธ านี เพื่ อวิ เคราะห์ข้อมูล การศึกษาอิ ทธิ พ ลของ
สภาพแวดล้อม ลักษณะงาน และนโยบายการบริหาร ประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร
3) การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิ พลต่ อประสิทธิ ภาพการทางานของบุคลากรใช้
t-test กรณี เปรีย บเทีย บ 2 กลุ่ ม การวิ เคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กรณี
เปรียบเทียบความแตกต่าง 2 กลุ่มขึ้นไป
4) การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิ พลของปัจจั ยที่ส่งผลต่อประสิทธิ ภาพการท างาน
ของบุคลากรสานักงานพั ฒนาชุมชนจั งหวัดสุราษฎร์ธานี วิเคราะห์โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson ’Correlation Coefficient)

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิเคราะห์เกีย่ วกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคลของบุ คลากรสานั กงานพั ฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ส่วนใหญ่ เป็ น
เพศหญิ ง มี อายุ อยู่ ในช่ วง 31-40 ปี สถานภาพโสด มี ระดั บการศึกษาปริญญาตรี ต าแหน่ งนั กวิชาการ
พัฒนาชุมชน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6-10 ปี และมีรายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย 20,001-30,000 บาท
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับอิทธิพลของสภาพแวดล้อม ลักษณะงาน และนโยบายการ
บริหาร
อิทธิพลของสภาพแวดล้ อม ลักษณะงาน และนโยบายการบริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดั บ
มาก พิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลาดับจากสูงไปต่า พบว่า ด้านลักษณะงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
รองลงมาคือ ด้านนโยบายการบริหาร และด้านสภาพแวดล้อมการทางาน ตามลาดับ
1) ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก หน่วยงานให้โอกาสท่านใน
การศึ กษาต่ อ ฝึ กอบรม และศึ กษาดู ง าน เพื่ อนร่ ว มงานยอมรั บ ในความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของท่าน และผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้รับผิดชอบงานทั้งกระบวนการตัง้ แต่เริ่มต้นจนจบ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ มีความสามัคคีในการทางาน
2) ด้านลักษณะงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มักนาข้อบกพร่องที่พบเจอหรือคาแนะนาจาก
ผู้ อื่นมาปรับปรุ งแก้ ไขเพื่อให้ง านพัฒนา และมี ม าตรฐานขึ้น ได้ ใ ช้ ความคิดริเริ่ มในการปฏิบัติงาน
และเข้าใจถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของตาแหน่งหน้าที่ทดี่ ารงอยู่ และสามารถทางานได้เสร็จสิน้
และประสบความสาเร็จได้เป็นอย่างดี
3) ด้านนโยบายการบริหารงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บังคับบัญชาให้ความยุตธิ รรมกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน นโยบายต่าง ๆ ในหน่วยงานมีความเป็นธรรม และหน่วยงานเปิดโอกาสให้ท่าน
ได้มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติ งานของหน่ วยงาน และหน่วยงานมี
การจัดระเบียบการปฏิบตั ิงานที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร
ส านักงานพัฒนาสังคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสาคัญของปัจจั ยที่ส่งผลต่อประสิทธิ ภาพการทางานของ
บุ ค ลากรสานั กงานพั ฒนาสั งคม จั ง หวั ดสุ ราษฎร์ธ านี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้ า นการตระหนัก
ถึงผลปประโยชน์ส่วนรวมขององค์กร ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ด้านการทางานเป็นทีม
และมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ด้านความรู้ความสามารถในงาน กับด้านจิตสานึกในการให้บริการ ตามลาดับ
1) ด้านความรู้ความสามารถในงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีความสนใจศึกษานวัตกรรม
ต่ า ง ๆ เพื่ อนามาปรั บปรุงพั ฒนาการทางานให้ดียิ่ ง ขึ้น ได้ เข้ ารั บการอบรมเพื่ อเพิ่ มความรู้ทั้งด้าน
วิ ชาการ และการพัฒนาให้มีความรู้ ทั กษะ ทั ศ นคติ และสมรรถนะในการทางาน รวมทั้งให้ความ
ร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาชุมชน และมีโอกาสนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานอันเป็น การ
ก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ และได้เข้ารับการฝึกอบรมตรงตามสายงานที่ปฏิบัติและ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
2) ด้านจิตสานึกในการให้บริการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีความคิดอยู่เสมอว่าหน่วยงาน
หรือผู้มาติดต่อราชการทุกรายคือคนสาคัญต่อองค์กรและตัวท่านเอง ให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนที่มา
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ติดต่อขอการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเป็น
อย่างดี และให้การบริการแก่หน่วยงานที่มาติดต่อด้วยมิ ตรไมตรีทดี่ ีในทุกสถานการณ์ และเต็มใจและ
พร้อมอุทิศเวลาเพื่อให้การบริการแก่หน่วยงานหรือผู้มาติดต่อราชการอย่างเต็มที่
3) ด้านการทางานเป็นทีม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนในผลสาเร็จจาก
การเป็ นทีม มี ค วามเชื่ อมั่นในระบบการทางานเป็นทีม ที่มีการระดมคว ามคิดเห็นในการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ และมีความตั้งใจปฏิบัติงานและให้การช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ มีส่วนร่วมช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในหมูค่ ณะ
4) ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ การงาน ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค วามมุ่ ง มั่ น
กระตือรือร้น เอาใจใส่ เพื่อให้ผลงานบรรลุสาเร็จตามเป้าหมาย มีความยินดีในผลสาเร็จและพร้อมที่
จะยอมรับในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้ น รวมถึงการมีความสามารถในการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ เป็ น
อย่างดี และมีการวางแผนเพื่อกาหนดกรอบในการปฏิบัตงิ าน
5) ด้ า นการตระหนั กถึ ง ประโยชน์ ส่ว นรวมขององค์กร ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บมาก ได้ ใช้
ทรัพยากรขององค์กรไปดาเนินงานให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจูงใจเพื่อน
ร่วมงานให้มีความรักและร่วมกันรักษาผลประโยชน์ขององค์กร และมีความกระตือรือร้นที่จะบริการ
ผู้ที่มาติดต่อราชการด้วยความเต็มใจ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบุคลากรภายนอกต่อองค์กร และ
มีส่วนในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี ห้เกิดขึ้นกับองค์กร
ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุค คลทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปั จ จั ย ส่ ว นบุคคลที่ส่ง ผลต่อ ประสิ ทธิ ภาพการทางานของบุคลากรสานั กงานพั ฒนาชุมชน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า บุคลากรที่มีอายุ และรายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ยที่ต่างกัน โดยภาพรวมและ
รายด้ านทุกด้ านแตกต่างกั นอย่ างมีนัย สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ส่ ว นปั จ จั ย ส่ วนบุคคลด้านเพศ
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระดั บตาแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ต่างกั นโดย
ภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ผลการวิเคราะห์ค ่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์ระหว่างตั วแปร อิทธิพลของสภาพแวดล้ อม ลักษณะงานและนโยบาย
การบริ หารส่งผลต่ อประสิทธิ ภาพการทางานของบุคลากรสานักงานพั ฒนาชุ มชนจั งหวั ดสุ ราษฎร์ธานี
โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และระดับ 0.01
ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ
1) ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุปัจจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่ อประสิทธิ ภาพการทางานของบุคลากร
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิ ภาพ
การทางานของบุคลากรสามารถพยากรณ์ได้ 11 % (R2 = .110) ซึ่งมีค่าน้อยทาให้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ของค่ าคาดหวั งสาหรั บประสิ ทธิ ภาพการทางานของบุ คลากรมี ความคลาดเคลื่ อนต่ า (SEE = .16422)
ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลสามารถทานายประสิทธิ ภาพการทางานของบุคลากรสามารถร่วมทานายได้ไม่ ค่ อยดี
(F = 1.664) และพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่ อประสิทธิ ภาพการทางานของบุคลากรสานั กงานพั ฒนา
ชุมชนจังหวัด สุราษฎร์ธานี อย่างไม่มีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. of F = .127)
2) ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุปัจจั ยอิทธิ พลของสภาพแวดล้ อม ลักษณะงานและนโยบายการ
บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรสานั กงานพั ฒนาชุ มชนจังหวัดสุราษฎร์ ธานี พบว่า
ความสั มพั นธ์ ระหว่ างปั จจั ย อิ ทธิ พ ลของสภาพแวดล้ อม ลั กษณะงานและนโยบายการบริ ห ารกั บ
ประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรสามารถพยากรณ์ได้ 79.9 % (R2 = .799) ซึ่งมีค่าค่อนข้างสูงทาให้การ
ประมาณความคลาดเคลื่ อนส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าคาดหวังสาหรับประสิ ทธิภาพการทางานของ
บุคลากรมีความคาดเคลื่ อนต่า (SEE = . 07641) ส่วนปัจจัยอิทธิพลของสภาพแวดล้ อม ลักษณะงานและ
นโยบายการบริ หารสามารถร่ วมท านายได้ อย่ างดี (F = 130.020) และพบว่ า ปั จจั ยอิ ทธิ พ ลของ
สภาพแวดล้อม ลักษณะงานและนโยบายการบริหารส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรสานั กงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดั บ .05

อภิปรายผล
ผลจากการวิ จัย เรื่ อง อิ ท ธิ พ ลของสภาพแวดล้ อม ลั กษณะงาน และนโยบายการบริหารที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีประเด็นที่
ควรนามาอภิปรายผลดังนี้
1) อิทธิพลของสภาพแวดล้ อม ลักษณะงานและนโยบายการบริหารของสานั กงานพั ฒ นา
ชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า มีอิทธิ พลต่อประสิทธิภาพการทางาน ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ด้านลักษณะงาน ด้านนโยบายการบริหาร และด้านสภาพแวดล้อมการทางาน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะสภาพแวดล้อมในการทางานของหน่วยงานให้โอกาสในการศึกษาต่อ ฝึกอบรม และศึกษา
ดู ง าน การมี เพื่ อนร่ ว มงานยอมรับในความรู้ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ งาน และผู้ บั ง คับบัญชา
เปิ ด โอกาสให้รับผิดชอบงานทั้งกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ หน่ ว ยงานที่ปฏิ บัติงานอยู่ มี ความ
สามัคคีในการทางาน ในส่วนของลักษณะงาน มักนาข้อบกพร่องที่พบเจอหรือคาแนะนาจากผู้อื่ นมา
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้งานพัฒนาขึ้น และมีมาตรฐานขึ้น ดัง นั้นการได้ใช้ความคิดริเริ่มในการปฏิบตั งิ าน
การเข้าใจถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของตาแหน่งหน้าที่ทดี่ ารงอยู่ และสามารถทางานได้เสร็จสิ้นและ
ประสบความสาเร็จได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นนโยบายการบริหารงาน ผู้บังคับบัญชาให้ความยุติธรรม
กับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน โดยนโยบายต่าง ๆ ในหน่วยงานมีความเป็นธรรม หน่วยงานเปิดโอกาสให้
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ท่านได้มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และหน่วยงาน
มีการจัดระเบียบการปฏิบัติงานที่คล่องตัวและมีประสิทธิ ภาพ สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี ข อง
เฮอร์ ซเบอร์ ก ที่ สามารถสรุ ป ได้ดังนี้ 1) ปั จ จั ย จู ง ใจ หรื อปั จ จัย กระตุ้น อั นได้ แก่ ตั ว งานเอง หรือ
ลั กษณะของงานมีความสาคัญเพราะเป็นปัจจัย ที่กระตุ้นให้เกิ ดความพึงพอใจในการทางาน อย่ าง
แท้ จ ริ ง 2) ปั จ จั ย ค้าจุ นหรือปัจจั ยสุ ขอนามัย เป็ นความต้องการที่ไม่ มีวันที่จะสิ้ นสุดมี แต่จะเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ จะช่วยลดความไม่พอใจที่จะทางานได้แต่ไม่สามารถสร้างความพึงพอใจที่แท้จริงและถาวรได้
3) คนทางานทุกระดับจะมีความพอใจในงานอย่างแท้จริงเมื่อเขาเห็นว่างานนั้นมีความหมายและเป็น
สิ่งที่ท้าทายสาหรับเขา 4) ในกระบวนการจูงใจที่ต้องการจะสร้างให้เกิดแรงจูงใจที่ดีนั้นต้องมี การจัด
และกาหนดปัจจัยต่าง ๆ ทั้งสองกลุ่ม คือปัจจัยแรงจูงใจ หรือปัจจัยกระตุ้นและปัจจัยค้าจุนหรือปัจจัย
สุ ขอนามั ย ทั้ ง สองอย่ า งพร้ อมกั น สาหรั บ ผู้ บริ หารหากจะนาแนวคิดทฤษฎี ของเฮอร์ซเบอร์กไป
ประยุกต์ใช้ในการทางาน โดยการสร้างบรรยากาศในการทางานให้ผู้ปฏิบัตงิ านเกิดความพึงพอใจ โดย
ค านึ ง ถึ งปัจ จัย ค้าจุนซึ่ งได้แก่ มี สภาพแวดล้ อมในการทางานที่ดี นโยบายและการบริหารจัดการที่
ชัดเจน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลในทีท่ างาน เงินเดือนที่เหมาะสม ประโยชน์ตอบแทนทีเ่ พียงพอ
รวมทั้งความมั่นคงของงาน เป็นต้น ดังนั้นปัจจัยค้าจุนเหล่านี้จึงมีความสาคัญและมีความจาเป็น และ
เมื่ อมี ปั จ จัย เหล่ านี้ อยู่แล้ วก็ จะเป็นการง่ ายที่จะจูงใจผู้ปฏิ บัติง านเพื่ อให้ผู้ปฏิ บัติง านทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2) ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีอายุ และรายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ยที่ต่างกันโดย
ภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล
ด้ า นเพศ สถานภาพการสมรส ระดั บการศึกษา ระดับตาแหน่ ง และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่
ต่ า งกั นโดยภาพรวมและรายด้ า นทุ กด้ า นแตกต่ า งกั นอย่ า งไม่ มี นัย สาคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05
สอดคล้ องกั บแนวคิดของ ธงชั ย สั นติ ว งษ์ (2542) กล่ า วถึ ง ปั จ จัย ที่มีอิทธิพ ลต่อประสิ ทธิภาพการ
ทางาน (Efficiency) 5 ด้าน ดังนี้ 1) คุณภาพงาน (Quality of Work) คือ ความมีคุณภาพของผลงาน
ความถูกต้องครบถ้วน ประณีต และเป็นที่พึงพอใจจากผลงานที่ สาเร็ จจากผู้ที่ เกี่ ยวข้ อง 2) ความรู้
เกี่ยวกับงาน (Job Knowledge) คือ การที่ผู้ทางานมีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนในคู่มือ วิธีปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับงาน รวมถึงการนาทักษะและเทคนิคต่าง ๆ ที่จาเป็น มาประยุกต์ใช้กับงานของตนเองและงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 3) คุณภาพของลักษณะส่วนตัว (Quality of Personal) คือ พฤติกรรม
ของบุ ค คลที่แสดงออกทางบุคลิกภาพการแต่งกาย กิ ริ ย าท่าทางที่เกิ ดขึ้ น การใช้ วาจาที่เหม าะสม
4) ความร่วมมือกั บผู้ อื่น (Cooperativeness) คื อ การที่ ผู้ทางานมีความสามารถและเต็มใจทางาน
ร่ ว มกั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ระหว่ า งกั น มี ค วามสามั ค คี ทั้ ง กั บ ผู้ บ ริ ห าร และ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดี ยวกั น 5) ความคิดริเริ่มหรือความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
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คื อ ผู้ ท างานที่ มี ค วามกระตื อรือร้ นในการใฝ่ ห าความรู้ทั้ งในงานที่ ทาอยู่ และงา นอื่ นที่ เกี่ ย วข้อง
โดยกล้ า ที่จะเริ่มต้นงานได้ด้ว ยตนเอง และไม่กลั วที่จะดาเนิ นการด้วยตัวเองคนเดียว แก้ไขปัญหา
ด้วยเหตุและผล
3) ความสั ม พั นธ์ ระหว่ างตัว แปรของปั จจั ย ที่มี อิทธิ พ ลต่อประสิ ทธิ ภาพการท างานของ
บุคลากรสานักงานพัฒนาชุม ชนจั งหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึ กษาพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์
ระหว่างตัวแปร อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ลักษณะงานและนโยบายการบริหารส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทางานของบุคลากรสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และระดับ 0.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ รสลิน เจียมเจริญ
(2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของข้าราชการสานักงบประมาณ เป็นการ
วิ จั ย เชิ ง สารวจ ผลการศึ กษาพบว่ า ปั จ จั ย ที่ เกี่ ย วกั บการทางาน ได้ แก่ ความรู้ ความเข้ าใจในการ
ปฏิบัติงาน การฝึกอบรม แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความก้าวหน้าในการทางาน และความศรัทธาต่อผู้นา
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการทางานอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ

ข้อ เสนอแนะ
1) ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า 1) อิ ท ธิ พ ลของสภาพแวดล้อม
ลักษณะงาน และนโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลนั้น ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญต่อทรัพยากรมนุษ ย์ สภาพแวดล้อมในการท างาน
ลักษณะงาน และนโยบายการบริหาร นอกจากนี้ต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริม
ให้มีการศึกษาต่อ และมีการฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติทดี่ ี ตอ่ สานักงานพัฒนาชุมชนและมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2) ประสิทธิภาพการทางาน นโยบาย
การบริหารของผู้ บริหารจาเป็นต้องมี วิ สัย ทัศน์ ที่มีมุมมองที่กว้างไกล มี การปรั บโครงสร้างทางการ
บริหารให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยปรับปรุง กฎ ระเบี ยบ และลดขั้นตอนของการทางานในสาย
บังคับบัญชาให้น้อยลงซึ่งจะทาให้การทางานรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ควรสร้างแรงจูงใจในการท างาน
โดยปรับหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนให้บุ คลากรสูงขึ้น
2) ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัยแรงจูงใจและบรรยากาศองค์กรกับ
ประสิ ท ธิภาพการทางานของบุคลากรหน่ว ยงานองค์กรของรั ฐอื่ น ๆ เช่ น สานั กงานพั ฒนาชุมชน
จังหวัดอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการพั ฒนาประสิทธิ ภาพการทางานของบุคลากรต่ อไป และควรเพิ่ ม
ตัวแปรอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
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การประยุกต์ใช้เครือ่ งมือลีน ซิกซ์ ซิกม่า ผ่านการเรียนรูจ้ ากการปฏิบัติเพื่อลด
เวลารอคอยในการบริการผู้ป่วยนอก: คลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรือ้ รังของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
ปรีชา สุมาลัย*

บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้ากิจกรรมการประยุกต์ใช้เครื่องมือลีน ซิกซ์ ซิกมา ผ่านการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติเพื่อลดเวลารอคอยในการบริการผู้ป่วยนอก:คลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังของโรงพยาบาล
สมเด็ จ พระยุ พ ราชเวี ย งสระ โดยนาระบบการ วิ เคราะห์ข้อมู ลผู้ ป่ ว ย( Patient Data Analytics
Information System: PDA-IS) ข้ อมู ลสารสนเทศของโรงพยาบาล (Hospital information System:
HIS) โดยเฉพาะปัญหา ด้ า นประสิ ทธิภาพของการให้บริการผู้ ป่ว ยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ
(NCDs:Non-Communicating Diseases) เพื่ อจะมุ่ ง แก้ ปั ญ หาประสิ ทธิ ภาพการบริ การ เป็ นการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือลีน ซิกซ์ ซิกม่า มาแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการใน 3 ด้าน ได้แก่
ด้านเวลา (Time) ด้านต้นทุน (Cost) และด้านคุณภาพบริการที่ต่อเนื่อง (Variation) แต่เนื่องด้ ว ย
ข้อจากัดในเวลาที่จะทาการศึกษาผู้ศึกษาจึงเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านเวลาคื อมีเป้าหมายที่จะใช้
เครื่องมือลีน ซิกซ์ ซิกม่า ผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบตั ิเพื่อลดเวลารอคอยเท่านั้น
การศึกษาโดยใช้กระบวนการศึกษาการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning
Project) โดยยึดองค์ประกอบ 6 ด้าน ของการเรียนรู้จากการปฏิบัติสมาชิกกลุ่มผู้ ที่มีความรู้ปั ญ หา
(Who Knows) ผู้ ที่ มี ค วามสนใจ (Who Cares) ผู้ ที่ มี อานาจหน้าที่ เกี่ ยวข้อง (Who Can) ผ่ า นการ
ประชุมสมาชิกกลุ่ม 3 ครั้ง โดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติโดยการตั้งคาถาม (Question) และการ
สะท้อนกลับ (Reflection) ตามสมการความสาเร็จของการ Learning= Programmed Knowledge
+ Question + Reflection + Implementation + Reflection หรื อ L=P+Q+R+I+R โดยมี
วัตถุประสงค์คือ เป็นการระดมสมองทุกวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบาบัด
นักโภชนาการ นักการแพทย์แผนไทย และผู้รับบริการในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้เครื่องมือลีน
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ซิกซ์ ซิกม่า ซึ่งมี 5 ขั้นตอนคือ DMAIC ขั้นที่ 1 กาหนดปัญหา (Define): การกาหนดปัญหาการขาด
ประสิทธิภาพของการให้บริการคลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบคือปัญหาระยะเวลารอคอยของ
ผู้ป่วยโดยเฉลี่ยนานถึง 4 ชั่วโมง 14 นาทีและกาหนดเป้าหมายการพัฒนา NCDs Clinic อย่างชัดเจน
ที่ จ ะลดเวลารอคอยเฉลี่ ย ให้เหลื อเพี ย ง 90 นาที ในขั้ นตอนนี้ จ ะทาการศึ กษาโดยมีการระบุและ
คัดเลือกหัวข้อเพื่อการดาเนินการ ว่าอะไร ส่วนไหน ที่จาเป็นต้องปรับปรุง ขั้นที่ 2 การวัด (Measure):
การวัด เป็นสิ่งจาเป็นที่จะทาให้เข้าใจสภาพของกระบวนการทางานในคลินิกบริการของโรงพยาบาล
โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศเป็นหลักในการตรวจสอบเวลารอคอยของผู้ป่วยเป็นรายบุคคลได้
ขั้ นที่ 3 การวิ เคราะห์ (Analyze): เป็ นการเอาข้อมู ลทางตั วเลขและสาเหตุของปั ญหาหรื อ Root
Cause Analysis (RCA) ที่ เป็ นสาเหตุ 4 ประเด็ น (4M) ทั้ ง จากบุ ค ลากรทางการแพทย์ (Man)
กระบวนการทางาน (Method) วัสดุการแพทย์/ยา/เวชภัณ ฑ์ (Material) และจากเครื่องมือ แพทย์
(Machine) ที่ได้จากการวัด มาวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุในการทีท่ าให้เกิดการรอคอยของผู้ป่วยนานขึ้น
ขั้ นที่ 4 การปรั บ ปรุง (Improve): เพื่ อพั ฒนาหรื อการปรับปรุง สมรรถนะและประสิ ทธิ ภาพของ
กระบวนการ โดยการแก้ ไขปั ญหาและปรับปรุงกระบวนการทางานในคลิ นิกบริ การ ขั้ นที่ 5 การ
ควบคุม (Control): เป็นการพยายามที่จะควบคุมรักษาของกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุ ง แก้ ไ ข
เรียบร้อยแล้ว โดยมีการติดตามโดยทีมดูแลผู้ปว่ ย (Patient Care Team) กระบวนการเหล่านั้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างระบบควบคุมป้องกันความผิดพลาด
ผลการศึกษาค้นคว้ากิจกรรมประยุ กต์ใช้ เครื่ องมื อลีน ซิกซ์ ซิกม่า ผ่านการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติเพื่อลดเวลารอคอยในการบริการผู้ ป่วยนอก:คลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังของโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชเวียงสระได้พบประเด็นปัญหาเวลารอคอยของผู้ป่วยโดยเฉลี่ยนานถึง 4 ชั่วโมง 14
นาที เวลารอคอยนานที่สุดถึ ง 10 ชั่ ง โมง 20 นาที โดยทางกลุ่ มได้วิ เคราะห์หาสาเหตุ ราก (Root
Cause Analysis)จาก 4 ประเด็น คือ (1) สาเหตุจากบุคลากรพบว่ายังขาดความชานาญในการใช้งาน
ระบบคอมพิวเตอร์ในการตรวจรักษาผู้ป่วย,การหมุนเวียนแพทย์และพยาบาลไม่สัมพันธ์กับช่วงเวลาที่
มีผู้ป่วยมาก (2) สาเหตุจากกระบวนการการทางานที่มีความซ้าซ้อนของขั้นตอน บางกระบวนการทา
ให้สูญเสียเวลาโดยใช่เหตุ (3) สาเหตุมาจากจัดหายาและเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอและ (4) สาเหตุมาจาก
เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศทาให้ต้องเสี ยเวลากับการมาคีย์ ข้ อมู ล
กลุ่มการเรียนรู้ได้นาเสนอไปยังผู้บริหารจนได้มีการปรับปรุ งตามความง่ายก่อนแล้วค่ อยไปยากและ
ปรับปรุงตามกาลังงบประมาณซึ่งได้มีการปรับปรุงลดขั้นตอนการบริการลงจาก 16 ขั้นตอนได้ตัดไป 9
คงเหลือเพียง 7 ขั้นตอน มีการจัดอัตรากาลังของแพทย์และพยาบาลให้เพิ่มขึ้นตามช่วงเวลาที่ ผู้ป่ ว ย
รอสะสมมากที่จุดซักประวัติและในห้องตรวจแพทย์ ผลจากการวิเคราะห์พบว่า เวลารอคอยลดลงใน
ปลายเดือนพฤศจิกายน พบว่า เวลารอคอยเฉลี่ ยลดลงเหลื อ 3 ชั่วโมง 9 นาที ก่อนดาเนินการวิ จั ย
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พบว่าเดือนสิงหาคมมีเวลารอคอยเฉลี่ย 3 ชั่วโมง 59 นาที ซึ่งลดลงกว่าเดิมถึง 50 นาที แต่เป้าหมาย
สู ง สุ ด ของโรงพยาบาลคือ 90 นาที แต่ ยั ง ต้ องปรับปรุง ตามข้ อเสนออื่ น ๆ เพื่ อให้ สอดคล้ องกันกับ
ขั้นตอนการบริการที่ได้ตัดลดออกคือจะต้องมีระบบโปรแกรม Smart Q ที่ทาหน้าที่นัดแทนจุดนัดหน้า
ห้องตรวจ โปรแกรมนี้สามารถลงทะเบียนตรวจล่วงหน้าโดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องติดต่อห้องเวชระเบียนเพื่อ
ทาบัตรตรวจโรคเลยสามารถไปยังจุดเจาะเลือดได้ ทั้งยังมีการแจ้งเตือนก่อนถึง ลาดับเข้าห้อ งตรวจ
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ด้วย การปรับปรุงอาคารสถานที่ของอาคารผู้ป่วยนอกกาลังดาเนินการโดยมี
มูลนิธิ SCG บริจาคเงินก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกจานวนเงิน 1,800,000 บาท โดยมีเงินมูลนิธิ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเวียงสระ ร่วมสนับสนุนงบประมาณจานวน 800,000 บาท และ
ยังมีโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลลด
การคีย์ข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งนอกจากจะเสียเวลาแล้วยังทาให้เกิดความเสี่ยงที่จะลงข้อมูลผิด
คน ผลจากการเรีย นรู้ในครั้งนี้ มีค าแนะนาที่จะต้องเพิ่ม พูนทักษะในการใช้ งานคอมพิ วเตอร์ให้กับ
บุคลากรบางกลุ่มซึ่งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรจะได้รวบรวมความต้องการการเรียนรู้ (Training
Need)ของแต่ ละหน่ วยงานย่ อยเพื่ อจัดการอบรมต่อไป ในขั้ นที่ 5 การควบคุม ( Control) จะต้อง
ด าเนิ นงานต่อโดยทีมนาทางคลิ นิก (Patient Care Team) จะต้ องกาหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วย
(Clinical Practice Guideline)ใหม่ เพื่ อ การควบคุ ม คุ ณ ภาพที่ สม่ าเสมอต่ อเนื่ อง แผนงานของ
ผู้บริหารจะนาแนวทางการประยุกต์ใช้เครื่องมือลีน ซิกซ์ ซิกม่า ผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัตขิ ยายผล
ไปให้ทั่วทั้งองค์การเพื่อแก้ปั ญหาภายในโรงพยาบาลจนเกิด การเรีย นรู้ และพั ฒนาเป็ นโรงพยาบาล
ชุมชนต้นแบบแห่งความสุข ดั่งวิสัยทัศน์ที่ได้กาหนดไว้ต่อไป
ค าสาคัญ: การลดเวลารอคอยในการบริการผู้ป่วยนอกคลินิกเฉพาะโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง , ประสิทธิภาพ
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บทน า
ปั ญ หาประสิ ทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ในระดับประเทศ ในโรงพยาบาลรัฐ ซึ่ งมี
โรงพยาบาลชุมชน จัดเป็นสถานบริการสุขภาพที่มีลักษณะของโรงพยาบาลที่มีขนาดเล็กสุดในบรรดา
โรงพยาบาลในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลชุมชนประจ า
อาเภอ ที่จะมีขนาดเตียงตั้งแต่ 10, 30, 60, 90 และ 120 เตียงตามลาดับ โดยให้การบริการ ตรวจ
วิ นิจ ฉั ย โรค การรักษาพยาบาลและการฟื้ นฟูสภาพ บริ การส่ งเสริมสุ ขภาพ บริ การและดาเนินงาน
สุ ขาภิ บ าลและป้ องกั นโรค บริ การชั นสู ต รสาธารณสุ ขทั้ ง ภายในโรงพยาบาลและสถานบริการ
สาธารณสุขต่าง ๆ รวบรวมสถิติข้อมูลต่าง ๆ เสนอสานักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดดาเนินการระบบ
รับ-ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อตรวจหรือรักษา
โดยเฉพาะในแผนกผู้ ป่วยนอกซึ่ง ปัจจุบันมีผู้มารับบริ การที่โรงพยาบาลชุม ชนจานวนมาก
ประสบปั ญหาในเรื่ องประสิ ท ธิ ภาพการให้บ ริการการให้ บริการอย่ า งรวดเร็ ว ทันเวลา ( Timely
Service) คือความล่าช้าหรือเวลารอคอยของผู้ป่วยมาก ทาให้ความพึงพอใจในบริการลดลง ทั้งยัง
ส่งผลลบทางด้านเศรษฐกิจทั้งทางตรงคือต้นทุน (Cost) การรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลและต้นทุน
ค่าเสียเวลา/เสียโอกาสของผู้ป่วยและญาติที่ไม่ได้ประกอบอาชีพในวั นที่เดินทางมาตรวจรักษาทาให้
ขาดรายได้ อีกประการหนึ่งที่สาคัญคุณภาพการบริการที่ไม่สม่าเสมอ (Variation Service) และความ
ต่อเนื่องแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการ ประกอบกับประชาชนผู้มาขอรับบริการด้านสุขภาพมีความรู้มากขึน้
มี ค วามคาดหวัง กับโรงพยาบาลและเจ้ าหน้าที่ กล่ า วคื อคาดหวั งว่ าจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ
ปลอดภัย ถูกใจ และรวดเร็วหากไม่เป็นไปตามที่คาดหวังทาให้เกิด ข้อร้องเรียนขึ้น นอกจากนี้ ปัญหา
เรื้อรังของกระทรวงสาธารณสุขไทยคือการขาดแคลนบุค ลากรสายวิชาชีพโดยเฉพาะการขาดแคลน
แพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งผู้ป่วยที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกจะมารอที่จุดซักประวัติโดยใช้
เวลานานถึง ครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง และหลังจากนั้นจะต้องมารอตรวจ จากเหตุผลดังกล่าวทาให้
ศ.นพ.ปิยสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบัน ได้เล็งเห็นความสาคัญของ
ปั ญ หาดั ง กล่ าว จึ ง ได้ กาหนดให้มี “นโยบายการให้บ ริการที่ เป็นเลิ ศ (Service Excellence)” มี
วัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยและผลการรักษาที่ ดีของผู้ป่วย ลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่ว ยนอก
เพื่ อสร้ า งความพึ ง พอใจและผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ การของโรงพยาบาลด้ ว ย (สานั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2561) แต่ด้วยการมีนโยบายต่อเนื่องของนโยบายประกันสุขภาพทั่ว หน้ า
ผู้รับบริการมีมากขึ้นและความคาดหวังมากขึ้นด้วย บางครั้งการบริการไม่ครบถ้วนและทั่วถึงจึงเกิ ด
ความไม่พอใจมีการร้องเรีย นถึ งพฤติกรรมการบริการที่ไม่ดี บางครั้งนาไปลงในโซเชี ยลมีเดีย และ
ร้ายแรงที่สุดคือมีการฟ้องร้อง ส่วนประเด็นประสิทธิภาพด้านอื่น ๆ ได้แก่การให้บริการอย่างเพียงพอ

528
ก็เป็นปัญหาที่โรงพยาบาลชุมชนไม่สามารถจัด บริการได้ตามความคาดหวังของประชาชนโดยเฉพาะ
การบริการแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ ซึ่งบริบทของโรงพยาบาลชุมชนไม่มีตาแหน่งแพทย์ เฉพาะ
ทางได้ครบถ้วน มีเพียงโรงพยาบาลขนาด 60 เตียงขึ้นไปเท่านั้นและมีเฉพาะบางสาขาที่เป็นสาขาหลัก
ได้ แก่ อายุ ร แพทย์ , กุ ม ารแพทย์ , ศั ลยแพทย์ , สู ติ นรี แพทย์แ ละศัลยแพทย์ ออโธปิดิก เท่ า นั้ น ส่ ว น
โรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์เท่านั้นที่จะมีแพทย์เฉพาะทางเหล่านี้ ค รบ
ทุ กสาขา เมื่ อผู้ ป่ วยในพื้ นที่อาเภอที่เป็นโรงพยาบาลได้รับความเจ็บป่ว ยที่เกิ นศักยภาพของแพทย์
ทั่วไปของโรงพยาบาลชุมชนจะส่ง ถู กส่งตัวไปรั กษาต่อในโรงพยาบาลที่มีระดับที่สูง กว่า ฉะนั้น การ
ขาดประสิทธิภาพด้านการบริการที่เพียงพอจึงเกิดขึ้น
ปัญหาในระดับจังหวัด จากข้อมูลของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบปัญหา
ด้ า นประสิทธิ ภาพบริการทางการแพทย์ในผู้ ป่ว ยนอก โดยเฉพาะคลิ นิกเฉพาะโรคไม่ติดต่ อเรื้ อรัง
โรงพยาบาลชุมชนซึ่งมีจานวนทั้งสิ้ น 18 โรงพยาบาล ทั้ง 3 ประเด็น คือการให้บริการอย่างรวดเร็ ว
ทันเวลา (Timely Service) คือผู้ป่วยรอนาน เหมือนกับโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ คือระยะเวลา
รอคอยค่ อนข้ า งนานโดยเฉลี่ ย ผู้ ม ารั บ บริ การมารอนานถึ ง 4 ชั่ ว โมง รอนานที่ สุด ถึ ง 7 ชั่ ว โมง
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2562) ส่วนประสิทธิภาพด้านการบริการที่เพียงพอของ
โรงพยาบาลในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีปัญหาเช่นเดียวกันกับระดับประเทศ
คือการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางสาขาหลักต่าง ๆ ถึงแม้ว่าจะนายุทธศาสตร์สร้างความเป็นเลิศด้าน
บริ ก าร (Service Excellence) โดยก าหนดโซนนิ่ ง ในการพั ฒ นาโรงพยาบาลชุ ม ชนให้ มี ห นึ่ ง
โรงพยาบาลเป็นแม่ข่ายพัฒนาการบริการทางการแพทย์ที่ซับซ้อนมีแพทย์เฉพาะทางสาขาหลักขึ้นมา
ดูแลผู้ป่วยในเขตพื้นที่ของตนเองและโรงพยาบาลลูกข่ายด้วย พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี 4 โซน คือ
โซนเหนือมีโรงพยาบาลไชยาเป็ นแม่ ข่าย โซนตะวันออกมี แม่ ข่ายคื อโรงพยาบาลกาญจนดิษ ฐ์ โซน
ตะวันตกมีโรงพยาบาลท่าโรงช้างเป็นแม่ข่าย และโซนใต้มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระเป็น
แม่ข่าย ยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศให้ปี 2563 เป็นปีแห่งการ
พัฒนาคลินิกบริการเฉพาะโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
ปัญหาระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง
ให้บริการจริง 110 เตียงเปิดให้บริการส่งเสริมสุขภาพ รักษา ป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพ มีบริการ
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่ วยใน ผู้รับบริการมีมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ผู้ให้บริการไม่เพิ่มในอัตราที่
เพียงพอต่อการให้บริการ จึงประสบปัญหาให้เรื่องการไม่พอใจบริการ ดังผลงานตัวชี้วัดร้อยละความ
พึงพอใจผู้ป่วยนอก มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งแปรผกผันกับเวลารอคอยที่มากขึ้นเรื่ อย ๆ เช่นกั น
จึ ง ท าให้ เกิ ด การร้ อ งเรี ย น การลงสื่ อโซเชี ย ลมี เดี ย มี ข้อมู ล 3 ปี ย้ อนหลั ง พบว่ า ข้ อร้ องเรี ย น/
ข้อเสนอแนะ ให้มีแพทย์เฉพาะทางด้านต่าง ๆ คิดเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าด้านอื่น ๆ ทุกปี มีการร้องเรียน/

529
ข้อเสนอแนะ ในแต่ละวันจานวนมาก ก็ประสบปัญหา ในการรับบริการเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในเรื่อง
ระยะเวลารอคอย ค่อนข้างนาน และนานกว่า ผู้ป่วยนอกทั่วไปด้วยซ้าจากตารางที่แสดงให้ เห็ นว่ า
ผู้ ป่ ว ยที่ ม ารับบริการในคลิ นิกเฉพาะโรค เบาหวานและความดัน ที่ ม ารั บบริการในช่ วงเวลา 1 ปี
(กรกฎาคม 2561 ถึง สิงหาคม 2562) มีระยะเวลารอคอยเฉลี่ยนานมากถึง 4 ชั่วโมง 14 นาที โดยมี
ระยะเวลารอคอยนานสูง สุดถึ ง 9 ชั่วโมง 24 นาที เป็นปัญหาขาดประสิทธิภาพการให้บริการอย่ า ง
ชัดเจน อีกทั้งยังมีขั้นตอนบริการที่ยุ่งยากซับซ้ อน ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุบางรายเป็นผู้พิ การมี
โรคแทรกซ้อนหลายชนิด อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่ างยิ่ง ผู้ป่วย NCDs มีอายุเฉลี่ยถึง
68 ปี (ศู นย์ สารสนเทศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุ พราชเวียงสระ, 2562) บางคนไม่มีญ าติคอยดูแล
ใกล้ชิด บางคนญาติมาส่งแล้วค่อยมารับกลับ ฉะนั้นการพัฒนาบริการคลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
NCDs ของโรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราชเวี ย งสระจึ ง เป็ นเรื่ อ งเร่ ง ด่ ว นเป็ นอย่ า งยิ่ ง เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ โดยนาข้อมูลสารสนเทศของโรงพยาบาล HIS (Hospital Information
System) ซึ่งมีอยู่แล้ว มาวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย (PDA-IS) หาเวลารอคอยในจุดบริการต่าง ๆ แล้วนา
แนวคิ ด จากเครื่องมือ ลี น ซิ กซ์ ซิ กม่ า (LSS) มาใช้เพิ่ มประสิ ทธิภาพโดยใช้กระบวนการศึกษาการ
ประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) เป็นการระดมสมองในทุกวิชาชีพได้แก่ แพทย์
พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบาบัด นักโภชนาการ ผู้รับบริการในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งโรค
ความดันและโรคเบาหวาน ญาติผู้ป่ วย ผู้ให้บริการ ระดับปฐมภูมิ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุ ข ภาพ
ต าบล ศู นย์ สาธารณสุ ขชุ มชนเมืองบ้านส้อง รวมทั้ ง นั กวิ ชาการสาธารณสุข ผู้ นาท้ องที่ และผู้นา
ท้องถิ่นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลตาบล องค์การบริหารส่วน
ตาบล ทุกแห่งเพื่อนา Model จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย (PDA-IS) มาปฏิบัติจริงในคลินิกเฉพาะ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งจะส่งผลให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ป่วยดีขึ้น
การให้บริการผู้ป่วยนอก จะเห็นความซับซ้อนของการให้บริการคลินิกเฉพาะโรคไม่ ติ ด ต่ อ
เรื้ อรั ง ซึ่ ง มี ผลต่อประสิ ทธิภ าพ บางขั้ นตอนซ้ า ๆ นอกจากจะไม่ ช่ว ยเพิ่ มคุณค่า การบริการ ( Non
Value Added) แล้วยังทาให้เป็นการสูญเสีย (Waste) เวลาในการให้บริการอย่างหนึ่ง เป้าหมายเวลา
รอคอยที่ต้องการคือ 90 นาทีแต่ขั้นตอนปัจจุบันมีมากจนเกิดความล่าช้าและทาให้เกิดปัญหาการจัด
คิวบริการในจุดต่าง ๆ เพราะผู้ป่วยบางคนเป็นคิวลาดับหลังแต่เข้ารับการตรวจก่อนผู้ป่วยที่มีควิ ลาดับ
แรกซึ่งจะต้องรอผลเลือดหรือผลเอ็กเรย์ก่อนบางครั้งเกิดความเข้าใจผิดว่ามีการลัดคิวกันในผู้ป่วยและ
ญาติ นอกจากกระบวนการหลักในภาพแล้วยังมี กระบวนการย่ อย ได้แก่ การส่งไปรับคาแนะนาจาก
วิชาชีพอื่น ๆ ได้แก่ ทันตแพทย์, นักโภชนาการ, นักกายภาพบาบัด, นักการแพทย์แผนไทย ซึ่งส่งผล
ต่อระยะเวลารอคอยที่นานขึ้นอีก โดยในขั้นตอนห้องบัตร หรือฝ่ายเวชระเบียน ผู้ป่วยทุกคนจะต้องมา
ลงทะเบียนเพื่อทาการตรวจรักษาผู้ป่วยคลินิกเฉพาะโรคติดต่อเรื้อรังจะมีในระบบนัดอยู่แล้ว ต้องมา
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ติดต่อลงทะเบียนตรวจจะต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครัง้ นอกจากนี้ทุกคนจะต้องได้รับการตรวจสอบสิทธิการ
รั กษาให้ถูกต้องก่อนส่ งไป ยั ง จุ ดประวัติจุดซั กประวัติผู้ป่วยจะต้องตรวจวั ดสัญ ญาณชี พ ได้ แก่ ชั่ ง
น้ าหนั ก, วั ด ส่ ว นสู ง, วั ด ความดันโลหิต, วั ด อุ ณหภู มิ, วั ด ชี พจร และนั บการหายใจจากนั้นพยาบาล
ประจาจุดซักประวัติ จะสอบถามอาการต่าง ๆ ของผู้ป่วย เพื่อเป็นข้อมูลให้แพทย์วินิจฉัย จุดนี้จะเริ่ม
มีการรอคอยและมีคิวตรวจสะสมมากขึ้นเพราะจะต้องซักประวัติให้ละเอียด จุดต่อมาคือห้องตรวจ
แพทย์ผู้ป่วยทุกคนจะต้องมารับบริการจุดนี้เป็นจุดที่เป็นคอขวดของระบบเนื่องจากแพทย์ที่ให้บริการ
มีจานวนจากัดเพราะจะต้องแบ่งแพทย์บางส่วนไปตรวจผู้ป่วยใน ผู้ป่วยฉุกเฉินที่อาคารฉุกเฉิ นและ
แพทย์ บางส่ว นจะต้องไปดูแลผู้ป่ว ยห้องคลอดและห้องผ่ าตัดอีกด้วย นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังมี
อาคารผู้ป่วยนอก 2 ที่เปิดให้บริการผู้ป่วยทั่วไป ดังนั้น จุดบริการห้องตรวจเป็นจุดที่มีระยะเวลารอ
คอยและคิวผู้ป่วยรอตรวจสะสมมากที่สุด จากนั้นแพทย์จะส่งตรวจเพิ่มเติมไปยังห้องชั นสูตรกรณี ที่
สงสัย หรือบางคนจะต้องส่งเอกซเรย์ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือส่งอัลตร้าซาวด์ แล้ วกลับมายั ง ห้ อง
ตรวจแพทย์อีกครั้งหนึ่ง ใช้ผลการรายงานและสั่งการรักษา หลังจากนั้นส่งไปรับยาที่ห้องเภสัชกรรม
ซึ่งห้องจ่ายยานี้ เป็นจุดที่มีการรอคอยน้อยที่สุดและมีคิวรอรับบริการน้อยที่สุด

ค าถามการวิจยั
1) ประสิทธิภาพในการให้บริการคลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicating
Disease Clinic) ในด้ า นคื อ ลดเวลารอคอยของผู้ ป่ ว ย (Reducing Patient Waiting Time) เป็ น
เช่นใด ?
2) การนาเครื่องมือ Lean Six Sigma มาปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในด้านคือ เวลา (Time) คือ การลดเวลารอคอยของผู้ป่วย (Reducing Patient Waiting Time) ใน
การบริการผู้ป่วยนอกในคลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง (Non-Communicating Diseases Clinic)
ได้เช่นไร ?

วัตถุประสงค์การศึกษา
1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการให้บริการคลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ในด้าน
เวลา (Time) คือการลดเวลารอคอยของผู้ป่วย (Reducing Patient Waiting Time)
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2. เพื่อนาเครื่องมือ Lean Six Sigma มาปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการผู้ป่วยนอกในคลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicating Diseases) ในด้าน
เวลา (Time) คือ การลดเวลารอคอยของผู้ป่วย (Reducing Patient Waiting Time)

วิธ ีก ารศึกษา และการดาเนินกิจกรรมการเรียนรูจ้ ากการปฏิบัติ
1) ห ลั ก การของ ลี น ซิ ก ซ์ ซิ ก ม่ า (DMAIC) เป็ นแนวคิ ด ที่ กลุ่ ม กิ จ กรรมดั ง ต่ อไปนี้
(DMAIC) ดังนี้
ขั้นที่ 1 กาหนดปัญหา (Define) การกาหนดปัญหาการขาดประสิทธิภาพของ NCDs Clinic
และเป้าหมายการพัฒนา NCDs Clinicอย่างชัดเจนที่จะทาการศึกษาโดยมีการระบุและคัดเลือกหัวข้อ
เพื่ อการด าเนิ นการ ว่ า อะไร ส่ ว นไหน ที่ จ าเป็ นต้ องปรั บปรุ งและจะปรับปรุง อย่ างไร รวมถึ งหา
จุดบกพร่องของกระบวนการทางาน
ขั้ นที่ 2 การวั ด (Measure) การวัด เป็ นสิ่ ง จ าเป็นที่จะทาให้เข้ าใจสภาพของกระบวนการ
ทางานในปัจจุบัน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย และสาเหตุที่เป็นไป
ได้ โดยจะนาข้อมูลเหล่านั้นมาจัดวางตามช่วงระยะเวลา เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุหลักที่แท้จริง และจัด
ชั้นความถี่ตามหลักการสถิติ (Pareto Analysis) เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการ วิเคราะห์ หลั งจากที่ได้
กาหนดประเด็นปัญหาไว้อย่างชัดเจน
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ (Analyze): เป็นการเอาข้ อมูลทางตั ว เลขและสาเหตุ ของปัญหาหรื อ
Root Cause Analysis (RCA) ที่เป็นสาเหตุ 4 ประเด็น (4M) ทั้งจากบุคลากรทางการแพทย์ (Man),
กระบวนการทางาน (Method), วัสดุ (Material) และจากเครื่องมือแพทย์ (Machine) ที่ได้จากการ
วั ด มาวิ เคราะห์ เพื่ อหาสาเหตุ ใ นการที่ ทาให้ เกิ ด ความคาดเคลื่ อน และการเปลี่ ย นแปลงแบบ
หลากหลาย (Variability) ในกระบวนการ มาทาการวิเคราะห์ปัญหา ระบุปัจจัยสาคัญและต้นตอทีท่ า
ให้เกิดความผิดพลาดหรือเกิดปัญหาด้านระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนานขึ้น
ขั้นที่ 4 การปรับปรุง (Improve) เพื่อพัฒนาหรือการปรับปรุงสมรรถนะและประสิท ธิ ภาพ
ของกระบวนการ( ลดระยะเวลารอคอย ) โดยการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงกระบวนการทางานใน
NCDs Clinic จะมีการกาหนดแผนการปรับปรุงและการแก้ไขที่มีเป้าหมายชัดเจนเพื่อจะนาไปพัฒนา
วิธีที่จะนามาขจัดและลดปัญหา
ขั้นที่ 5 การควบคุม (Control) เป็นการพยายามที่จะควบคุมรักษาของกระบวนการที่ได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยมีการติดตามกระบวนการเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้าง
ระบบควบคุมป้องกันความผิดพลาด
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2) กลุม่ กิจกรรมการเรียนรูจ้ ากการปฏิบัต ิ สมาชิกกลุ่มได้ทาการคัดเลือกมาจากบุคลลากร
ทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลซึ่ ง เป็ นองค์ การของผู้ เ ชี่ ย วชาญ ( Professional Organization)
ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม, พยาบาลวิชาชีพ, เภสัชกร, นักเทคนิคการแพทย์, นัก
กายภาพบาบัด, นักการแพทย์แผนไทย และนักโภชนาการ ซึ่งเน้นคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติหน้า ที่
หน้างานโดยเฉพาะและเป็นบุคคลสาคัญของงาน (Key Man) ซึ่งจะประกอบไปด้วย 1) ผู้ที่มองเห็น
โอกาส (Who Knows) 2) ผู้ ที่ มี ค วามสนใจ (Who Care) 3) ผู้ ที่ มี อานาจหน้ าที่ที่ เกี่ ย วข้ อง (Who
Can) และ 4) ผู้รับผลกระทบ (Who Effect)
คาถามในการศึกษาการเรีย นรู้จากการปฏิบัติ 1.ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานปัจจุบั นของ
คลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคืออะไรบ้าง ได้แก่ ปัญหาจากคน (Man) ซึ่งอาจจะเกิดจากบุคลากร
ของโรงพยาบาลเองหรือบางครั้งอาจจะเกิดจากผู้ป่วยหรือญาติ ปัญหาจากกระบวนการการทางาน
(Method) กลุ่มฯจะต้องร่วมกันหาขั้นตอนที่ไม่จาเป็นและไม่เกิดคุณค่า (Non Value Added) ปัญหา
จากจากสิ่งส่งมอบแก่ผู้ป่วย (Material) ได้แก่เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์และปัญหาจากเครื่ อ งมื อ
หรืออาคารสถานที่ (Machine) มีความพร้อมใช้งานดีหรือมีข้อบกพร่องหรือไม่ 2. กระบวนการทางาน
ใดบ้างที่ไม่เกิดคุณค่า (Non Values Added Process) 3. ปัญหาในการจัดบริการนั้นเกิดจากสาเหตุ
(Root Cause Analysis) อะไรบ้ า ง ทั้ ง 4 ปั ญ หา คื อ คน ,ระบบงาน, วั สดุ ส่ง มอบแก่ ผู้ป่ ว ยและ
เครื่องมือตลอดจนอาคารสถานที่ 4. แนวทางการแก้ปัญหาสาเหตุราก (RCA) ทั้ง 4 ด้านอะไรบ้าง 5.
เราจะดาเนิ นการปรับ ปรุงกระบวนการดูแลผู้ ป่วยที่เป็นกระบวนการทางานที่ไม่เกิ ด คุณค่า ( Non
Values Added Process) อย่ า งไรและมีขั้นตอนบริการใดที่ควรปรับปรุง แก้ ไ ข หรื อยกเลิ ก 6. มี
วิธีการหรือเทคโนโลยีใดมาทดแทนขั้นตอนดังกล่าวได้บา้ ง 7. กระบวนการที่จะปรับปรุงจะดาเนินการ
ให้มีคุณภาพต่อเนื่องสม่าเสมออย่างไรและ 8. มีแนวทางใดในการติดตามและประเมินผลให้ระบบที่
ปรับปรุงแล้วมีความยั่งยืน
การสะท้อนการเรีย นรู้จ ากการปฏิ บัติ การดาเนินกิ จกรรมการเรีย นรู้จากการปฏิบัติ การ
ประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่ อพั ฒนาระบบบริการคลิ นิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สิ่งที่เกิด
บทเรียนและการสะท้อนการเรียนรู้คือการทบทวนการเรียนกระบวนการทางานของผู้ปฏิบัติงานจริงที่
หน้างาน ทาให้เกิดการทางานเป็นทีมที่แท้จริง เกิดการแก้ปัญหาทีเ่ กิดขึ้นจริงจากผู้ปฏิบัตจิ ริงส่งขึ้นไป
ยั ง ผู้ บ ริ ห าร (Bottom Up) นอกจากจะเกิ ด ประสิ ท ธิ ภาพในการท างานแล้ ว ยั ง ก่ อให้ เกิ ด ความ
ภาคภูมิใจของผู้ปฏิบัติงานในคลินิกเฉพาะโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง ซึ่งเป็นทีมคร่อมสายงานมาจาก สหสาขา
วิชาชีพประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์
นั กกายภาพบาบัด นั กการแพทย์ แผนไทย และนั กโภชนาการ ซึ่ ง เน้ นคั ดเลื อกกลุ่ มบุคคลที่ปฏิบัติ
หน้าที่หน้างานโดยเฉพาะและเป็ นบุคคลสาคัญของงาน (Key Man) โดยทุกคนสามารถแสดงความ
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คิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีผู้บังคับบัญชามาควบคุมสั่งการ ทางานกันแบบมืออาชีพตามความสามารถ
และบทบาทหน้ าที่ แห่ งสายวิ ชาชี พ การสร้ า งการมี ส่วนร่ วมในครั้ งนี้ จ ะเป็นบทเรีย นที่สาคั ญของ
องค์การสามารถนาไปขยายผลยังระบบบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย
ในต่อไป
3) ขั้น ตอนการดาเนินกิจกรรมการประชุมพบปะ
(1) การกาหนดปัญหา/ริเริ่ม การกาหนดปัญหาการขาดประสิทธิภาพของ NCDs Clinic
และเป้ า หมายการพั ฒนา NCDs Clinic อย่ า งชั ด เจนที่จ ะทาการศึกษาโดยมีการระบุและคั ดเลือก
หัวข้อเพื่อการดาเนินการ ว่าอะไร ส่วนไหน ที่จาเป็นต้องปรับปรุงและจะปรับปรุงอย่างไร รวมถึงหา
จุ ด บกพร่องของกระบวนการทางาน การวั ด (Measure): การวัด เป็ นสิ่ ง จ าเป็นที่จะทาให้เข้าใจ
สภาพของกระบวนการทางานในปั จจุ บัน ซึ่ ง จะเริ่ ม ตั้งแต่การรวบรวมข้ อมู ลที่เกี่ ย วข้ องกับความ
เสียหายและสาเหตุที่เป็นไปได้ โดยจะนาข้อมูลเหล่านั้นมาจัดวางตามช่วงระยะเวลา เพื่อวิเคราะห์หา
สาเหตุหลักที่แท้จริงและจัดชั้นความถี่ตามหลักการสถิติ (Pareto Analysis) เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อ
การวิเคราะห์ หลังจากที่ได้กาหนดประเด็นปัญหาไว้อย่างชัดเจน การวิเคราะห์ (Analyze): เป็นการ
เอาข้ อมู ลทางตั ว เลขและสาเหตุ ของปั ญ หาหรื อ Root Cause Analysis (RCA )ที่ เป็ นสาเหตุ 4
ประเด็น (4M) ทั้งจากบุคลากรทางการแพทย์ (Man), กระบวนการทางาน (Method), วัสดุ(Material)
และจากเครื่องมือแพทย์ (Machine) ที่ ไ ด้ จากการวัด มาวิ เคราะห์เพื่อหาสาเหตุในการที่ทาให้เกิด
ความคาดเคลื่ อน และการเปลี่ ยนแปลงแบบหลากหลาย (Variability) ในกระบวนการ มาทาการ
วิเคราะห์ปัญหา ระบุปัจจัยสาคัญและต้นตอที่ทาให้เกิดความผิดพลาดหรือเกิดปัญหาด้านระยะเวลา
รอคอยผู้ป่วยนานขึ้น การควบคุม (Control) เป็นการพยายามที่จะควบคุมรักษาของกระบวนการที่
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยมีการติดตามกระบวนการเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
สร้างระบบควบคุมป้องกันความผิดพลาด
(2) กลุ่ ม กิ จ กรรมเรีย นรู้ จากการปฏิ บัติ เพื่ อเพิ่ ม ประสิท ธิภาพการบริการผู้ ป่วยนอก
กรณีศึกษาคลินิกเฉพาะโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง (NCD) ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระนั้นต้อง
คัดเลือกสมาชิกกลุ่มกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ครอบคลุมหลายฝ่ายทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชเวียงสระซึ่งเป็นผู้ให้บริการและผู้รับบริการรวมทั้งในชุมชนโดยเฉพาะผู้นาท้องที่และผู้นา
ท้ องถิ่ น โดยผู้ ใ ห้ บริ การของโรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชเวี ย งสระในทุ กวิชาชี พได้แก่ แพทย์
,พยาบาล,เภสัชกร,นั กกายภาพบาบัดนั กโภชนาการ ส่วนผู้รับบริการในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรั งทั้ ง
ความดันและโรคเบาหวานรวมทัง้ ญาติผู้ป่วยยังมีผู้ให้บริการในระดับปฐมภูมิ หรือโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลและศูนย์สาธารณสุขชุมชนเมืองบ้านส้องรวมทัง้ นักวิชาการสาธารณสุข, ผู้นาท้องที่, ผู้นา
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ท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แก่ การปกครองท้องถิ่นทั้งเทศบาลตาบล องค์การบริหารส่วน
ตาบล ทุกแห่ง
(3) กระบวนการซักถามและสะท้อนมุมมอง การประชุมสมาชิกกลุ่มต้องใช้กระบวนการ
ซักถามตามหลักของการเรียนรู้จากการปฏิบัติการตั้งคาถามเป็นคาถามปลายเปิดโดยให้สมาชิกกลุ่มมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็น คาถามนั้นเป็นกรอบแนวคิดของกระบวนการลี น ซิกซ์ ซิกม่า ทั้ง 5
ขั้ นตอน (DMAIC) โดยสมาชิ กกลุ่ ม ฯ สามารถเสนอแนะนอกกรอบ แล้ ว ร่ ว มกั นกลั่ นกรองแนว
ทางแก้ ไขปัญ หาตลอดจนสร้างระบบบริการที่สามารถปฏิ บัติจริ งเกิ ดประสิ ทธิภาพการบริการตาม
ความมุ่งหวังของกลุ่ม
(4) การร่วมกันกาหนดแนวทางการแก้ปัญหา/ริเริ่ม สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่ ว มใน
การกาหนดเป้าหมายการประยุกต์ใช้เครื่องมือลีน ซิกซ์ ซิกมา ผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่ อลด
เวลารอคอยในการบริการผู้ ป่วยนอก:คลิ นิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้ อรั งของโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชเวียงสระ โดยนาเสนอแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย (Clinical Practice Guideline: CPG)
และนาเสนอการจั ด การขั้ นตอนบริการใหม่ (Work Instruction) เพื่ อลดระยะเวลารอคอยตาม
เป้าหมายสาคัญในการพัฒนาคลินิกบริการ
(5) การเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ทีมคร่อมสายงานในการดูแลผู้ป่วย (Patient Care
Team: PCT) จะเป็นทีมนาในโรงพยาบาลในการพัฒนาการจัดบริการดูแลรั กษาผู้ป่ วยในทุกคลิ นิก
บริ การอย่ างสม่าเสมออยู่ แล้ ว แต่ พ อนาแนวคิดการเรี ยนรู้ จากการปฏิ บั ติม าเป็นแนวทางในการ
พั ฒนาการบริ การเพื่ อเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพในบริการท าให้ที มมี ส่วนร่ ว มในการนาเสนอปัญ หาและ
แนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและจะขยายไปยังทุกคลินิกบริการให้ครอบคลุม
ทั้งโรงพยาบาล
(6) ผู้อานวยการกลุ่ม ผู้อานวยการกลุ่มจะคอยกระตุ้น ให้กลุ่มได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน
มุมมองสามารถกาหนดแนวทางการแก้ปัญหาประสิทธิ ภาพการให้บริการคลินิกเฉพาะโรคไม่ ติ ด ต่ อ
เรื้ อรั ง ดู การอภิ ป รายของที มกระตุ้นให้ กลุ่ ม ได้ข้อสรุ ปร่ว มกั นเกี่ ย วกั บการพั ฒนา ประสิ ท ธิภาพ
ดังกล่าว

ผลการดาเนินกิจกรรม และการวิเคราะห์ข้อมูลความเห็น
1) จากการดาเนินกิจกรรมพบปะครัง้ ที่ 1 ต่อ สภาพปัญหา การซักถาม
การพบปะครั้งที่ 1 นอกจากการปฐมนิเทศให้ความรู้เรื่องกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิ บั ติ
แล้วทางกลุ่มยังได้รับทราบข้อมูลจากการประมวลผลข้ อมูลจากระบบคอมพิ วเตอร์ สารสนเทศของ
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โรงพยาบาลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาประสิทธิภาพการให้บริการคลิ นิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรั ง ปัญหา
ประสิทธิภาพดังกล่าวคือระยะเวลารอคอย (Waiting Time) ของผู้ป่วยพบว่าเวลารอคอยสูงสุดของถึง
10 ชั่วโมง ส่วนเวลารอคอยโดยเฉลี่ย สูงสุด 4 ชั่วโมง ไม่มีแนวโน้มจะลดลงเลย
2) การพบปะครัง้ ที่ 2 แนวทางของการดาเนินแก้ไข/ริเริม่
การประชุ มพบปะครั้งที่ 2 ในวั นที่ 24 ตุ ลาคม 2562 ณ ห้ องประชุ มอาคารผู้ ป่ว ยนอก 2
ชั้น 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ได้ระดมความคิ ดค้นหาสาเหตุรากดังแผนภาพที่ 1
แผนภูมิก้างปลาแสดงผลการวิเคราะห์สาเหตุรากของปัญหา (Root Cause Analysis)

ภาพที่ 1 แผนภูมิก้างปลาแสดงผลการวิเคราะห์สาเหตุรากของปัญหา( Root Cause Analysis )
สาเหตุที่ทาให้ผู้ป่วยรอนานสรุปได้ 4 กลุ่มดังนี้
1) สาเหตุที่เกิดจากบุคลากรและผู้ปว่ ย/ญาติ พบว่า
(1) บุคลากรขาดความชานาญในการใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งจุดซักประวัติเป็นจุดที่
มี ปั ญ หานี้ มากทาให้มีการสะสมของผู้ ป่วยที่รอคิวมากจากตารางที่ 4.6 และจะมากขึ้นในช่วงเวลา
11:00 น.
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(2) จานวนพยาบาลซักประวัติไม่เพียงพอ ซึ่งจุดนี่ จะมีเพียง 2 คน ทาให้มีผู้ป่วยรอคิว
สะสมซักประวัติจานวนมาก
(3) แพทย์มาตรวจผู้ป่วยนอกช้า
(4) แพทย์บางท่านจะต้องไปตรวจผู้ป่วยในที่หอผู้ป่วยใน/หน่วยไตเทียม ก่อนออกตรวจ
คลินิก NCD
(5) ขาดคนทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้
เตรียมตัวรับบริการตามคิวเพราะบางคนไม่ทราบว่าจะได้ตรวจเมื่อไหร่บางครั้งมากดดันเจ้าหน้าที่ซงึ่
ทาหน้าที่บริการผู้ปว่ ยคนอื่นอยู่ทาให้หยุดชะงักการให้บริการเพื่อให้ข้อมูลผู้ป่วยคนนั้น
(6) ผู้ ป่ ว ยปกปิ ดการให้ป ระวั ติที่ แท้ จริ ง การรั บ ประทานยาที่ ไ ม่สม่ าเสมอแต่แจ้งว่า
รับประทานครบ แต่มียาเหลือกลับมาทัง้ ๆ ที่จัดยาให้พอดี ทาให้การซักประวัติตอ้ งใช้เวลามากขึ้น แต่
ยังพบกรณียาเหลือแต่ไม่คนื ยาแต่มีประวัติบนั ทึกจากการเยี่ยมบ้านว่ากินยาไม่ครบ
(7) ผู้ ป่ ว ยเบาหวานที่จ าเป็นต้องฉี ดยาอิ นซูลินไม่มีความชานาญในการฉี ดยาและไม่มี
ญาติ ม าช่ว ยฉี ด ซึ่ ง จ าเป็ นจะต้องมาฉี ดที่ โรงพยาบาลแต่ต้ องมาเข้ าระบบบริ การของคลิ นิกทาให้
ปริมาณผู้ป่วยเพิ่มขึ้นโดยไม่จาเป็น
(8) ผู้ป่วยสูงอายุที่ญาติพามาตรวจรักษาที่คลินิก แต่ญาติบางคนกลับก่อนทาให้ใช้เวลา
ในการสื่อสารซักประวัติทถี่ ูกต้องนานขึ้น
2) สาเหตุที่เกิดจากขั้นตอนบริการ มีดังนี้
(1) กระบวนการมีหลายขั้นตอนมากตั้งแต่การลงทะเบีย นตรวจจนกระทั่งถึง การรั บ ยา
กลั บ บ้ านบางขั้ นตอนก็ ไม่จ าเป็นต้องทาทุกคนเช่ นคนไข้ ที่ควบคุมน้ าตาลในเลื อด/ความดันโลหิตดี
แล้วแต่จะต้องไปรับการแนะนาการรับประทานอาหารจากนักโภชนาการ ดังนั้นทางกลุ่มลงความเห็น
ว่าการให้บริการในหลายขั้นตอนให้ครอบคลุมการให้บริการทุกประเด็นเกินไปไม่เกิดคุณค่าแก่ผู้ป่วย
และเจ้าหน้าที่เองด้วย
(2) มีการซักประวัติซ้าแล้วซ้าอีกได้แก่ประวัติแพ้ยาซึ่งมีการซักตั้งแต่ห้องบัตรแล้วและได้
ลงบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ในครั้งแรกแล้วแต่กลับกาหนดเป็นแนวทางปฏิบัติที่จะป้องกันการแพ้
ยาซ้าให้ซักประวัตแิ พ้ยาทุกจุดบริการเป็นผลให้ใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีก
(3) ระบบบริการของคลินิกไม่ได้เป็น One Stop Service เหมือนดังที่กาหนดไว้ตั้ง แต่
ต้นจากการมีหน่วยบริการแยกออกจากกันคือคลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตัง้ ในอาคารผู้ป่วยนอก 1
แต่มีหลายจุดบริการที่อยู่คนละแห่งได้แก่ห้องตรวจเลือดหรืองานเทคนิคการแพทย์อยู่ที่อาคารผู้ป่วย
นอก 2 และห้องยาผู้ป่วยนอกก็อยู่ที่อาคารผู้ป่วยนอก 2 เช่นกัน
(4) ผู้ป่วยต้องใช้เวลาในการเดินไปหลายจุดบริการทีอ่ ยู่ต่างสถานที่ กันตามข้อ 2.3
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(5) มีการสั่งตรวจเลือดตรวจพิเศษอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากการสั่งตรวจตามปกติ ที่
เข้าคลินิก บางครั้งมีการตรวจทีซ่ ้าซ้อนทั้ง ๆ ที่ผู้ป่วยเพิ่งได้รับการตรวจเมื่อไม่นานมานี่เองและผลการ
ตรวจนั้นจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนัก
3) สาเหตุจากเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์
(1) บางครั้งคลังยามีการ Stock ยาผู้ป่วยไม่พอจาเป็นต้องลดวันนัดหรือปริมาณยาลง
(2) บางครั้งน้ายาวิเคราะห์เคมีบางชนิดมีไม่เพียงพอไม่สามารถตรวจเลือดผู้ป่วยได้ในวัน
นั้นจะต้องนัดมาใหม่เพื่อตรวจอีกครัง้
4) สาเหตุจากเครื่องมือ อาคาร สถานที่
(1) ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตรวจรักษาผู้ปว่ ยทางานล่าช้า
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตรวจรักษาผู้ป่วยทางานล่าช้า จากการใช้งานหลายประเภท
บางเครื่ องนามาท างานเอกสารและไม่ มีการลบไฟล์ ที่ ไม่ จ าเป็ น บางครั้ ง มี การโหลดละครจาก
อินเตอร์เน็ตมาเก็บไว้ทาให้กินพื้นที่ของหน่วยความจาชั่วคราว (RAM)
(3) เครื่องวัดความดันและวัดสัญญาณชีพทางานล่าช้า
(4) เครื่องวัดความดันและวัด สัญญาณชีพไม่ได้เชื่อมต่อโดยตรงกับโปรแกรมตรวจรักษา
(HIS) ทาให้ต้องใช้เวลาในการคีย์ข้อมูลเหล่านี้ดว้ ยมือ เพิ่มเวลาให้บริการไปอีก
(5) เครื่องมือตรวจเลือดมี 1 เครื่อง บรรจุห ลอดภาชนะใส่เลือดได้ครั้งละ 100 หลอด
(6) สถานที่ให้บริการคลินิกคับแคบบางครั้งผู้ป่วยต้องไปรอหน้าอาคารจะไม่ทราบว่าคิว
ของตนเองจะมาถึงเมื่อไร
กลุม่ เรียนรูจ้ ากการปฏิบัตไิ ด้ระดมความคิดหากระบวนการทีไ่ ม่เกิดคุณค่ามีดงั นี้
1) การลงข้อมูลผู้ป่วยผิดคน (Patient Identification) ตั้งแต่จุดบริการแรกทาให้เสียเวลา
แล้วยังส่งผลอันตรายต่อผู้ป่วยด้วย
2) การซักประวัติซ้าซ้อน เช่น ประวัติแพ้ยาต้องซักทุกจุดบริการ
3) การส่งตรวจพิเศษซ้าซ้อน
4) การรอผลตรวจจากแผนกเทคนิคการแพทย์นาน ทั้ง ๆ ที่มีการส่งผลตรวจทางระบบ HIS
แล้ว แต่ไม่ได้สื่อสารกันระหว่างงานเทคนิคการแพทย์กับหน้าห้องตรวจโรค
5) การคีย์ผลการตรวจเลือดลงระบบคอมพิวเตอร์ ทาให้เสียเวลาและเสี่ยงที่จะลงผิดคน
6) การลงทะเบียนนัดผู้ป่วยด้วยมือ
7) การสั่งตรวจเลือด
8) การซักประวัติกรณีผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูลการกินยาทีถ่ ูกต้อง
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การระดมความคิดทีจ่ ะแก้ไขสาเหตุร ากของปัญหาและปรับ ปรุงกระบวนการที่ไม่เกิด
คุณค่า
สาเหตุทั้ง 4 ประเภททางกลุ่มมีข้อเสนอแนะเพื่อจัดทาแนวทางปฏิบตั ิในการให้บริการดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงประเด็นกระบวนการทางานที่ไม่เกิดคุณค่าและแนวทางแก้ไข

1
2

Non Value Add
การลงข้อมูลผู้ป่วยผิดคน
การซักประวัติผู้ป่วยซ้าซ้อน เช่นซัก
ประวัติแพ้ยาทุกจุด

3

การส่งตรวจพิเศษซ้าซ้อน

การแก้ไข
Identify ผู้ป่วยจาก ID ที่ห้องบัตร
ซักประวัติแพ้ยา 2 จุด คือ โต๊ะซักประวัติ
และห้องยา
พิจารณาส่งตรวจจากประวัติให้รอบคอบ
ไม่ซ้าซ้อน

4

การรอผลตรวจจากแผนกเทคนิค
การแพทย์นาน

เลื อกใ ช้ เค รื่ อ ง มื อ เค มี ที่ มี ช่ อ งรั บ
Specimen

5

การคีย์ผล Lab ลงระบบคอมพิวเตอร์

6

การลงทะเบียนผู้ป่วยนัด

7
8

การสั่งตรวจเลือด
ผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูลการกินยาทีถ่ ูกต้อง

มี ร ะ บ บ ส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า น ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์โดยตรง
ลงทะเบียนล่วงหน้าทันทีที่ผู้ป่วยตรวจ
เสร็จ
สั่งตรวจเลือดล่วงหน้า
ให้ผู้ป่วยนายาเหลือและเศษแผงยาเก่า

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาผู้ปว่ ยรอนานและการแก้ไข

1
2

Root Cause Analysis
บุคลากรขาดความชานาญ
พยาบาลซักประวัติไม่เพียงพอ

3

แพทย์มาช้า

การแก้ไข
ฝ่าย HR จัดฝึกอบรมภายใน
จัดเวียนพยาบาลช่วงชั่วโมงเร่งด่วน 9:00
-11:30 น
มี ร ะบบสื่ อสารติ ด ตามแพทย์ โดยแจ้ ง
จานวนผู้ป่วยที่มารอตรวจ
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4

5

6
7
8

9
10
11
12

13
14
15

Root Cause Analysis
การแก้ไข
แพทย์บางคนจะต้องไปตรวจผู้ป่วยใน
จั ด แพทย์ แ บบสั บ เปลี่ ย นหมุ น เวี ย น
ก่อน
อั ต รากาลั ง ให้เหมาะสม,แพทย์ อาวุ โส เช่ น ผอ.
จะต้องมาตรวจด้วย
ขาดการประชาสัมพันธ์ขณะผู้ป่วยรอ
ใช้โปรแกรมระบบคิวโดยมีจอแสดงคิวทุก
ตรวจ
จุดบริการ สามารถส่งข้อความเข้าโทรศัพท์ ผู้ป่ว ย
หรือญาติได้ แทนการจ้างประชาสัมพันธ์
ผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูลการกินยาทีถ่ ูกต้อง
ให้ ผู้ป่ ว ยนายาเหลื อและเศษแผงยา
เก่ามาด้วยเพื่อเช็คยาเหลือโดยไม่ต้องซักประวัติ
ผู้ ป่ ว ยขาดความชานาญในการใช้ยา
เปลี่ ย นยาฉีดเป็ นชนิ ดปากกาฉี ด โดยไม่
ฉีด
ต้องมาฉีดที่ รพ ทุกครั้ง
ผู้ป่วยสูงอายุ ญาติมาส่งตรวจแต่ไม่รอ
มีระบบกรอกประวัตลิ ่วงหน้าโดยใช้
ให้ประวัติ
โปรแกรมแอพพลิเคชั่นร่วมกับโปรแกรมนัด
ล่วงหน้า
Stock ยาเรื้อรังผู้ป่วยนอกไม่เพียงพอ
ตรวจสอบยากับยอดนัดผู้ป่วยทุกครั้ง
น้ายาวิเคราะห์ไม่เพียงพอ
ตรวจสอบจ านวน Test กั บ ยอดนั ด
ผู้ป่วยทุกครั้ง
ระบบโปรแกรมตรวจรักษาผู้ป่วยช้า
ผู้ดูแลระบบต้องทดสอบระบบทุกเช้า
คอมพิวเตอร์ประมวลผลช้า
งานสารสนเทศ Up Grade และลบ
โปรแกรมที่ไม่จาเป็นออกจากเครื่องคอมพิว เตอร์
ที่ใช้งานตรวจผู้ป่วย
เครื่องวัดความดันไม่เชื่อมต่อระบบ
จั ด ซื้ อเครื่ องวั ด สั ญ ยาณชี พ ที่เชื่ อมต่อ
ระบบได้
เครื่องตรวจเลือดไม่เพียงพอ
Up Grade เครื่องตรวจเลือดให้ตรวจได้
มากกว่า 100 Test
สถานที่คับแคบ
ปรับปรุงพื้นที่พักคอยผู้ป่วยและญาติโดย
สามรถรับข้อมูลคิวตรตรวจได้ตลอดเวลาผ่านโทร
ศัพย์มือถือ
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Root Cause Analysis
16 กระบวนการมีหลายขั้นตอน

การแก้ไข
ตั ด ขั้ น ตอนห้ อ งบั ต รออก โดยผู้ ป่ ว ย
ลงทะเบี ย นล่ ว งหน้ า ทั นที ที่ มี การนั ด ตรวจครั้ ง
ต่อไป สามารถไปที่ห้องตรวจเลือด ส่วนขั้นตอนที่
พบนักโภชนาการ/นักกายภาพบาบัดใช้เวลาขณะ
รอตรวจ
17 ไ ม่ เป็ นกร ะ บ ว นการ One stop
ปั ญ หาแผนกงานเทคนิค การแพทย์และ
service
งานเภสัชกรรมตั้งอีกที่อาคารผู้ป่วยนอก 2 ยากที่จะ
ย้ า ยเครื่ องมือหรือยาโรคเรื้อรัง มาบริ การได้จึงจัด
Flow ผู้ป่วยที่มาตามนัดไปเจาะเลือด (ตัดจุดบริการ
ห้องบัตร)แล้วมารอตรวจพร้อมกับได้รับคาปรึกษา
จากผู้ เชี่ ย วชาญต่าง ๆ ตามความจาเป็นเท่านั้นให้
แล้วเสร็จในอาคารผู้ป่วยนอก 1 จากนั้นไปรับยาก
ลับบ้านได้เลย
18 ผู้ป่วยเดินทางไปหลายจุดบริการ
แก้ไขเหมือนข้ อ 17 เพิ่มเติมกรณีผู้ป่ ว ยที่
นั่งรถเข็น/สุงอายุเกิน 70 ปี จะให้บริการเจาะเลือด
จุดเดียวและมี Green Chanel โดยรวดเร็วกว่าเดิม
19 การส่งตรวจพิเศษอื่น ๆ
กาหนด Clinical Practice giundeline
ให้ ชัด เจนให้แพทย์ สั่ง ตรวจพิ เศษเพิ่ มเติ มตามข้อ
บ่งชี้เท่านั้น
จากการระดมความคิดได้แนวทางแก้ ไขปัญหาผู้ป่วยรอนานนามาจัดทาแนวทางปฏิบัติ (WI)
ของคลิ นิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้ อรั งเพื่ อนาเสนอคณะกรรมการดูแลผู้ ป่วย ( Patient Care Team:
PCT) จากนั้นจะนาเสนอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลโดยมีผู้อานวยการโรงพยาบาล
3) การพบปะครัง้ ที่ 3 การรายงานผลการดาเนินการ
มติของกลุ่มการเรียนรู้ได้สรุปแนวทางแก้ไขเพื่อเสนอให้ผู้บริหารพิจารณานาไปปฏิบัติ ดังนี้
รายงานผลของข้อเสนอแนวทางการแก้ไขด้านบุคคล
(1) ฝ่าย HRD จะต้องฝึกทักษะด้านการพิมพ์ค อมพิ ว เตอร์ด้ วยแป้นพิมพ์ โดยจัด อบรม
ภายในโรงพยาบาล ใช้วิทยากรภายในซึ่งมีเจ้าหน้าที่ด้านธุรการมีความสามารถและความชานาญอยู่
แล้วทั้งยังประหยัดค่าจ้างวิทยากรจากภายนอก
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(2) ปรับปรุง Clinical Practice Guideline ใหม่ยกเลิกการซั กประวัติผู้ป่วยที่ซ้าซ้ อนได้ แก่
ประวัติแพ้ยาซักเฉพาะจุดซั กประวัติกับห้ องจ่ายยาเพื่ อเป็ นการทวนซ้า (Double Check) ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ปรับปรุงข้อบ่งชี้การตรวจชันสูตรพิเศษเพิ่มเติมที่นอกเหนื อจากการตรวจปกติในผู้ป่วย
(3) การจั ด อั ตรากาลั งในกลุ่ ม บุคลากรที่ ขาดแคลนได้แก่ แพทย์ ใ นห้องตรวจโรคและ
พยาบาลที่จุดซักประวัติให้เป็นแบบยืดหยุ่นตามปริมาณผู้ป่วยโดยติดตามความแออัดตามจุดบริการ
โดยสามารถติดตามจากระบบคอมพิว เตอร์ โดยเฉพาะช่ ว งที่มีคิ วแน่ นที่สุดคือ 10:00 – 11:30 น.
จะต้องเปิดให้มีจดุ บริการที่มคี ิวยาวเพิ่มอีกโดยระดมแพทย์พยาบาลจากจุดอื่ น ๆ มาก่อน
(4) นาระบบคิ วอั จฉริ ยะ (Smart Q) ให้ ท าหน้ าที่ แทนบุ คคลที่ ขาดแคลนโดยเฉพาะ
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะต้องจัดหาโปรแกรม (Software) ที่ครอบคลุมระบบจัดลาดับผู้ป่วยไปตามจุดบริ การ
ต่าง ๆ ทุกจุด มีระบบนัดล่วงหน้าสามารถลงทะเบียนการตรวจเข้าระบบคอมพิวเตอร์ทันที่หลังนัดตรวจครั้ ง
ต่ อไป รวมทั้ งมีการสั่ งการตรวจเลื อดล่วงหน้ าด้วย ท าให้ผู้ป่วยมารับบริการครั้งต่อไปไม่ต้องไปห้องเวช
ระเบียนผ่านไปยังจุดเจาะเลือดหรือจุดอื่น ๆ ได้เลย
(5) กาหนดข้อปฏิบัติให้กับผู้ป่วยเพื่อความถูกต้องของการให้ข้อมูลการดูแลตนเองโดยเฉพาะ
การรับประทานยาที่ถูกต้อง คือให้นายาเหลือกลับมาทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบการรับประทานยา
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ภาพที่ 1 Flow Chart การจัดบริการผู้ปว่ ยเฉพาะโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรังหลังปรับปรุง
4) การรายงานผลของการนาข้อเสนอแนะไปปฏิบตั ิ
(1) ตัดขั้นตอนห้องบัตรออก โดยผู้ป่วยลงทะเบียนล่าวงหน้าทันทีที่มี การนัดตรวจครั้ ง
ต่อไป สามารถไปที่ห้องตรวจเลือด ส่วนขั้นตอนที่พบนักโภชนาการ/นักกายภาพบาบัดใช้เวลาขณะรอ
ตรวจ โดยไม่ต้องให้ผู้ป่วยทุกรายเข้าฟังคาแนะนาดังกล่าว คัดเฉพาะผู้ป่วยที่มีผลการรักษาไม่ดี
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(2) การตรวจพิเศษอื่น ๆ และการ X-Ray ถ้าไม่เร่งด่วนจะนัดผู้ปว่ ยมานอกคลินิกบริการ
(3) ระบบนัดเป็นโปรแกรมอัตโนมัติจากห้องตรวจแพทย์ไม่ต้องลงนัดด้วยมื อ จึงตัดจุด
บริการนัดหลังตรวจ

สรุปผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ
1) สรุป สาเหตุปญั หา แนวการดาเนินการด้วยการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ การประยุกต์ใช้
เครื่องมือลีน ซิกซ์ ซิกม่า ผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อลดเวลารอคอยในการบริการผู้ป่วยนอก:
คลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวี ยงสระ โดยนาผู้ปฏิบัติจริงหน้า
งานมาประชุ มกลุ่ ม ระดมความคิ ดเพื่ อแก้ ปัญ หาผู้ รับบริการคลิ นิกเฉพาะโรคไม่ ติดต่อเรื้ อรั ง เพื่อ
แก้ปัญหาผู้ป่วยรอนานโดยมีหลั กการของลี น ซิกซ์ ซิกม่า มาเป็นแนวทางและได้นาเสนอผู้บริ ห าร,
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและคณะกรรมการบริ หารสาธารณสุ ขระดับอาเภอ เพื่ อเป็ น
แนวทางและเป็นต้นแบบในการพัฒนาการบริการสาธารณสุขทั้งองค์การในหน่วยบริ การของภายใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระและภายนอกโรงพยาบาลโดยใช้แนวทางของลีน ซิกซ์ ซิกม่า
และการเรียนรู้จากการปฏิบัตริ ่วมกันแก้ปัญหาการจัดบริการในหน่วยงานสาธารณะสุข
2) ข้อ เสนอแนะเพือ่ การแก้ไข/ป้องกันปัญหาทีไ่ ด้จากการศึกษา
การใช้ วิ ธี การเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ นี้ เหมาะสมกั บ องค์ การที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ อย่ า ง
โรงพยาบาล (Professional Organization) เป็ นอย่ า งมากเนื่ องจากโรงพยาบาลประกอบด้ ว ย
พนักงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะมารวมตัวกัน มีวัฒนธรรมต่างกันมากแม้จะทางานในสายงาน
อาชีพเดียวกันคือดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยเหมือนกันแต่บางวิชาชีพ คือ แพทย์จะนาความรู้ความสามารถ
ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในมุมมองของการรักษาโรค (Practice) ค่อนข้างจะยึดมั่นถือมั่นในความรู้ของ
ตนเอง จึงไม่ค่อยสนใจในระบบการจัดการโดยภาพรวมซึ่ งอาจจะทาให้เป้าหมายการจัดบริการเพื่ อ
เพิ่มประสิทธิภาพนั้นยากขึ้นถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มแพทย์ ส่วนการให้ความมือจากวิชาชี พ
อื่น ๆ นั้นค่อนข้างง่ายและให้ความร่วมมือเต็มที่เพราะเมื่อเกิดประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยคื อลด
เวลารอคอยลง ผู้ให้บริการก็จะมีเวลาพักมากยิ่งขึ้นเช่ นกัน เพราะฉะนั้นการเรียนรู้จากการปฏิ บั ติ นี้
เป็นอีกวีธีการหนึ่งที่จะทาให้สหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลได้เปิดจะระดมความคิดในการแก้ปัญหา
สามารถนาไปขยายผลไปทุกคลินิกบริการทัง้ องค์การ
(1) การนาแนวทางของเครื่องมือลีน ซิกซ์ ซิกม่ามาใช้เป้นกรอบแนวคิดในการแก้ปัญหา
เวลารอคอยในคลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่ อเรื้อรังมีข้อดีอย่างมากที่จะช่วยเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบตั ิ
ซึ่ ง ความแตกต่ างสาคั ญคื อการเรี ย นรู้จ าการปฏิ บัติ นั้นขาดขั้ นตอนการควบคุม คุณภาพของการ

544
ปรับปรุงระบบให้ต่อเนื่อง แต่เครื่องมือลีน ซิกซ์ ซิกม่านั้นมีขั้นตอนสุดท้ายคื อการควบคุมคุ ณ ภาพ
อย่างต่อเนื่องให้สะหม่าเสมอและปรับปรุงคุณภาพได้ต่อเนื่อง
(2) การใช้เครื่องมือทั้งสองวิธีข้างต้นเหมาะสมกับโรงพยาบาลหรือองค์การที่มีบุคลากร
หลากหลายวิชาชีพและเป็น Professional Organization เพือ่ แก้ปัญหาประสิทธิภาพ
(3) ผู้บริหารโรงพยาบาลจะต้องจัดลาดับความสาคัญในการแก้ปัญหาระบบบริการโดย
คานึงถึงงบประมาณทีจ่ ะต้องใช้ให้คมุ้ ค่า และควรจะเห็นชอบในกรณีที่ไม่ใช้งบฯ เพิ่มเต็มซึ่งได้แก่การ
วางอัตรากาลังของบุคลากรและการจัดทาแนวทางปฏิบัติ แล้วประกาศให้ผู้เกี่ ยวข้องดาเนินการอย่าง
ชัดเจน
3) การประมวลข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของสมาชิ กการเรีย นรู้จากการปฏิบัติ การเรียนรู้
จาการปฏิบัติทาให้สหสาขาวิชาชีพที่เกี่ ยวข้ องได้ร่วมกั นค้นหาปัญหาและสาเหตุ โดยมี เครื่ องมื อ ลี น
ซิกซ์ ซิกม่าและใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบตามสมการแห่งการเรียนรู้ L=P+Q+R+I+R เพื่อหา
แนวทางในการลดเวลารอคอยของผู้ ป่วยร่ว มกั น โดยใช้ องค์ความรู้ แห่ง วิชาชี พ ของตนเองรวมทั้ง
ประสบการณ์และมุมมองที่แตกต่างกันอย่างมีอิสระ การระดมสมองเพื่อแก้ปัญหาเป็นลักษณะของ
ผู้ปฏิบัติงานระดับหน้างานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ๆ มิใช่การคาดการณ์ของระดับผู้บริหารจึงเป็นข้อเสนอ
จากระดับผู้ปฏิบัตเิ พื่อให้ปรับเปลี่ยนนโยบาย (Bottom Up) ช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดกว่า
4) การทบทวนหลังการดาเนินการ (After Action Review) หลังจากกลุ่มการเรียนรู้ จ าก
การปฏิบัติได้นาเสนอคณะกรรมการดูแลผู้ป่ว ยและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพื่ อจะท าไป
ปฏิบัติได้เริ่มปรับเปลี่ยนในเรื่องอัตรากาลังทั้งแพทย์และพยาบาล ตัดขั้นตอนในการให้คาปรึกษานัก
โภชนการ,นั กกายภาพบ าบั ด ,แพทย์ แผนไทยและเภสั ชกร โดยคั ด เลื อกเฉพาะผู้ ป่ ว ยบางคนที่
ผลการรักษาไม่ดีเท่านั้น ในปลายเดือนพฤศจิกายน พบว่า เวลารอคอยเฉลี่ยลดลงเหลือ 3 ชั่วโมง 9
นาที ก่อนดาเนินการวิจัยพบว่าเดือนสิงหาคมมีเวลารอคอยเฉลี่ย 3 ชั่วโมง 59 นาที ซึ่งลดลงกว่าเดิม
ถึง 50 นาที แต่เป้าหมายสูงสุดของโรงพยาบาลคือ 90 นาที ดังนั้นแผนดาเนินการในการติดตามหลัง
ดาเนินการปรับปรุงครบตามข้อเสนอแนะกลุ่มต่อไป
5) บทเรียนรู้ด้านการจัดการ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
(1) องค์ การมี เป้าหมายชั ดเจนที่จ ะพัฒนาประสิ ทธิภาพในคลิ นิกบริก ารเพื่ อความพึง
พอใจผู้รับบริการ
(2) การให้ความร่วมมือของสมาชิกกลุ่มในการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
(3) ผู้บริหารโรงพยาบาลและคณะกรรมการบริหารให้การสนับสนุนในการทากิจกรรม
และสนับสนุนโครงการต่อเนื่องจากข้อเสนอแนะของกลุ่มกิจกรรม
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(4) การได้รั บงบประมาณก่ อสร้างและปรับปรุง อาคารผุ้ ป่ว ยนอกจากมู ลนิ ธิ SCG ถึ ง
2,800,000 ในช่วงเวลาที่ทากิจกรรมทาให้ได้รบั การแก้ไขตรงกับความต้องการ
ปัจจัยแห่งความล้มเหลว
(1) บางโครงการต้องใช้งบประมาณมากเช่นปรับปรุงโครงสร้างอาคารบริการผู้ป่วยนอก
งบประมาณของโรงพยาบาลไม่เพียงพอ
(2) การขาดความชานาญและผู้เชี่ยวชาญบางระบบได้แก่ระบบโปรแกรมคอมพิว เตอร์
ทาเกิดความล่าช้าจนไม่สอดคล้องกับการลดขั้นตอนบริการทีว่ างระบบไว้แล้ว
ประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคล ทีม และองค์การ
(1) สมาชิ กกลุ่ มและทีมสามารถนาแนวคิดนี้ไปแก้ ปัญหาภายในหน่ว ยงานย่ อยให้เกิด
ประสิทธิภาพในการทางานได้เป้นอย่างดี
(2) ส่ ว นองค์ การนั้ นนาแนวคิดและวิธี การเรี ยนรู้จ ากการปฏิ บัติไปขยายผลในทุกทีม
คร่อมสายงานในลักษณะสหสาขาวิชาชีพในทุก ๆ แผนกและหน่วยงานย่อยต่อไป
บทเรียนและข้อพึงระวังในการดาเนินโครงการ
(1) ประเด็นปัญหาที่จะมาแก้ไขควรจะสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารโรงพยาบาล
ซึ่งจะรับนโยบายต่อมาจากกระทรวงสาธารณสุข
(2) การคั ดเลื อกสมาชิ กกลุ่ มจะต้องเป็นผู้ ปฏิ บัติหน้ างานจริง ๆ โดยไม่ มีผู้แทนซึ่งจะ
ได้รับข้อมูลและมีการแลกเปลี่ยนได้ตรงกับปัญหาหน้างาน
(3) ผู้ บ ริ ห ารเป็ นผู้ ค อยให้ การสนั บ สนุ นและประกาศนโยบายตามข้ อเสนอที่ เ ป็ น
ประโยชน์ของกลุ่มในกรอบวงเงินที่สามารถกระทาได้
การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจากการปรับปรุงขั้นตอนคลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรั ง ได้แก่
(1) ช่วงแรกในการปรับเปลี่ย นระบบผู้ รับบริการอาจจะสับสนจะทาให้ระบบช้าลง จึง
ต้องแนะนาขั้นตอนการให้บริการแก่ผู้มารับบริการอย่างละเอียดพร้อมทั้งเพิ่มป้ายหรือสัญลักษณ์ของ
จุดบริการให้มากขึ้น
(2) อาจจะมีการต่อต้านของผู้ให้บริการบางคนซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้างานที่จะต้องเข้า
ไปแนะนาถึงประโยชน์ของการปรับปรุงบริการผู้ป่วยในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด
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ข้อ เสนอแนะ
ข้อ เสนอเชิงนโยบาย
ผู้ บ ริห ารทุกระดับ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุ พราชเวียงสระ ควรนาเครื่องมือลีน ซิ กซ์
ซิกม่าและแนวทางการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบั ติขยายผลให้ทั่วทัง้ องค์การในการแก้ไขปัญหา
ระบบงานบริการทั้งยังเป็นการสร้างทีมลดปัญหาช่องว่างระหว่างวิชาชีพ สร้างคนให้มีทักษะด้านการ
แสดงออกทางความคิด เป็นสังคมที่วัฒนธรรมการยอมรับซึ่งกันและกัน เป็นผลดีกับองค์การที่มีความ
เชี่ ย วชาญเฉพาะ(Professional Organization )ที่ ห ลากหลายในลั กษณะสหสาขาวิ ชาชี พ เพราะ
ความแตกต่ างของวั ฒนธรรมแห่ง วิ ชาชี พ กิ จ กรรมนี้ จ ะหลอมรวมให้ เป็นหลากหลายวิ ชาชีพให้
กลายเป็นวัฒนธรรมหนึ่งเดียวได้
ข้อ เสนอเชิงปฏิบัต ิ
1) สมาชิกกลุ่มควรจะได้รับความรู้ความเข้าใจเครื่องมือลีน ซิกซ์ ซิกม่าและการทากลุ่มการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติให้ชัดแจ้ง โดยมีสมาชิกในกลุ่มเดิมที่นาร่องในการแก้ปัญหาคลินิกเฉพาะโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังเป็นพี่เลี้ยงครู ก. แล้วขยายผลเป็นครู ข. ต่อไปเรื่อย ๆ
2) การประชุมกลุ่มต้องกระทาต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อให้ครอบคุมทุกประเด็น
บางครั้งปัญหาใหม่ ๆ อาจเกิดขึ้นระหว่างดาเนินกิจกรรม
3) การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกควรเป็นอิสระโดยไม่มกี ารควบคุมจากผู้บงั คับบัญชา
4) กลุ่ ม การเรี ย นรู้เมื่อได้รับการปฐมนิ เทศแล้ วควรจะกลั บไปค้ นคว้า หาข้อมู ลปัญหาใน
หน่วยงานของตนจากผู้ปฏิบัติคนอื่น ๆ ด้วย เพราะจะได้ข้อมูลที่ ครอบคลุมทุกปัญหาจากเจ้าหน้าทีใ่ น
ฝ่ายและสะท้อนมาจากผู้รับบริการที่หน้างานของทุกฝ่าย แล้วนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากในกลุ่มการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ
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การพัฒนาการประสานงานระหว่างธนาคารพาณิชย์และสานักงานที่ดนิ ที่
เกี่ยวข้องกับงานนิติกรรมในพื้นทีจ่ ังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปัญจพล คงศรี*

บทคัดย่อ
การศึ กษาในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บและหาแนวการพั ฒ นาการ
ประสานงานระหว่างธนาคารพาณิชย์และสานักงานที่ดินที่เกี่ยวข้องกับงานนิติกรรมในพื้นที่จังหวัด สุ
ราษฎร์ธานีเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เข้ารับบริการจากธนาคารกรุงเทพและสานักงานที่ดนิ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานนิติกรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจานวน 286 คนในธนาคารพาณิชย์และสานั กงานที่ ดินที่
เกี่ยวข้องกับงานนิติกรรมในพื้ นที่จังหวัดสุร าษฎร์ธานีโดยใช้แบบทดสอบซึ่ งค่าความยาก 0.25-0.90
ค่าอานาจจาแนก 0.20-0.78 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95 การวิเคราะห์ข้อมู ลโดยใช้สถิติพื้นฐาน
ได้แก่ค่ าเฉลี่ ยค่ าส่ วนเบี่ย งเบนมาตรฐานและสถิ ติท ดสอบได้ แก่ สถิ ติท ดสอบทีการวิเคราะห์ ค วาม
แปรปรวนแบบทางเดียว
ผลการวิ จัย พบว่า ความคิ ดเห็นของประชาชนที่ มีต่ อการพั ฒนาการประสานงานระหว่า ง
ธนาคารพาณิชย์และสานักงานที่ดินที่เกี่ ยวข้องกับ งานนิติกรรมในพื้นที่ จังหวัดสุ ราษฎร์ธ านีโดยภาพ
รวมอยู่ใ นระดับปานกลางและเมื่ อพิจารณาเป็นรายด้านเรี ยงตามลาดับ 3 ลาดับแรกได้แก่ ด้านการ
ตระหนักในเป้าหมายร่วมกันด้านขั้นตอนการทางานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและด้านความสะดวกใน
การสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงงานผลการเปรียบเทียบโดยจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลพบว่าอายุ ร ะดั บ
การศึ กษามี ความคิด เห็ นที่ แตกต่า งกั นและแนวทางการพั ฒนาการประสานงานระหว่า งธนาคาร
พาณิชย์ และสานั กงานที่ดิ นที่เกี่ย วข้ องกับ งานนิ ติ กรรมได้ แก่ ธนาคารพาณิ ชย์ และสานักงานที่ ดิ น
จะต้องมีเจ้าหน้าที่ชี้แจงความรูใ้ นด้านต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานนิติกรรมให้ชัดเจนและจะต้องมี
เล็งเห็นความสาคัญในให้บริการประชาชนเพื่อคอยอานวยความสะดวกไม่ให้ขาดตกบกพร่อง
ค าสาคัญ: การพัฒนา, การประสานงาน, ธนาคารพาณิชย์, งานนิติกรรม
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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บทน า
ในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มสี ิทธิและมีเสรีภาพในการติดต่อประสานงานหรือทากิ จ กรรม
ที่ต้องท าร่ว มกับ ภาครั ฐหรื อภาคเอกชนต่ าง ๆ ซึ่ งจะต้องมีพ นักงานหรื อเจ้ าหน้ าที่ คอยรองรับ การ
บริการให้ภารกิจนั้นสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
การประสานงานเกิดจากความต้องการให้งานที่ทาประสบผลสาเร็จโดยผู้ปฏิบตั ิจะต้องมีความ
รับผิดชอบที่จะท างานเหล่านั้นเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนดและจะต้องมีความสอดคล้องกันอย่า ง
เหมาะสมมีการสื่อสารที่ตรงกันอย่างรวดเร็ วและราบรื่นจะต้องสามารถทาให้ทุกฝ่ายเข้ าร่วมทางาน
อย่า งมีจุ ดหมายเดี ยวกันตามวัต ถุประสงค์ของงานที่กาหนดไว้แ ละต้ องมีคุณ ภาพตามมาตรฐานที่
เป็นไปตามข้อกาหนดประหยัดเวลาและทรัพยากร (วัลภา ทับแก้ว, 2559, น. 5-6)
ดัง นั้ นการจั ด ให้ ค นในองค์กรท างานสั มพั นธ์ สอดคล้ องกั นโดยจะต้ องตระหนั กถึ งความ
รับผิดชอบวัตถุประสงค์เป้าหมายและมาตรฐานการปฏิบัติขององค์กรเป็นหลักต้องมีการจัดระเบีย บ
วิธีการทางานอีกทั้งความร่วมมือในการปฏิบัติงานน้าหนึ่งใจเดี ยวกันเพื่อให้ เกิดความคิ ดความเข้าใจ
ตรงกันในการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้งเวลาและกิจกรรมที่ต้องกระทาให้บรรลุวัตถุประสงค์
โดยไม่ทาให้เกิดความสับสนขัดแย้งหรือเลื่อมล้ากันทั้งนี้เพื่อให้งานดาเนินไปอย่ างราบรื่นทาให้ได้มาซึ่ง
งานอย่างมีประสิทธิภาพ (ปวีณา จันทร์ประดิษฐ์, 2558, น. 1)
ปัจ จุบั นกิ จ การธนาคารพาณิ ชย์ใ นแต่ละประเทศมีวิ วัฒนาการและกรอบการด าเนิ นงาน
ต่างกันตามสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมและสภาพความสัมพันธ์ที่เป็นมาแต่อดีตหากแต่ เนื้ อหา
ของการด าเนินงานจะคล้ายคลึงกันโดยแบ่งธนาคารพาณิชย์ตามขอบข่า ยการดาเนินงานได้ 2 แบบ
คือ ธนาคารพาณิ ชย์ในระบบธนาคารเดี่ย ว (Unit Banking) และธนาคารพาณิชย์ ในระบบธนาคาร
สาขา (Branch Banking) ระบบธนาคารเดีย่ วหมายถึงระบบทีธ่ นาคารพาณิชย์แต่ละแห่งมีสานั กงาน
เพียงแห่งเดียวดาเนินการโดยเอกเทศไม่อยู่ใต้การควบคุมของธนาคารอื่นและไม่มีธนาคารใดอยู่ในการ
ควบคุมของตนธนาคารลักษณะนี้แพร่หลายมากในสหรัฐอเมริกามักจะเป็นธนาคารทีต่ ั้งในท้องถิ่นและ
ดาเนินงานโดยบุคคลในท้องถิ่นเพื่อสนองความต้องการด้ านบริการทางการเงินของบุคคลในชุมชนนั้น
เพราะฉะนั้นระบบธนาคารสาขาจึงหมายถึงระบบการธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งหนึ่ง มี
สาขามากมายหลายแห่ง กระจายอยู่ทั่ วประเทศหรื อในต่ า งประเทศด้ วยเพื่ อความสะดวกในการ
โยกย้ายถ่ายเทเงินทุนระหว่างประเทศและให้บริการด้านธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศแก่ลูกค้า
ของธนาคารสาขาแต่ ละแห่ง จะให้ บ ริการในท้ องถิ่นที่สาขาตั้ง อยู่ แต่ นโยบายการด าเนิ นงานอยู่ ที่
สานักงานใหญ่ระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรปเป็นระบบธนาคารสาขาเช่นเดียวกั บ
ประเทศไทย (สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน, 2554, น. 3)
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ปัจจุบันประชาชนในจั งหวัดสุราษฎร์ธานีมีกาลังในการจั ดซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็ น
ทรัพย์สินภายในครอบครัวเป็นจานวนมากดังนั้นหน่วยงานที่มีความสาคัญในการดาเนินงานทางด้า น
ที่ดินให้เกิดความเรียบร้อยสมบูรณ์ทางนิตกิ รรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นคือสานักงานที่ ดิ นจั ง หวั ดสุ
ราษฎร์ธานีซึ่งเป็นหน่ วยงานระดั บกรมสัง กัด กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่ วยงานที่ ดาเนิ นงานออก
หนั งสือแสดงสิ ทธิ ในที่ดิ นให้ ราษฎรและให้บ ริการจดทะเบีย นสิ ทธิ และนิติ กรรมเกี่ย วกั บที่ ดินและ
อสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นรวมถึงการจัดทีด่ ินทากินให้ประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดนิ
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงปัญหาในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างหน่วยงาน
เอกชนกับ หน่ วยงานราชการโดยเฉพาะหน่ วยงานที่ เกี่ย วกับ ธนาคารพาณิ ชย์ และสานั กงานที่ดิ นใน
จังหวั ดสุร าษฎร์ธานีส่ว นมากการประสานงานนั้นเกิ ดขึ้นเฉพาะหน้างานโดยไม่ มีการรู้สารล่ว งหน้ า
ผนวกกั บ บางครั้ ง จ านวนผู้ ม าใช้ บ ริ การมี ม ากเกิ นไปนอกจากนี้ ส านั กงานที่ ดิ นมี ง านบริ ก ารที่
หลากหลายรูปแบบจึงทาให้เกิดปัญหาความล่าช้า เป็นการเสียเวลาผู้วิจัยจึ งต้องการแนวทางแก้ไขใน
ประเด็นนี้โดยการหาแนวทางปรับปรุงการประสานงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและท าให้
การปฏิบัติของแต่ละภาคส่วนเร็วขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาการพั ฒนาการประสานงานระหว่ างธนาคารพาณิ ชย์และสานักงานที่ดิ นที่
เกี่ยวข้องกับงานนิติกรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาการประสานงานระหว่างธนาคารพาณิชย์และสานักงานที่ ดิ น
ที่เกี่ยวข้องกับงานนิติกรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการประสานงานระหว่างธนาคารพาณิชย์และสานักงานที่ดนิ ที่
เกี่ยวข้องกับงานนิติกรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัส ดุอปุ กรณ์และวิธดี าเนินการวิจยั
1) การวิจยั เชิงปริมาณ
ประชากรในการศึ กษาครั้ ง นี้ ไ ด้ แก่ ผู้ที่ เข้ า รั บ บริ การเกี่ ย วข้ องกั บ ธนาคารพาณิ ชย์ และ
สานักงานที่ดินที่เกี่ยวข้องกับงานนิติกรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจานวน 1,000 คนกลุ่มตั ว อย่ า ง
ที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้คือ ผู้ที่เข้า รับบริการจากธนาคารกรุงเทพและสานักงานที่ดินที่ เกี่ยวข้องกับงาน
นิติกรรมในพื้ นที่จัง หวัดสุ ราษฎร์ธานีจ านวน 286 คน ผู้วิจัยกาหนดขนาดของกลุ่มตัว อย่างโดยการ
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คานวณกลุ่ มตั ว อย่า งตามสูต รของ Taro Yamane (พิ สณุ ฟองศรี , 2554, น. 112) ได้ ใช้ การสุ่ ม
ตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลผู้วิ จั ย ได้
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการนาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปปรึกษากั บ
ผู้เชี่ย วชาญเพื่อตรวจสอบและแก้ไขให้มี ความเที่ย งตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) ของค าถาม
แล้วเลือกคาถามที่มีค่า IOC ซึ่งอยู่ในระดับ 0.80-1.00 ตรวจสอบหาค่าความยากง่าย (Difficulty: P)
ซึ่งอยู่ในระดับ 0.25-0.90 การตรวจสอบหาค่าอานาจจาแนก (Discrimination: r) พบว่าอยู่ ใ นระดั บ
0.25-0.78 หลังจากนั้นนาเครื่องมื อไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตั วอย่า งที่มีลักษณะเหมื อนกั บ
ประชากรที่ทาการศึกษาจานวน30ตัวอย่างพบว่าค่าอานาจจาแนกที่ยอมรับได้มีคา่ ระหว่าง 0.20-1.00
และค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง0.2-0.8แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quatitative Analysis)
โดยใช้ สถิ ติ พ รรณนา (DescriptiveStatistic) ได้ แก่ ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อยละ (Percentage)
ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ อ
นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัจจั ยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ างสถิติอนุมาน(Inductive Statistic) หรือสถิ ติ
อ้างอิง (Inferential Statistic) เพื่อทาการเปรียบเทียบและทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ IndependentSamplesttest (t-test) One-WayANOVA (F-test)
2) การวิจยั เชิงคุณภาพ
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คอื เจ้าหน้าที่ทปี่ ฏิบัติงานในสานักงานที่ดนิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประชาชนผู้เข้ารับบริการในสานักงานทีด่ ินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและผู้เข้ารับบริการเกี่ยวกับการซื้อขาย
หรือโอนที่ดินกับธนาคารพาณิชย์จานวน13คนและคณะกรรมการของธนาคารกรุงเทพสาขาสุ ร าษฎร์
ธานี3คนซึ่งใช้ แบบสัม ภาษณ์ ในการเก็บข้อมูลก่อนเก็บข้อมูลในพื้นที่จริ งในการสัมภาษณ์จะกาหนด
เฉพาะเจ้า หน้า ที่ ที่ป ฏิ บั ติง านในสานั กงานที่ ดิ นจั ง หวั ด สุร าษฎร์ธ านี ป ระชาชนผู้เข้า รับ บริการใน
สานักงานที่ดินจั งหวัดสุร าษฎร์ธานีและผู้ เข้ารับบริการเกี่ย วกับการซื้อ ขายหรือโอนที่ดินกับ ธนาคาร
พาณิชย์และคณะกรรมการของธนาคารกรุงเทพสาขาสุราษฎร์ธานีโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเชิ ง ลึ กใช้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (ContentAnalysis) และวิเคราะห์สถิ ติเชิงพรรณนา
(Descriptive Analysis)

สรุปผลการวิจยั
สถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิ งมี อายุร ะหว่า ง
36-45 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่เป็นระดับปริญญาตรีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว
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1) ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่าการพัฒนาการประสานงานระหว่างธนาคารพาณิ ชย์ และ
สานักงานที่ดินที่ เกี่ยวข้ องกับงานนิติกรรมในพื้ นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลางและเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรียงตามลาดับ 3 ลาดับแรกได้แก่ด้านการตระหนักในเป้าหมาย
ร่ว มกันด้ า นขั้ นตอนการท างานที่ เป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อยและด้ านความสะดวกในการสื่ อสารเพื่ อ
เชื่อมโยงงาน
2) ตามวัตถุ ประสงค์ข้อที่ 2 พบว่ าการเปรียบเทีย บการพั ฒนาการประสานงานระหว่า ง
ธนาคารพาณิชย์และสานักงานที่ดนิ ที่เกี่ยวข้องกับงานนิตกิ รรมในพื้นที่จงั หวัดสุราษฎร์ธานีโดยจาแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคลซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทีย บการพัฒนาการประสานงานระหว่างธนาคารพาณิชย์และสานักงาน
ที่ดินที่เกี่ย วข้องกับ งานนิ ติกรรมในพื้นที่จัง หวัด สุราษฎร์ธ านีโดยจาแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคล
สถานภาพส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ

ค่า t.
-1.82
-

ค่า F.
5.80
4.78
3.57

ค่า sig.
.07
.00*
.00*
.09

หมายเหตุ: *sig<.05
(1) ด้านเพศไม่แตกต่างกันแต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านขั้นตอนการทางานที่
เป็นระเบียบเรีย บร้ อยท างานที่ มีเพศต่ างกันจะมี ความคิ ดเห็ นของประชาชนที่ มีต่อการพัฒนาการ
ประสานงานระหว่า งธนาคารพาณิชย์และสานักงานที่ดินที่เกี่ยวข้องกับงานนิติกรรมแตกต่างกันส่ว น
ด้านการตระหนักในเป้าหมายร่วมกั นและด้านความสะดวกในการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงงานพบว่าไม่
แตกต่างกันเช่นเดียวกับข้อคาถามโดยรวม
(2) ด้านอายุโดยภาพรวมและรายด้านจาแนกตามอายุในข้อคาถามรวมมีความแตกต่ าง
กันและเมื่อแยกวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่ามีความแตกต่างกันในด้านความสะดวกในการสื่ อสารเพื่ อ
เชื่อมโยงงาน
(3) ด้านระดับการศึกษามีค วามแตกต่า งกันและเมื่ อแยกวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า มี
ความแตกต่างกันในด้านการตระหนักในเป้าหมายร่วมกัน
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(4) ด้านอาชีพไม่แตกต่างกันและเมื่อแยกวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่ามีความแตกต่างกัน
ในด้านความสะดวกในการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงงาน
3) ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่าแนวทางพัฒนาการประสานงานระหว่างธนาคารพาณิ ชย์
และสานักงานที่ดินที่เกี่ยวข้องกับงานนิติกรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตงิ านและประชาชนผู้เข้ารับบริการในสานักงานเกี่ยวกับการซื้อขาย
หรือโอนที่ดินกับธนาคารพาณิชย์
(1.1) หน่ว ยงานที่ด าเนิ นการหรื อประสานงานเกี่ย วกับ งานนิติกรรมจะต้ องมี การ
ติดต่อประสานงานอย่างทันถ่วงทีเพื่อทางานในหน้าที่ของตนอย่างดีทสี่ ุดซึ่งจะกระตุน้ ให้เจ้าหน้ า ที่ทุ ก
ฝ่ายจัดรูปงานให้สอดคล้องกับงานทุกภาคส่วนทาให้บรรลุเป้าหมายได้ทันเวลา
(1.2) ด้านความสะดวกในการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงงานควรเล็งเห็นถึงความสาคัญใน
การดาเนินงานซึ่งจะนาไปสู่การติดต่อสื่อสารทัง้ สองทางอย่างต่อเนื่องและลดความสับสนระงับปั ญ หา
ต่าง ๆ
(1.3) หน่วยงานจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องจัดระบบการดาเนินงานให้เป็ น
ระบบมากยิ่งขึ้นเนื่องด้วยในบางครั้งเจ้าหน้าไม่ได้มีการตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนจึ ง ท าให้มี ความ
ล่าช้าในการดาเนินเรื่องต่าง ๆ
(2) คณะกรรมการของธนาคารกรุงเทพ
(2.1) สิ่งที่องค์กรควรจะเล็ง เห็นความสาคัญและจะต้องให้เ จ้าหน้าที่ห รือพนักงาน
พึงมีคือการตระหนักในเป้ าหมายร่วมกันให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ รู้ว่างานของตนคืออะไรมาตรฐานและ
เป้าหมายคื ออะไรเจ้า หน้าที่ และพนักงานต้องพยายามรวมกลุ่มเข้ าด้วยกันเพื่ อให้ การติ ดต่อเพื่อท า
ธุรกรรมต่างๆของประชาชนที่เข้ามาติดต่อสาเร็จบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วเพราะจะช่วยให้เกิ ด
การประสานงานและทางานด้วยกันอย่างสามัคคีกลมเกลียว
(2.2) การติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่มคี วามรับผิดชอบร่วมกั น
ในงานที่ เกี่ ยวกั บที่ ดิ นหรื อนิ ติกรรมต่า งๆมี ความสาคั ญ ในการพั ฒนาหน่ว ยงานจะต้ องปลูกฝั งให้
เจ้าหน้า ที่ย อมรับค าแนะนาต่ าง ๆ รั บฟั งและแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นระหว่างกันซึ่งจะท าให้ การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
(2.3) ขั้นตอนการทางานที่ เป็นระเบีย บถื อเป็ นสิ่ งสาคัญ ที่สุดในการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานเพื่อให้ความต้องการของประชาชนที่เข้ามาติดต่อสาเร็จลุล่วงนั้นหากมีจัดระเบีย บ
วิธีการทางานเพื่อให้งานและเจ้าหน้ าที่ฝ่ายต่ า ง ๆ ร่ว มมือปฏิบั ติงานเป็ นน้าหนึ่ง ใจเดียวกั นไม่ทาให้
งานซ้ าซ้อนขัดแย้งกันหรือเหลื่อมล้ากันทั้ งนี้เพื่ อให้การด าเนินงานเป็ นไปอย่า งราบรื่นสอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กรนั้นอย่างสมานฉันทฺ์และมีประสิทธิภาพในการทางานมากยิ่งขึ้น
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อภิปรายผลการวิจยั
การพัฒนาการประสานงานระหว่างธนาคารพาณิชย์และสานักงานทีด่ ินทีเ่ กี่ยวข้องกับงานนิติ
กรรมในพื้นที่ จั งหวั ด สุ ราษฎร์ ธ านี โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บปานกลางได้ แก่ ด้ า นการตระหนั กใน
เป้าหมายร่วมกันด้า นขั้นตอนการทางานที่เป็นระเบียบเรีย บร้อยและด้านความสะดวกในการสื่อสาร
เพื่อเชื่อมโยงงานทั้ งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนที่ เข้า รับบริการเล็งเห็ นถึ งการปฏิบั ติงานด้ วยความ
เต็มที่ของเจ้าหน้าที่เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของประพันธ์ สุริหาร (2533)
กล่ าวว่า การประสานงานคือการจัด ระเบี ยบ การท างานเพื่ อให้ง านส่ว นต่า ง ๆ เข้า มารวมกั นและ
หมายถึงการใช้ภาวะผู้นาให้เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายต่าง ๆ ร่วมมือปฏิบัติงานไม่ทางานซ้อนกันขัดแย้งกันเพื่ อให้
งานดาเนินไปอย่างราบรื่นและบังเกิดผลงานด้านอัตราค่าจ้างและรายได้อยู่ในระดับน้อยทั้ งนี้ อาจเป็ น
เพราะสถานประกอบการบางแห่งยั งคงปกปิ ดเกี่ ยวกั บอัต ราค่ าจ้า งและรายได้ที่ แรงงานควรได้รั บ
ตามที่กฎหมายกาหนดนอกจากนี้แรงงานบางคนไม่มคี วามรูเ้ กี่ยวกับอัตราค่าจ้างและรายได้ที่ แท้จ ริง
ของตนจึงยังคงถูกเอารัดเอาเปรีย บจากนายจ้า งเสมอซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสง่า ธนสงวนวงศ์
(2556) พบว่าแรงงานในระดับปฏิบัตกิ ารทีเ่ พิ่งเข้ามาขาดความรูค้ วามเข้าใจในการปรับเข้าสู่อัตราฐาน
เงินเดือนขั้นต่า
ด้านการตระหนักในเป้ าหมายร่วมกันโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
เจ้าหน้าที่ให้บริการผู้มาติดต่องานอย่างรวดเร็วและทันต่อ เวลาอีกทั้งมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในงาน
บริการทาให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจริยา เรือนแก้ว (2550) พบว่ า
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการจากธนาคารพาณิชย์นั่นคือการมีความสามารถรองรับความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างเพียงพอจึงทาให้การติดต่อธุรกิจต่าง ๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ดว้ ยดี
ด้านความสะดวกในการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลางทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะการให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกเป็นอย่างดีอีกทั้งมีการจัด เตรีย ม
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเพียงพอซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของณั ฐดนั ย ใจชน (2555) พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อการเลื อกใช้ บ ริ การจากธนาคารพาณิ ชย์ คื อ
การให้บริ การที่มี คุณภาพ/มี ความถู กต้องของข้อมู ลและรู ปแบบการให้ บริการของธนาคารตรงกั บ
ความต้องการนอกจากนี้ยังมีการเตรียมผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านสินเชื่อที่หลากหลายไว้บ ริการทา
ให้เกิดความสะดวกในการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงกั บความต้องการง่ายยิ่งขึ้น
ด้านขั้นตอนการทางานที่ เป็นระเบียบเรีย บร้อยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะผู้รั บบริการมีความเข้า ใจเกี่ย วกับขั้ นตอนของงานที่มาติ ดต่อได้เป็นอย่างดี และเจ้ าหน้า ที่
ทางานได้ถูกต้องเรีย บร้ อยซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจัย ของภิญ ญา ทนุ วงษ์ (2555) พบว่า ฝ่า ยประกั น
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คุณภาพควรจัดขั้นตอนในการประสานงานต่างๆให้เป็นระบบมีระเบียบกระชับเข้าใจง่ ายลดหรื อรวม
ขั้นตอนไว้ด้วยกันจัดขั้นตอนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งฝ้ายและชี้แจงขั้นตอนต่าง ๆ ให้ทราบโดยทั่ว
กัน เพื่ อให้ พ นักงานมีค วามเข้าใจในระบบของการดาเนิ นงานไ ด้ดี ขึ้นและควรเร่ง ปลู กจิ ตสานึ กรั ก
องค์กรจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีหรือเพื่อการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้พนักงาน
เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีเป่าหมายร่วมกันและตระหนักในคุณค่าของการเติ บโตก้าวหน้า
ขององค์กร

ข้อ เสนอแนะ
1) หน่ วยงานควรมีการประชุม สัป ดาห์ ละ 1 ครั้ ง เพื่ อปรึกษาปั ญหาหรื อข้ อผิ ดพลาดที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานภายในองค์กรอันจะก่อให้เกิดการพัฒนา
2) ควรมีการจัดเตรียมเอกสารหรือแผ่นข้อมูลให้เพียงพอกับความต้องการหรือวัตถุประสงค์
ของการติดต่อภาระงานด้านต่าง ๆ ซึ่งจะทาให้การติดต่อประสานงานระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้ าที่
สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
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การประยุกต์การเรียนรูจ้ ากการปฏิบัติเพื่อกาหนดรายการสมรรถนะตาแหน่ง
พนักงานขับรถบรรทุกสินค้า: กรณีศึกษาบริษทั นาสุราษฎร์จากัด

พงษ์ศักดิ์ เตี่ยไพบูลย์*

บทคัดย่อ
การกาหนดรายการสมรรถนะ เสมือนการวางแผนการพัฒนาองค์การและบุ คลากรล่วงหน้ า
เป็นการเตรียมการ หรือสร้างมูลค่ าเพิ่ม (Value Added) ล่วงหน้ าให้แก่องค์การ เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่ งขั น องค์การจาเป็นที่ จะต้องวางแผนการบริห ารจัด การงานทรัพ ยากรมนุ ษย์ อย่ างเป็ น
รูปธรรม และสามารถนาไปสู่การปฏิ บัติ ได้ จริง ตั้งแต่กระบวนการวางแผนรับคนเข้ าสู่องค์การ ซึ่ ง
จะต้องระบุคุณสมบัตสิ ่วนบุคคลทีเ่ หมาะสมตาแหน่งงาน (Job Specification) ว่าพึงมีสมรรถนะ ทั้ ง
ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ หรือประสบการณ์ขั้นต่าเช่นไรบ้าง ร่วมไปถึงการนารายการสมรรถนะไปใช้
ในการพัฒนา, การรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ในปัจจุบันการวิเคราะห์ มี
ความหลากหลายและซั บซ้ อนมากขึ้ นโดยมุ่งทั้ งการวิเคราะห์ งานและคนผนวกกั บกระแสของการ
เปลี่ยนแปลง ทาให้ลักษณะงานเปลี่ยนรวดเร็ว มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการทางาน ความสนใจพุ่ ง
มาเฉพาะที่บริบทว่า คนหรือผู้ปฏิบัติงาน (Worker) ควรมีสมรรถนะใดบ้างทีจ่ ะทาให้องค์ การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน และลดปัญหาจากการปฏิบั ติงานได้ เมื่อพิ จารณาไปจะพบว่าที่ผ่านมา
ทางบริษัท นาสุราษฎร์ จากัด ได้ดาเนินกิจการมาแล้วมากกว่า 38 ปี ที่ผ่านมาไม่มีการกาหนดรายการ
สมรรถนะมาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ โดยเฉพาะตาแหน่งพนั กงานขับรถบรรทุก ซึ่งถือเป็ น
พนักงานหลักขององค์การและมีจานวนสัดส่วนมากทีส่ ุดถึง 60%
ดังนั้ นผู้ศึ กษาจึ งนากิ จกรรมการประยุ กต์ การเรี ยนรู้จ ากการปฏิบั ติ มาเป็นวิธี การกาหนด
รายการสมรรถนะตาแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าขึ้น ไปจนถึงการเสนอแนวทางในการนาไปใช้
การดาเนินกิจ กรรมครั้งนี้ มี วัตถุป ระสงค์ เพื่อศึ กษาการนา Action Learning Project มาใช้ ในการ

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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กาหนดรายการสมรรถนะตาแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกสิ นค้า และเพื่อเสนอแนะแนวทางการนา
รายการสมรรถนะตาแหน่งขั บรถบรรทุกสิ นค้า บริษัท นาสุราษฎร์ จากัด ไปใช้ โด ยผ่านการระดม
สมองของสมาชิ กกลุ่ ม ด าเนินการการกาหนดไปที ละขั้ นตอน โดยเริ่ ม จากการวิ เคราะห์ งานของ
ตาแหน่งพนักงานขับรถโดยแบ่งแยกโดยละเอียดลงลึกในแต่ละฝ่ายงานที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับตาแหน่ง
พนักงานขับรถของบริษัทฯ ได้แก่ฝ่ายจัดส่งสินค้า , ฝ่ายธุรการจัดส่ง, ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์, ฝ่า ยความ
ปลอดภัยในการทางาน และฝ่ายซ่อมบารุงรักษา แล้วจึงกาหนดคุณสมบัตขิ องผู้ปฏิบัตงิ านที่ทาให้ ง าน
บรรลุผลสาเร็ จ ได้ข้อสรุป จากการเรียนรู้จ ากการปฏิ บั ติในครั้ งนี้ ดัง นี้ รายการสมรรถนะต าแหน่ ง
พนักงานขับรถบรรทุกสินค้าทีพ่ ึงมีทั้งหมด 6 รายการสมรรถนะได้แก่ 1) สมรรถนะการตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติงาน, 2) สมรรถนะความมีวินัยปฏิบัตติ ามกฎระเบียบข้อบังคับ, 3) สมรรถนะความละเอี ย ด
รอบคอบ, 4) สมรรถนะการขับ ขี่ ควบคุ มยานพาหนะได้อย่ างปลอดภั ย , 5) สมรรถนะการซ่ อม
บารุงรั กษารถบรรทุ กเบื้ องต้น และ 6) สมรรถนะความสามารถในการสื่ อสารประสานงาน โดย
สมาชิกได้ร่วมกันเขียนคานิยาม ที่บ่งบอกความหมายโดยรวมหรือพฤติกรรมของสมรรถนะนั้น ๆ และ
สมาชิกได้ ระดมความคิด เห็ นในการแบ่ งแยกระดั บ ความสามารถของรายการสมรรถนะตาแหน่ ง
พนักงานขับรถบรรทุกซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้ ระดับที่ 1 ขั้นเรียนรู้ , ระดับที่ 2 ขั้นปฏิบัติ, ระดับ
ที่ 3 ขั้นพัฒนา, ระดับที่ 4 ขั้นก้าวหน้า และระดับที่ 5 ขั้นเชี่ยวชาญ การประยุกต์การเรี ย นรู้ จากการ
ปฏิบัติในครั้งนี้สมาชิกได้เสนอแนะแนวทางการนารายการสมรรถนะตาแหน่งขับรถบรรทุกสินค้าไปใช้
ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ของบริษทั ฯ ดังนี้ 1) การสรรหาคัดเลือก โดยนารายการสมรรถนะ
มาใช้ เป็นกรอบในการตั้ง คาถาม ในการสัมภาษณ์ งานเชิงพฤติกรรม ใช้เป็ นเกณฑ์ม าตรฐานในการ
คัดเลือกผู้สมัครงานที่มีความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสมกับตาแหน่ งงานที่ตอ้ งการ โดยอาจจะ
กาหนดเกณฑ์ในแบบประเมินผลการทดสอบ ในการสัมภาษณ์ง านเชิ งพฤติ กรรม หรือแม้แต่ ใช้เป็ น
เกณฑ์ การทดสอบสมรรถนะการขั บ ขี่ร ถบรรทุก , 2) การพั ฒนา โดยการนารายละเอีย ดรายการ
สมรรถนะ มาใช้ในเนื้อหาของหลักสูตรการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานขับรถ ซึ่ง จะทาให้มีก รอบหรื อ
แนวทางในการจั ด อบรมที่ เหมาะสมตรงตามความต้ องการได้ , 3) การรั กษาไว้ โดยนารายการ
สมรรถนะทั้ง หมดใช้เป็นเกณฑ์ระดับ ความสามารถของพนักงานขับรถ เพื่อกาหนดค่าตอบแทนตาม
ความสามารถที่แท้จริง โดยใช้ระบบแบบการประเมินผล ประเมินศักยภาพของพนักงานรายบุคคล
เพื่อได้ทราบว่าพนักงานพร้อมเติบโตเลื่อนขั้นหรือเลื่อนรถบรรทุกคันใหม่ แม้กระทั่งเลื่อนขั้นเงินเดื อน
เป็นต้น และ 4) การใช้ประโยชน์ ใช้ในการออกแบบ วางแผนงาน และการประเมินผลการปฏิ บั ติง าน
จะสามารถลดปัญหาการประเมินผลงานโดยใช้วิจารณญาณของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
อย่างไรก็ตาม ภายหลังการทากิจกรรม After Action Review (AAR) สมาชิกและผู้ศึกษาว่ า
ยังมีประเด็นอีกมากมายที่สามารถนาไปต่อยอดได้ จากงานศึกษาวิ จัยชิ้นนี้ ได้แก่ 1) ดาเนินการ การ
กาหนดรายการสมรรถนะสาหรั บตาแหน่ งอื่น ๆ โดยใช้รูป แบบ Action Learning Project (ALP)
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เช่น ตาแหน่งช่า งซ่อมบารุงรักษา, ตาแหน่งหัวหน้ างานจัดส่ง เป็นต้น, 2) การนากิจ กรรมการเรียนรู้
จากการปฏิบัติในการกาหนดรายการสมรรถนะตาแหน่งพนักงานขับรถบรรทุก จะกลายเป็ นแนวทาง
ให้บริษัทได้นากิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัตไิ ปประยุกต์ใช้ในประเด็นหรือปัญหาอื่น ๆ เพื่อพั ฒนา
บุคลากรของบริษัทให้ รู้จักวิธี เรียนรู้ และ 3) รายการสมรรถนะที่กาหนดขึ้น สามารถนาไปเผยแพร่
ให้แก่ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องหรือสนใจนาไปปรั บใช้เพื่อแก้ ไขปัญ หาหรือเพิ่ มขี ดความสามารถของ
บุคลากรในหน่วยงานนั้น ๆ ได้
ค าสาคัญ: การกาหนดรายการสมรรถนะ, ตาแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า
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บทน า
การกาหนดรายการสมรรถนะ เสมือนการวางแผนการพัฒนาองค์การและบุ คลากรล่วงหน้ า
เป็ นการเตรี ยมการ หรือสร้า งมู ลค่า เพิ่ ม (Value Added) ล่ วงหน้ า ให้ แก่ องค์ การในอนาคต โดย
ธรรมชาติแล้ วต้ องถื อว่า มนุ ษย์กับการพั ฒนาเป็ นของคู่ กัน หรือกล่ าวอี กนัย หนึ่ งก็คื อ มนุษ ย์จ าเป็ น
จะต้องได้รั บการพัฒนา ทั้งนี้เพราะการพัฒนาจะช่วยทาให้ มนุษย์มีศั กยภาพในตนเองเพิ่ มขึ้น ถ้าจะ
สร้างมูลค่ าเพิ่ม ให้แก่องค์ การในอนาคตนั้น เราจะต้องเตรีย มการวางแผนเพื่อพั ฒนาบุค ลากร และ
มูลค่ าที่ ใส่ลงไป ณ ปัจ จุบั นจะต้องสัม พันธ์และสอดคล้องกับ มูลค่า เพิ่ม ขององค์ การที่กาหนดไว้ใ น
อนาคตด้วย โดยปกติแล้วองค์การหนึ่ง ๆ นั้น มักจะมีบุคลากรหลากหลายประเภทมีทั้งบุคลากรเก่ า
และบุ คลากรใหม่ ทุ ก ๆ องค์การจาเป็ นที่ จ ะต้ องวางแผนการด าเนินงานอย่า งเป็นรูป ธรรม และ
สามารถนาไปสู่ การปฏิ บัติได้จ ริงว่า จะพัฒนาบุคลากรในแต่ ละตาแหน่ง ช่ว งอายุง านที่แตกต่างกั น
และบุคลากรคนเก่า คนใหม่นั้นอย่างไร จึงจะเกิดระดับความสมดุล ในเชิงความรู้ความสามารถ และ
เกื้อหนุนทาให้บุคคลเหล่านั้นสามารถทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการรับบุคลากร
เข้าสู่องค์การ ตั้งแต่ตน้ จะต้องระบุคุณสมบัติส่วนบุคคลทีเ่ หมาะสมตาแหน่งงาน (Job Specification)
ว่าพึงมีความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ หรือประสบการณ์ขั้นต่าเช่นไรบ้าง ในปัจจุบันการวิเคราะห์มี ความ
หลากหลายและซั บ ซ้ อนมากขึ้ นโดยมุ่ ง ทั้ ง การวิ เคราะห์ ง านและบุ ค ลากร (Work and Worker
Analysis) ผนวกกับกระแสของการเปลี่ยนแปลง ทาให้ลักษณะงานเปลี่ยนรวดเร็ว มีการนาเทคโนโลยี
มาใช้ในการทางาน ความสนใจพุ่งมาเฉพาะทีบ่ ริบทว่า บุคลากรหรือผู้ปฏิบตั ิงาน (Worker) เป็นปัจจัย
สร้างความสาเร็จแก่องค์การ ทาให้แนวทางการบริหารให้ความสาคัญที่คณ
ุ ลักษณะทีพ่ ึ ง ประสงค์ของ
บุคลากรที่จะช่วยทาให้งานสาเร็จด้วยดีหรือที่เราเรียกกันว่ารายการสมรรถนะ (Competency)
บริษัท นาสุราษฎร์ จากัด เป็นผู้ให้บริการขนส่ง (Logistic Providers) โดยให้ บ ริ การในการ
กระจายสินค้าแบบครบวงจรให้กับผู้ผลิตสินค้าประเภทอุปโภค-บริโภค (Fast – Moving Consumer
Goods: FMCG) ไปยัง ผู้ขายสิ นค้ าครอบคลุ มทั้ งผู้ ขายสินค้า แบบสมั ยใหม่ (Modern Trade) และ
ผู้ขายสินค้าแบบดั้ งเดิ ม (Traditional Trade) มีพื้ นที่ใ นการให้ บริการครอบคลุม ทั้ง 14 จังหวัดใน
ภาคใต้ ของประเทศไทย ด้วยลั กษณะงานที่ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ และการแข่งขันที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรมขนส่ง อีกทั้งข้อจากัดในการทางานทีม่ ากขึ้นทั้งจาก
ภาครัฐและจากผู้ใช้บริการ ทางบริษทั ฯ จึงเห็นความจาเป็นที่จะต้องสร้างศัก ยภาพในการแข่งขัน โดย
มุ่งเน้นไปทีการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในทรัพยากรมนุษย์ของบริษทั ฯ เมื่อพิจารณาไปจะพบว่าที่
ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินกิจการมาแล้วมากกว่า 38 ปี การบริหารจัดการยังใช้ระบบครอบครัวจึง
ทาให้ ไม่ มี กฎเกณฑ์ กฎระเบี ยบอะไรมากมายในการบริห ารจั ดการ ท า ให้ ขีด ความสามารถของ
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พนักงานไม่มี การพัฒนาและไม่ เพียงพอต่อการแข่ง ขันในปัจ จุบัน ซึ่ง ในปั จจุบั นเกิ ดการแข่ งขันทาง
การค้ า ท าให้ผู้บริห ารให้ความสนใจและมุ่ งมั่นที่จะพัฒนาในทุก ๆ ด้ านขององค์การ อาทิ การนา
เทคโนโลยีมาใช้ การเพิ่ มขี ดความรู้ ความสามารถของพนักงาน หรื อเพิ่ มทุนมนุษ ย์ของพนั กงานทุ ก
ระดับ โดยเฉพาะพนักงานหลักขององค์การอย่างพนักงานขับรถบรรทุก ซึ่งเป็นกลุ่มหลักและมีจานวน
มากที่สุดขององค์การ คิดเป็น 60% ของพนักงานทั้งหมด
ผู้ศึกษาวิจัยจึงสนใจการกาหนดรายการสมรรถนะเฉพาะตาแหน่งงานขับรถบรรทุก เพื่ อเป็ น
การเริ่ม ต้น และจะใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการบริ หารจั ดการงานทรั พยากรมนุษย์ ขององค์การ ให้เป็ น
ระบบ อีกทั้งผลจากการศึกษา กาหนดรายการสมรรถนะครัง้ นี้จะเป็นเครื่องมือทานายพฤติกรรมการ
ทางานของพนักงาน ทั้งก่อนและระหว่างปฏิบัตงิ าน เพื่อให้ได้บคุ ลากรที่เหมาะสมกับงาน และเพิ่มขี ด
สามารถในการแข่งขันรวมไปจนถึงเป็นการพัฒนาบุคลากร ทีม และองค์การด้วย โดยในการศึกษาครั้ง
นี้ใช้วิธีการกาหนดรายการสมรรถนะแบบกิจกรรมกลุ่ม (Focus Group) โดยพนักงานหลาย ๆ คนที่
ปฏิบั ติงานดีเยี่ย ม มีป ระสบการณ์ และมี ความเกี่ยวข้องสั มพันธ์กับ ตาแหน่งพนักงานขับ รถบรรทุ ก
สินค้ามาร่วมกับกาหนดรายการสมรรถนะตาแหน่ งพนักงานขับรถ โดยใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้
จากการปฏิบัติ (Action Learning) ซึ่ง การเรียนรู้จากการปฎิบัติเป็นกระบวนการที่ได้เรี ยนรู้ในสิ่ง ที่
เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติสถานการณ์ในชีวิตการทางานที่แท้จริง การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจริงของ
การปฏิ บั ติง านภายในองค์การ ส่ง ผลให้ เกิ ดการเรีย นรู้ การคิ ด การแลกเปลี่ ยนความคิด เห็ น การ
สื่อสารในที ม เกิดการเรีย นรู้ร่ วมกัน ถ่า ยทอดประสบการณ์ ซึ่งเป็ นประโยชน์กับ การปฏิบั ติงานจริ ง
และจะสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการริเริ่มกาหนดรายการสมรรถนะได้อย่างแท้จริง ผู้ศึกษาวิ จัยจึงมี
ความสนใจที่ จะศึกษาการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่ อกาหนดรายการสมรรถนะตาแหน่ ง
พนักงานขับรถบรรทุกสินค้า : กรณีศึกษาบริษัท นาสุราษฎร์ จากัด ในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่ อ กาหนดรายการสมรรถนะต าแหน่ ง พนั กงานขั บ รถบรรทุ กสิ นค้ า ของบริ ษั ท
นาสุราษฎร์ จากัด
2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้รายการสมรรถนะตาแหน่งพนักงานขับรถบรรทุ ก
สินค้าของ บริษัท นาสุราษฎร์ จากัด
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วิธ ีก ารศึกษา และการดาเนินกิจกรรมการเรียนรูจ้ ากการปฏิบัติ
กระบวนการและขั้ นตอนการด าเนิ นกิ จ กรรมจากการเรี ย นรู้ จากการปฏิ บั ติ ในครั้ งนี้ มี
จุด ประสงค์ เพื่ อ “กาหนดรายการสมรรถนะต าแหน่ ง พนั กงานขั บ รถบรรทุ กสิ นค้ า ของบริ ษั ท
นาสุราษฎร์ จากัด และเสนอแนะแนวทางการนาไปใช้ ” ผู้ศึกษาได้ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ จ ากการ
ปฏิบัติดังนี้
1) กลุ่ม คาถาม การสะท้อนการเรียนรู้ และใบงาน
(1) กลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบตั ิ สมาชิกกลุ่มได้ทาการคัดเลือกมาจากบุคลกร
ของ บริษัท นาสุราษฎร์ จากัด ในส่วนของงานปฏิบัติการและเป็นผู้มีส่วนร่วมและมีส่วนได้ส่วนเสียทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อมกับตาแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสิ นค้า ซึ่งจะประกอบไปด้วย 1. ผู้ที่รู้ปัญหา
(Who Knows) 2. ผู้ที่สนใจช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหา (Who Cares) และ 3. ผู้ที่มี อานาจผลักดั น
การแก้ปัญหา (Who Can)
(2) คาถามในการศึกษาการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 1. แนวทางกาหนดรายการสมรรถนะ
ตาแหน่ งพนักงานขับรถบรรทุ กสินค้า ของบริษัท นาสุราษฎร์ จากั ด วิธีใดที่เหมาะสม? 2. รายการ
สมรรถนะตาแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า ของบริษัท นาสุราษฎร์ จากัด ได้แก่อะไรบ้าง? และ
3. แนวทางการประยุกต์ใช้รายการสมรรถนะตาแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสิ นค้าของ บริษัท นาสุราษฎร์
จากัด เป็นเช่นไร?
(3) การสะท้ อนการเรี ยนรู้จากการปฏิ บัติ การดาเนินการกิ จกรรมการเรี ยนรู้ จากการ
ปฏิ บั ติ โดยการประยุ กต์ การเรี ย นรู้จ ากการปฏิ บัติ มีจุ ด ประสงค์ เพื่ อกาหนดรายการสมรรถนะ
ตาแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกสินค้ าของบริ ษัทฯ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางประยุ กต์ใ ช้รายการ
สมรรถนะตาแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าของ บริษัท นาสุราษฎร์ จากัด ในการกาหนดรายการ
สมรรถนะหัวใจสาคัญของการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ คื อ การ ใคร่ครวญ และสะท้ อน หมายถึ ง การ
ใคร่ครวญปัญหาที่ผ่านมา ความต้องการในตัวบุคคล ทั้งความรู้ ทักษะ และคุณลั กษณะ แล้ ว สะท้ อน
สิ่งที่ได้เรีย นรู้ออกมาเป็นแนวทางในการกาหนดรรายการสมรรถนะ นอกจากนั้ นกิจกรรมการเรียนรู้
จากการปฏิบัติ ยังเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหรือการริเริ่มขององค์การ
(4) ใบงาน การประยุ กต์ การเรี ย นรู้จ ากการปฏิ บั ติ เพื่ อกาหนดรายการสมรรถนะ
ตาแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า กรณีศึกษาบริษัท นาสุราษฎร์ จากัด และเสนอแนะแนวทา งใน
การในไปใช้ เครื่องมื อ ที่ใ ช้เป็ นแบ บสอบถามจานวนทั้ งหมด 6 ใบ ถามด้ วยค าถามปลายเปิด เพื่ อ
ทดสอบความรู้ ความคิ ด ความเข้ าใจพื้ นฐานของสมาชิ กกลุ่ม เกี่ ยวกับ การสมรรถนะ และเพื่ อให้
สมาชิกกลุ่มได้แสดงความคิดเห็น และกาหนดคุณสมบัตบิ ุคลากรในตาแหน่งพนักงานขั บ รถบรรทุ กที่
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ฝ่ายงานของตนเองต้ องการ และเพื่ อจะกาหนดรายการสมรรถนะตาแหน่งพนักงานขับ รถบรรทุ ก
สินค้าที่เหมาะสมของบริษัท นาสุราษฎร์ จากัด
2) ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมการประชุมพบปะ
(1) การกาหนดปัญหา/ริเริ่ม สมาชิกกลุ่มได้มีการคิดริเริ่มกาหนดคุณลักษณะของบุค คล
ในต าแหน่ งพนักงานขั บรถบรรทุกสินค้า ซึ่ง เดิม ที ทางบริ ษั ท นาสุ ราษฎร์ จากั ด ซึ่ง มีพ นักงานขั บ
รถบรรทุกสิ นค้า เป็นบุ คลากรหลั ก และเป็นตาแหน่งที่ มีบุคลากรมากที่ สุดขององค์ การ แต่ไม่ มีการ
กาหนดคุณลักษณะ หรือสมรรถนะ ทาให้ การดาเนินการของฝ่ายทรัพยากรมนุ ษย์ไม่มีประสิทธิภาพ
อีกทั้งส่ง ผลให้การดาเนินการงานฝ่าย ๆ อื่นส่งผลกระทบไปด้วยเช่ น เนื่องจากการรับพนักงานเข้า สู่
ตาแหน่งพนักงานขับรถไม่ตรงตามความต้องการขององค์การ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาศให้
สามาชิกกลุ่ม ได้เรียนรู้ห าสาเหตุ เกิด ความคิ ดริเริ่ม และมีการวิเคราะห์ง านกั บคนอย่ างเป็นระบบ
เป็นไปตามหลักวิชาการ จนกระทั่ง มีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ซึ่ง กันและกั นจนได้ร ายการสมรรถนะที่
เหมาะสมกับตาแหน่งพนักงานขับ รถที่เป็นของบริษัทฯ ที่แ ท้จริง ซึ่ งนับว่าเป็นปัจจัยที่ท้าทายในการ
เพิ่มมูลค่าของสมาชิกในการทางานกับหน่วยงาน
(2) กลุ่ ม กิ จ กรรมเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ เพื่ อให้ กลุ่ ม มี ทิ ศ ทางที่ ชัด เจนแ ละเห็ นถึ ง
ความสาคัญของการจัดกลุ่มเรียนรู้จากการปฏิบัติ ในการกาหนดรายการสมรรถนะตาแหน่ ง พนั กงาน
ขับรถบรรทุกสินค้าของบริษัทฯ จึงได้มีการตัง้ ชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มกาหนดรายการสมรรถนะ พขร.” ซึ่ ง
ผู้ศึกษาได้คัดเลือกสมาชิกกลุ่มจากฝ่ายงานต่าง ๆ ในบริษัท นาสุราษฎร์ จากัด ได้แก่ ผู้ที่ รู้ ปั ญ หา, ผู้ ที่
สนใจช่ว ยผลักดั นการแก้ ไขปั ญ หา และผู้ที่ มี อานาจผลั กดันการแก้ ไ ขปั ญ หา และท าหน้า ที่ เป็ น
Learning Coach
(3) กระบวนการซักถามและสะท้อนมุมมอง การประชุมสมาชิกกลุ่มต้องใช้กระบวนการ
ซักถาม การรับ ฟัง ความคิ ดเห็ นและการระดมความคิ ดเห็ น โดยมี จุด ประสงค์เพื่ อกาหนดรายการ
สมรรถนะ โดยก่อนการประชุ มทุก ครั้งสมาชิกกลุ่มจะต้องมีการคิดใคร่ครวญเพื่อวิเคราะห์ป ระเด็ น
นั้นๆอย่างเป็นระบบ และเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะก่อให้เกิดการไหลเวียนข้อมูลให้กับสมาชิก โดยกลุ่ม ได้
กาหนดการประชุมกลุ่มจานวน 3 ครั้ง
(4) การร่วมกันกาหนดแนวทางการแก้ปัญหา/ริเริ่ม สมาชิกกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการ
กาหนดเป้าหมายในโครงการการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ เรื่องการประยุกต์การเรี ย นรู้ จ าก
การปฏิบัติเพื่อกาหนดรายการสมรรถนะตาแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า: กรณี ศึ กษาบริษั ท นา
สุราษฎร์ จากั ด โดยที่สมาชิกกลุ่ม ได้ร่ว มกันกาหนดแนวทางการกาหนดรายการสมรรถนะและการ
เสนอแนะแนวทางการนาไปปฏิ บัติได้ จริงตามแนวทางที่ ประชุมกันหรือไม่ และพบปัญ หาอุ ปสรรค
อะไรบ้าง
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(5) การเรีย นรู้ ร่ ว มกั นอย่า งต่ อเนื่ อง จากการที่ สมาชิ กกลุ่ ม ได้ มี การพบปะกั นตาม
ช่วงเวลาที่กาหนด ของการประชุมในโครงการการประยุกต์การเรียนรูจ้ ากการปฏิบัติ ในประเด็นเรื่ อง
การกาหนดรายการสมรรถนะตาแหน่งพนักงานขั บรถบรรทุ กสินค้ า: กรณี ศึกษาบริษัท นาสุราษฎร์
จากัด โดยจะต้องมีความคืบหน้ามารายงานในการประชุมทุกครั้ง และสมาชิกกลุ่มทุกคนจะต้องเรียนรู้
ร่วมกันจากผลของการปฏิบัติในแต่ละครัง้ เพื่อนาอุปสรรคมาทบทวนแนวทางให้สามารถปรับปรุงแก้ไข
ตามบริบทของงานได้อย่างแท้จริง
(6) ผู้อานวยการกลุ่ม เป็นผู้มีอานาจในการตัดสินใจแก้ปญั หาหรือนาเสนอประเด็นต่างๆ
มีหน้าที่ในการกระตุ้นกลุ่มให้มีผลงานความคืบหน้ ามารายงานให้สมาชิกกลุ่มได้รับ ทราบ คอยสร้า ง
บรรยากาศที่ดใี นการพบประในการประชุมแต่ละครัง้ คอยช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มในการสะท้อนสิ่งที่ ได้
เรียนรู้ร่วมกัน คอยกระตุ้นให้กลุ่มได้ข้อสรุปในประเด็นที่สนใจ พร้อมนาข้อมูลจากการเก็บข้อมูลจาก
ใบงานของสมาชิ ก นามาเสนอสมาชิ กกลุ่ ม เพื่ อเป็ นข้ อมู ลในการกาหนดรายการสมรรถนะและ
เสนอแนะแนวทางการนาไปใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ของ บริษัท นาสุราษฎร์ จากัด

ผลการดาเนินกิจกรรม และการวิเคราะห์ข้อมูลความเห็น
1) จากการดาเนินกิจกรรมพบปะครั้งที่ 1 ต่อสภาพปัญหา การซักถาม
การพบปะสมาชิกครัง้ ที่ 1 ณ บริษัท นาสุราษฎร์ จากัด สมาชิกกลุ่มได้ ร่วมประชุมกันจานวน
8 คน ผู้อานวยการกลุ่มกล่าวต้อนรับสมาชิกกลุ่ม ชี้แจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนในการทาการวิ จัย ใน
รูปแบบการประยุกต์ การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning Project) โดยมี จุดมุ่ งหมายเพื่ อ
กาหนดรายการสมรรถนะตาแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า นอกจากนั้ นยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการกาหนดสมรรถนะ มีการทาแบบทดสอบความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสมรรถนะในงานและ
การดาเนินงานของพนักงานขับรถ มีการทา Workshop โดยการให้สมาชิกลองเขียนหน้าที่ ภาระงาน
ของต าแหน่งพนักงานขับ รถบรรทุ กที่มี ความเกี่ย วเนื่องสัมพั นธ์กับฝ่า ยงานต่าง ๆ และยั งมีการเปิ ด
โอกาสให้ สมาชิ กได้ เสนอแนะความคิ ดเห็นเบื้ องต้ นในการกาหนดรายการสมรรถนะของตาแหน่ ง
พนักงานขับรถบรรทุก
(1) การให้ ข้อมูลเกี่ย วกั บสภาพปัญ หา ให้ ค วามรู้เบื้องต้ นเกี่ ยวกับ รายการ สมรรถนะ
จนถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในการกาหนดรายการสมรรถนะตาแหน่งพนักงานขับรถ ของบริษัท นาสุ ร าษฎร์
จากัด และได้ขอความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่ มในการระดมสมอง ร่ วมกันเสนอแนะความคิดเห็น ให้ มี
การคิดใคร่ครวญ ซักถามและสะท้อนความคิดเห็นเพื่อหาคาตอบสาหรับคาถามการวิจัย ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม

566
สมาชิกกลุ่มได้มีข้อเสนอแนะเบื้องต้นในการกาหนดรายการสมรรถนะตาแหน่งพนักงานขับรถบรรทุก
สินค้า
(2) การพูดคุย การซักถาม และการสะท้อนปัญหา จากการที่ได้พูดคุยกับสมาชิกในกลุ่ ม
ให้ มีค วามเข้า ใจในเรื่องของการเรีย นรู้ จากการปฏิ บั ติ และลั กษณะงานของต าแหน่ง พนั กงานขั บ
รถบรรทุก จนกระทั่งสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ตาแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกกับฝ่ายงานต่ าง ๆ
ในบริษัทฯ จึงให้มีการเสนอความคิดเห็น มีการซักถาม และมีการสะท้อนประเด็นปัญหาโดยยึดหลัก 3
ค. คือ คิด ค้น คุย โดยจะเน้นที่กระบวนการตั้งคาถามและการใคร่ครวญ สะท้อนความคิดและการฟัง
(3) ข้อเสนอแนะของการพบปะ ผลที่ได้ และแนวทางปฏิบัติ จากการที่ได้พบปะสมาชิก
กลุ่ ม ครั้ งที่ 1 ในกิจ กรรมการประยุ กต์การเรีย นรู้จ ากการปฏิ บั ติ เพื่ อกาหนดรายการสมรรถนะ
ตาแหน่งพนักงานขับ รถบรรทุกสินค้ า บริ ษัท นาสุร าษฎร์ จากั ด สมาชิกกลุ่ม ได้รับ ความรู้ในหัวข้ อ
“การเรียนรู้จากการปฏิบัต”ิ และ “รายการสมรรถนะ” ได้ทาความเข้าใจองค์ประกอบของสมรรถนะ,
การจัด แบ่ ง ลักษณะ, เทคนิ ค การเขีย นค านิย าม ตลอดจนระดั บ ความสามารถและรายละเอี ย ด
พฤติกรรมที่แสดงออก หลังจากนั้นจึงให้สมาชิกได้ระบุหน้าทีภ่ าระงานของตาแหน่งพนักงานขับรถ ซึ่ ง
จะต้องบรรยายโดยละเอียดมากกว่า JD ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่ได้กาหนดไว้ โดยแยกเป็นฝ่ายงาน
ต่า ง ๆ ที่มี ส่ว นเกี่ ยวข้องหรื อสั มพั นธ์กันในความเห็ นส่ว นตั วของสมาชิกและให้ สมาชิกกลุ่ ม มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างอิสระ ให้เกิดการสะท้อนมุมมองซึ่งกันและกัน
2) การพบปะครั้งที่ 2 แนวทางของการดาเนินแก้ไข/ริเริ่ม
การประชุมสมาชิกครัง้ นี้เพื่อกาหนดรายการสมรรถนะตาแหน่งพนักงานขับรถของ บริษัท นา
สุราษฎร์ จากัด ได้มีสมาชิกมาพบปะกันจานวน 8 คน ผู้อานวยการกลุ่มได้กาหนดขั้นตอนการกาหนด
รายการสมรรถนะรวมไปถึงการแบ่งลักษณะของสมรรถนะ การเขียนคายามและแบ่งระดับเพื่ อจะได้
นาไปใช้ในงานทรัพยากรมนุษย์ได้ โดยให้สมาชิ กกลุ่มทาใบงานที่ 2 และใบงานที่ 3 เป็นเครื่องมือใน
การดาเนินการ จากนั้นจึงค่อยให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็น ให้เกิดการซักถามและสะท้อนจนนามา
สู่บ ทสรุ ปร่ วมกั น โดยมี ขั้นตอนในการกาหนด ดั ง นี้ ขั้นตอนที่ 1 ท าความเข้ าใจเกี่ย วกั บ รายการ
สมรรถนะต าแหน่ ง พนั กงานขั บ รถ (Functional Competency) ที่ ท่ า นต้ องการ โดยผ่ า นการ
วิเคราะห์ข้อมูล การระดมความเห็นกลุ่มมาแล้วในใบงานที่ 1 ลงใบตารางที่กาหนดให้, ขั้นตอนที่ 2
แบ่ งแยกลั กษณะของรายการสมรรถนะในความคิ ดเห็ นของสมาชิ ก , ขั้นตอนที่ 3 เขี ย นค านิย าม
(Definitions) ที่บ่งบอกความหมายโดยรวมหรือพฤติ กรรมหลัก ๆ อะไรบ้างของรายการสมรรถนะ,
ขั้นตอนที่ 4 นารายการสมรรถนะ เขียนรายละเอียดของพฤติกรรมทีค่ าดหวังโดยแบ่ งระดับความบึก
ของหน้าที่ความารับผิดชอบ แบบมี Scaled, ขั้นตอนที่ 5 ให้สมาชิกพูดคุย นาเสนอความคิดเห็นของ
ตนเอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกอื่น จนกระทั่ งได้ข้อสรุปสุดท้าย และขั้นตอนที่ 6 ให้สมาชิก
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พูดคุยกันในประเด็นของการนารายการสมรรถนะทีไ่ ด้ไปแนะนาปรับใช้ในงานบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ของบริษัทฯ
การประชุมสมาชิกครัง้ ที่ 2 ณ บริษัท นาสุราษฎร์ จากัด
ผลการตัดสิ นใจของกลุ่มในการกาหนดรายการสมรรถนะตาแหน่งพนักงานขับ รถบรรทุ ก
สินค้า จากที่สมาชิกกลุ่มได้กาหนดรายการสมรรถนะตาแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า ของบริ ษั ท
นาสุราษฎร์ จากัด มีทั้งความใกล้เคียงและความเห็นที่แตกต่าง สมาชิกได้ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนแสดง
ความเห็นของความคิดของแต่ละคนทาให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน ซึ่งได้รายการสมรรถนะตาแหน่งพนั กงาน
ขับรถบรรทุก จานวน 6 สมรรถนะดังนี้ รายการที่ 1 สมรรถนะการตรงต่ อเวลาในการปฏิ บั ติ ง าน ,
รายการที่ 2 สมรรถนะความมีวิ นัย ปฏิบั ติตามกฎระเบียบข้อบังคั บ , รายการที่ 3 สมรรถนะความ
ละเอียดรอบคอบ, รายการที่ 4 สมรรถนะการขับขี่ ควบคุมยานพาหนะได้อย่างปลอดภัย, รายการ
ที่ 5 สมรรถนะการซ่อมบารุงรักษารถบรรทุกเบื้องต้น และรายการที่ 6 สมรรถนะความสามารถในการ
สื่อสารประสานงาน
ผลการจ าแนกแบ่ งลั กษณะรายการสมรรถนะต าแหน่ ง พนั กงานขั บ รถบรรทุ กสินค้ าแบ่ ง
ลักษณะรายการสมรรถนะ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการจาแนกแบ่งลักษณะรายการสมรรถนะตาแหน่งพนักงานขับรถบรรทุ กสินค้าแบ่ ง
ลักษณะรายการสมรรถนะ

รายการสมรรถนะ (Competency)

K

S
Mgt.

A
Technic
✓

✓

การตรงต่อเวลาในการปฏิบัตงิ าน
ความมีวินัยปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ

✓

ความละเอียดรอบคอบ

✓

การขับขี่ ควบคุมยานพาหนะได้อย่างปลอดภั ย

✓

✓

การรู้ในการซ่อมบารุงรักษารถบรรทุกเบื้องต้น

✓

✓

ความสามารถในการสื่อสารประสานงาน

✓
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ผลการเขียนคานิยาม (Defintions) ที่บ่งบอกความหมายโดยรวมหรือพฤติกรรมหลั ก ๆ ของ
รายการสมรรถนะ ดังนี้
1) การตรงต่อเวลาในการปฏิบัตงิ าน คานิยาม: ความสามารถในการบริหารจั ดการเวลาใน
การขับขี่ได้ สามารถนาส่งสินค้าไปยังปลายทางตามเวลาทีก่ าหนด
2) ความมี วินัยปฏิ บัติ ตามกฎระเบี ยบข้อบัง คับ ค านิ ยาม: ความสามารถในการควบคุ ม
ตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตนได้ตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยความยินยอมและเต็มใจและ
อธิบายได้ถึงระเบียบและข้อบังคับที่กาหนดทัง้ ในระดับองค์การและหน่วยงานบริหารเวลาพั กผ่ อนให้
เพียงพอ
3) ความละเอีย ดรอบคอบ คานิยาม: ความสามารถในการวางแผนการขับขี่ เส้นทาง และ
วิเคราะห์ถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ไว้ล่วงหน้าเสมอ รวมถึงความสามารถในการตรวจสอบ
เอกสารบิลและรายละเอียดอื่น ๆ ทั้งของตนเองและผู้อื่นได้
4) การขับขี่ ควบคุมยานพาหนะได้อย่างปลอดภัย คานิยาม: ความสามารถในการควบคุ ม
และการเคลื่อนไหวยานพาหนะ โดยจะต้องสามารถในการมองเห็ นและโต้ตอบต่อปฏิ กิริยาได้ จะมี
ความรู้ความเข้าใจในกฎจราจร กฎระเบียบและมาตรการความปลอดภั ยที่กาหนดรวมถึงวิธีการและ
แนวทางป้องกันและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
5) ความรู้การซ่อมบารุงรักษารถบรรทุกเบื้องต้น คานิ ยาม: ความรู้ค วามสามารถในการ
ตรวจสอบและแก้ไขปัญ หาการเสื่อมเสี ยของรถบรรทุก ไปในระดับ ที่บุ คคลทาได้ และบารุงรั กษา
รถบรรทุกตามรอบระยะทางโดยดาเนินการแจ้งบริษัททราบทันที
6) ความสามารถในการสื่อสารประสานงาน ค านิยาม: การให้และแลกเปลี่ ยนข้อมูล และ
การแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน กระชับได้ใจความ รวมทั้งความสามารถในการ
ส่งสารข้อมูลได้เหมาะสมกับผู้สื่อสารในระดับทีแ่ ตกต่างกัน
ผลการแบ่งระดั บค่าความสามารถของสมรรถนะ ของตาแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้ า
ออกเป็น 5 ระดับดังนี้ ระดับที่ 1 ขั้นเรียนรู้ : การเริ่มต้นฝึกหัด ซึ่งสามารถปฏิ บัติงานได้ โดยต้องอยู่
ภายใต้กรอบหรือแนวทางที่บริษัทฯ กาหนด, ระดับที่ 2 ขั้นปฏิบัติ: สามารถแสดงพฤติกรรมทีก่ าหนด
ขึ้นได้ด้วยตนเอง หรือช่วยเหลือพนักงานคนอื่น ๆ ในบริษัทฯ ได้, ระดับที่ 3 ขั้นพัฒนา: ความสามารถ
ในการเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนพนักงาน และให้คาปรึกษาหรือสอนการทางานพขร.คนอื่นๆได้ , ระดับที่
4 ขั้นก้าวหน้า: สามารถวิเคราะห์และนาสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทางาน หรื อมี
ปรับปรุงพัฒนาการทางานได้ และระดับ ที่ 5 ขั้นเชี่ ยวชาญ: ช่วยบริษั ทฯ ในการคิดวางแผนในการ
ปฏิบัติงานขององค์การ
ผลการตัด สิ นใจของกลุ่ มในการเขี ยนรายละเอี ยดพฤติ กรรมที่ แสดงออกของสมรรถนะ
ตาแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการตัดสิ นใจของกลุ่มในการเขียนรายละเอี ยดพฤติกรรมที่ แสดงออกของสมรรถนะ
ตาแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า
1. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัตงิ าน
ระดับสมรรถนะ
รายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้
ระดับที่ 1
- รู้และเข้าใจถึงเวลาการนาส่งสินค้าตัง้ แต่เข้ารับสินค้า จนส่งสินค้า
ขั้นเรียนรู้
- แสดงออกถึ งความตั้ งใจและความพร้ อมที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามโดยไปถึ ง
สถานที่เข้ารับ-ส่งสินค้าทันตามเวลาที่กาหนด
ระดับที่ 2
- สามารถตั กเตื อนและชี้ แนะให้ พ ขร. ปฏิบั ติ ต ามช่ว งเวลาที่ บ ริ ษั ท ฯ
ขั้นปฏิบัติ
กาหนด
- สามารถอธิบายรายละเอียดของเวลาเข้ารับ -ส่งสินค้าให้กับพขร. ได้
- ชี้แจงผลที่เกิด ขึ้นจากการไม่ ปฏิบัติตามเวลาที่กาหนดให้กับผู้อื่นทราบ
ได้
ระดับที่ 3
- กระตุ้นจูงใจให้พขร. ยอมรับและปฏิบัตติ ามเวลาทีก่ าหนดเป็นตัว อย่ า ง
ขั้นพัฒนา
ของผู้ที่ปฏิบัติตามเวลาทีก่ าหนดด้วยความเต็มใจ
- สามารถให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุมกลุ่มเพื่อปรับปรุง
เวลารับ-ส่งสินค้าขององค์การและหน่วยงานจัดส่ง
- ตอบข้อซักถามแก่พขร. คนอื่นๆเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ถูกกาหนดขึ้น
ระดับที่ 4
- กาหนดระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานต่างๆ ที่มีผลใช้สาหรับฝ่ายงานจัดส่ง
ขั้นก้าวหน้า
- มี เทคนิ ค และวิ ธี การท าให้ พ ขร. คนอื่ นๆที่ ไ ม่ ป ฏิ บัติ ต ามช่ วงเวลา ที่
กาหนดให้ยอมรับและปฏิบตั ิตามเวลาที่กาหนดขึ้น
- อ้างถึงประสบการณ์ ของตนในการแก้ ไขปั ญหาโดยคานวณเวลาที่ต น
กาหนดขึ้นได้
ระดับที่ 5
- เสนอความคิด เห็ นของตนที่ มี ต่อระยะเวลาในการปฏิบั ติ ง านที่ ต้ อง
ขั้นเชี่ยวชาญ
นามาใช้กับพนักงานทั่วไปทั้งองค์การได้
- อ้างอิงได้ถึงการนับชั่วโมงระยะเวลาที่บริษัทฯ กาหนดช่วงเวลาการรั บ ส่งสินค้าได้
- ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้อื่นถึงเทคนิคและวิ ธีการจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
ที่ตรงต่อเวลาให้พขร. คนอื่นๆปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ
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2. ความมีวนิ ยั ปฏิบัตติ ามกฎระเบียบข้อบังคับ
ระดับสมรรถนะ
รายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้
ระดับที่ 1
- รู้และเข้าใจถึงระเบียบและข้อบังคับสาคัญขององค์การและฝ่ายจัดส่ง
ขั้นเรียนรู้
- แสดงออกถึงความตั้งใจความพร้อมทีจ่ ะปฏิบัตติ ามระเบียบข้อบังคับ
- แสวงหาโอกาศในการรั บฟั ง และรู้ ถึงกฎระเบี ยบและข้อบั งคั บ ในทั้ ง
ระดับองค์การและระดับหน่วยงานจัดส่ง
ระดับที่ 2
- สามารถตั กเตื อนและชี้ แ นะให้ พ ขร. คนอื่ นๆปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
ขั้นปฏิบัติ
ข้อบังคับที่บริษัทฯ กาหนด
- สามารถอธิบายรายละเอียดกฎระเบียบ-ข้อบังคับให้กับพขร.คนอื่นๆได้
- ชี้แจงผลที่เกิ ดขึ้นจากการไม่ปฏิ บัติตามระเบี ยบแลข้อบั งคับที่ กาหนด
ให้กับพขร. คนอื่น ๆ ได้
ระดับที่ 3
- กระตุ้นจูงใจให้พขร.คนอื่นยอมรับปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับที่กาหนด
ขั้นพัฒนา
เป็นตัวอย่างผู้ที่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับที่กาหนดด้วยความเต็ ม
ใจ
- สามารถให้ข้อเสนอแนะในที่ ป ระชุ มกลุ่ ม เพื่ อปรั บ ปรุง ระเบี ยบและ
ข้อบังคับขององค์การและหน่วยงานจัดส่ง
- ตอบข้อซักถามแก่พขร.ในทีมเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับทีถ่ ูกกาหนดขึ้น
ระดับที่ 4
- กาหนดระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่มีผลใช้สาหรับหน่วยงานทีต่ นดูแล
ขั้นก้าวหน้า
รับผิดชอบได้
- มีเทคนิคและวิธีการทาให้ผู้ที่ไม่ปฏิ บัติตามระเบียบยอมรั บและปฏิบั ติ
ตามระเบียบทีก่ าหนดขึ้นได้
- อ้างถึงประสบการณ์ของตนในการแก้ไขปั ญหาโดยอ้างถึ งระเบียบและ
ข้อบังคับที่กาหนดขึ้น
ระดับที่ 5
- เสนอความคิดเห็ นของตนที่มีต่อกฎระเบียบและข้อบั งคับต่า งๆ ที่ต้อง
ขั้นเชี่ยวชาญ
นามาใช้กับพนักงานทั่วทั้งองค์การได้
- ให้คาปรึกษาแนะนาแก่พขร. คนอื่นๆถึงเทคนิคและวิธีการจูงใจให้ผู้อื่น
ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับทีก่ าหนดด้วยความเต็มใจ
- สามารถอ้า งอิ งได้ ถึงระเบี ย บและข้ อบั งคั บ ที่ เกี่ ยวข้ องในการรั กษา
ผลประโยชน์ทั้งขององค์การ และของหน่วยงาน
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3. ความละเอียดรอบคอบ
ระดับสมรรถนะ
รายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้
ระดับที่ 1
- รู้และเข้าใจถึงประเด็นที่จะต้องตรวจสอบของงานทีไ่ ด้รับมอบหมายเช่น
ขั้นเรียนรู้
บิลส่งสินค้า เอกสารควบคุมไม้พาเลท
- อธิบายได้ถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นจากการทางานทีผ่ ิดพลาด
- สามารถตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลได้ตามมาตรฐานที่กาหนดขึ้น
- สามารถค้นพบข้อผิดพลาดของข้อมูลหรือผลงานที่ปฏิบัตไิ ด้ด้วย
ระดับที่ 2
- สามารถตั้งข้ อสงสัยกั บข้อมูลที่ไม่ ชัดเจน และนาข้อสงสั ยไปหาข้ อมู ล
ขั้นปฏิบัติ
เพิ่มเติมได้
- สามารถค้นหาข้อเท็จจริงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ก่อนส่งมอบสินค้ า
ให้กับลูกค้า
- สามารถจัดเตรียมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมที่นอกเหนือจาก
งานที่ได้รับมอบหมายไว้ล่วงหน้าได้
- ติดตามความคืบหน้าของงานไว้ล่วงหน้าก่อนเสมอ
ระดับที่ 3
- วางแผนการทางานของตนเองไว้ล่วงหน้าเสมอ
ขั้นพัฒนา
- สามารถให้ ค าแนะนาแก่ พขร.คนอื่ นๆถึ งประเด็ นหรื อจุ ดที่ จ ะต้ อง
ตรวจสอบข้อมูลในรายละเอียด
- สามารถชี้ให้พขร.คนอื่นๆเห็นถึงข้อผิดพลาดของข้อมูลที่ตรวจสอบได้
- อธิบายให้ พขร.คนอื่นๆเข้า ใจถึงปัญหาและผลกระทบที่ อาจจะเกิดขึ้ น
จากการทางานที่ผิดพลาด
ระดับที่ 4
- สามารถคาดการณ์ ได้ ถึงปั ญ หาหรื ออุป สรรคที่อาจจะเกิด ขึ้นกับ การ
ขั้นก้าวหน้า
ทางานของบริษัทฯ ได้
- ระบุ แนวทางเลื อกในการท างานของสมาชิ กในที ม ได้ ม ากกว่ าหนึ่ ง
ทางเลือก
- นาเสนอข้ อมูลและรายละเอีย ดต่า ง ๆ โดยอ้ างอิง ถึงข้ อมูลของสมาชิ ค
เครือข่ายจากภายนอกองค์การได้
ระดับที่ 5
- กาหนดมาตรฐาน, แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูล
ขั้นเชี่ยวชาญ
- กาหนดแนวทางเลือกในการแก้ไขปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกั บองค์การไว้
ล่วงหน้าเสมอ
- กาหนดแผนสารองไว้เสมอกรณีที่แผนงานหลักไม่บรรลุผลสาเร็จ
- ให้ปรึกษาคาแนะนาแก่ผู้อื่นถึงเทคนิคและวิธีการวิเคราะห์และกาหนด
แนวทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหาล่วงหน้า
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4. การขับขี่ ควบคุมยานพาหนะได้อย่างปลอดภัย
ระดับสมรรถนะ
รายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้
ระดับที่ 1
- สามารถการตรวจสอบสภาพรถก่อนการปฏิบตั ิงาน
ขั้นเรียนรู้
- สามารถอธิบายการขึ้น-ลง และส่งมอบสินค้าได้
- ขับรถบรรทุกส่งสินค้าอย่างปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎหมาย
- สามารถแจ้งรายงานอุบัตเิ หตุตามขั้นตอนของบริษัทฯได้
ระดับที่ 2
- สามารถรายงานเสนอแนะเส้นทางอันตรายและจัดการความเสี่ยง
ขั้นปฏิบัติ
- การวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ เพื่อแก้ปัญหาฉุกเฉิน
- การจัดการอุบัตเิ หตุและการแก้ปญั หาฉุกเฉินเบื้องต้น
ระดับที่ 3
- การขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าทีใ่ ช้เทคโนโลยีในการปฏิบตั ิงานได้
ขั้นพัฒนา
- สามารถวางแผนเดินทางด้วยตนเองได้และแนะนาพขร.คนอื่นๆ ได้
- วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และแก้ไขปัญหาการขนส่ง
ระดับที่ 4
- การถ่ายทอดประสบการณ์แก่ พขร.คนอื่นๆได้
ขั้นก้าวหน้า
- คิ ด และเสนอแนะองค์ การหรื อหน่ ว ยงานจั ด ส่ ง ในการพั ฒ นาการ
ปฏิบัติงานขนส่งได้
- ตรวจประเมินและการจัดการโต้ตอบภาวะฉุกเฉินในกระบวนการขนส่ ง
สินค้า
- การควบคุมคุณภาพการขนส่งสินค้าให้เป็นไปตามแผน
ระดับที่ 5
- กาหนดมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบตั ิในการขับขี่ ควบคุมยานพาหนะได้
ขั้นเชี่ยวชาญ
อย่างปลอดภัย
- กาหนดแผนสารองไว้เสมอในการควบคุมยานพาหนะได้อย่างปลอดภัย
- ให้ ป รึกษาค าแนะนาแก่ผู้อื่นถึ งเทคนิ ค และวิธี การการขั บ ขี่ ควบคุ ม
ยานพาหนะได้อย่างปลอดภัย
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5. ความรูก้ ารซ่อมบารุงรักษารถบรรทุกเบือ้ งต้น
ระดับสมรรถนะ
รายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้
ระดับที่ 1
- ชี้แจงได้ถึงหลักการขั้นตอนและวิธีการซ่อมบารุงรถบรรทุกเบื้องต้นได้
ขั้นเรียนรู้
- ตอบข้ อซั ก ถามหรื อ ประเด็ นต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ งานซ่ อมบ ารุ ง
รถบรรทุกที่ตนรับผิดชอบได้
- แสวงหาโอกาสในการศึกษาความรู้เพิ่มเติมงานซ่อมบารุงรถบรรทุก
ระดับที่ 2
- ให้ข้อมูลแก่ พขร.คนอื่น ๆ ถึงขั้นตอนและวิธีการทางานหลัก ๆ ของใน
ขั้นปฏิบัติ
งานซ่อมบารุงเบื้องต้นได้
- ช่วยเหลือ พขร. คนอื่น ๆ อธิบายและให้ ข้อมู ลต่า งที่เกี่ ยวข้ องกั บงาน
ซ่อมบารุงเบื้องต้นได้
- อ้า งอิ งได้ ถึง ประสบการณ์ ที่ดี และไม่ ดีของตนให้ กับ พขร. คนอื่ น ๆ
รับรู้ได้
- ให้คาแนะนาแก่ พขร. คนอื่น ๆ ถึงขั้นตอนและวิธีการทางานที่ควรปฏิบัติ
ระดับที่ 3
- อธิบ ายได้ถึงขั้นตอน วิ ธีการท างานที่ เป็นหลั กการหรื อที่ เป็นทฤษฎี ที่
ขั้นพัฒนา
เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบารุงรถบรรทุกเบื้องต้นได้
- เสนอแนะปั ญ หาหรืออุป สรรค์ ที่ อาจเกิด ขึ้นในการท างานโดยอ้ า งอิ ง
ความรู้จากการซ่อมบารุง
- ระบุได้ถึงขั้นตอนทางานที่ไม่มีประสิทธิภาพได้
- กระตุ้นจูงใจให้ พขร.คนอื่นๆสนใจที่ จ ะแสวงหาความรู้ด้านซ่ อมบารุ ง
รถบรรทุก
ระดับที่ 4
- นาความรู้ที่มมี าปรับปรุงระบบ-ขั้นตอนการทางานของฝ่ายซ่อมบารุงได้
ขั้นก้าวหน้า
- สอนให้ผู้อื่นเข้าใจถึงวิธีการและขั้นตอนในการทางานของการซ่อมบารุง
- สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่ม พขร.
- อธิ บ ายได้ ถึง ประโยชน์ และผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ นในการท างานแก่
พขร.ได้อย่างละเอียด
ระดับที่ 5
- เป็นตัวแทนของหน่วยงานในการถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์ซ่อม
ขั้นเชี่ยวชาญ
บารุงรถบรรทุกได้
- แสวงหาโอกาสในการศึกษาความรู้ในสายงาน
- ตอบข้อสักถามผู้อื่นโดยอ้างอิงถึงความรู้ทมี่ ีได้
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6. ความสามารถในการสือ่ สารประสานงาน
ระดับสมรรถนะ
รายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้
ระดับที่ 1
- ให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้อง ชัดเจนในเรื่องที่การปฏิบัติงานขนส่ง
ขั้นเรียนรู้
- แสดงความคิดเห็นของตนอย่างไม่เป็นทางการแก่ผู้ร่วมงานหรือหัวหน้ า
งานได้
- รับฟังข้อมูลหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันจากผู้อื่นได้
ระดับที่ 2
- แสดงออกถึงความกระตือรือร้นที่จะรับฟัง -ตอบข้อซักถามลูกค้าได้
ขั้นปฏิบัติ
- เข้าใจ-แยกแยะประเด็นที่ซักถาม และสามารถตอบข้อซั กถามจากผู้ฟั ง
ได้
- มีเทคนิค-วิธีการในการตรวจสอบความเข้าใจในข้อมูลที่ได้รบั ของผู้อื่น
- ใช้เทคโนโลยีได้และสามารถใช้การติดต่อประสานงานได้
- จัดระบบและเสนอความคิดเห็นของตนเองแก่ผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผล
ระดับที่ 3
- ใช้คาพูด น้าเสียงที่สื่อออกมาได้เหมาะสมกับกลุ่ม ผู้ฟังที่หลากหลายได้
ขั้นพัฒนา
- นาเสนอความคิด ข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อกลุ่มผู้ฟังที่มีระดับแตกต่างกัน
- ปรับเปลี่ยนเนื้อหาและวิธีการทีเ่ หมาะสมตามสถานการณ์ต่าง ๆ
- ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีเทคนิค-วิธีในการสื่อสารกับกลุ่มคนทีแ่ สดงออกถึงความไม่เป็นมิตรได้
ระดับที่ 4
- นาเสนอตัวอย่างหรือประสบการณ์ที่ประสบผลสาเร็จเพื่อทาให้ผูอื่น เห็น
ขั้นก้าวหน้า
ภาพและทาให้เข้าใจมากขึ้น
- โน้มน้าวจูงใจและกระตุ้นผู้ฟังให้มคี วามคิดคล้อยตามและปฏิบัตติ าม
- ช่วยเหลือผู้อื่นในการสื่อสารกับกลุ่มคนที่แสดงออกถึงความไม่เป็นมิตรได้
- แนะนา พขร.คนอื่น ๆ ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
- สอนผู้อื่นถึ ง หลั กและวิ ธีการในการสื่อสารกับ กลุ่ ม คนที่ มี ลักษณะที่
ต่างกัน
ระดับที่ 5
- แจกแจงข้ อมู ลรายละเอี ย ดที่ สาคั ญ ในระดั บ องค์ การ เช่ น กลยุ ท ธ์
ขั้นเชี่ยวชาญ
นโยบายแก่ผู้อื่นได้
- เจรจาต่อรองกับผู้อื่นในสถานะการณ์ที่มี ความเสี่ยงสูง หรือประเด็นที่
อยู่ในความสนใจ
- ให้ค าปรึ กษาแนะนาแก่ผู้อื่นในการสื่ อสารกับ บุคคลที่เป็นปั ญหาหรื อ
จูงใจยาก
- เป็ นตั ว แทนขององค์ การในการถ่ า ยทอดเทคนิ ค การสื่ อสารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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3) การพบปะครั้งที่ 3 การรายงานผลการดาเนินการ
การประชุมสมาชิกกลุ่ มครั้ง ที่ 3 เพื่ อพูดคุ ยและเสนอแนะข้อคิด เห็น ณ บริษั ท นาสุ ราษฎร์
จากัด มีสมาชิกเข้าร่วมจ านวน 8 คน จุดประสงค์ ในการประชุมครั้งนี้ คือ การเสนอแนะ นารายการ
สมรรถนะตาแหน่งพนักงานขับรถที่ได้จากสมาชิกกลุ่มไปใช้ในงานทรัพยากรมนุษย์ และสอบถามผล
ตอบรั บ การจากการเรีย นรู้ จ ากกิจ กรรม สอบถามผลที่ ได้ จากการปฏิบั ติ สอบถามถึง ปัญ หาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ระหว่ างกิจ กรรม ไปจนถึงข้ อเสนอแนะอื่น ๆ มีการทบทวนสิ่งที่ ได้เรียนรู้จากกลุ่ ม
ผู้ปฏิบั ติ ผู้บ ริหาร และของตนเอง มีการคิด สะท้อนทบทวนบทเรียนจากการปฏิ บัติ (After Action
Review) เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม
(1) การเสนอแนะของสมาชิกกลุ่ม ในการนารายการสมรรถนะตาแหน่ งพนั กงานขั บ
รถบรรทุก ไปใช้ในงานทรัพยากรมนุษย์ โดยผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และแลกเปลี่ย นข้ อมู ลกั บ
สมาชิก รวมไปถึงกระบวนการตัง้ คาถาม การฟังและจับประเด็น เพื่อให้เกิดการสะท้อนความคิดนามา
สู่การจัดกลุ่มในการเสนอแนะ โดยพิจารณาความเหมือนความแตกต่างของข้อมูล ความเห็นพ้องของ
คาตอบของสมาชิกเมื่อพิจารณาไปแล้วพบว่าสมาชิกได้เสนอแนะการนารายการสมรรถนะที่ได้ไปใช้ใน
งานทรัพยากรมนุ ษย์ดังนี้ 1. การสรรหา และคัดเลือกพนักงานขับ รถบรรทุ กสินค้า สมาชิกกลุ่มเลือก
รายการสมรรถนะที่ 1 การตรงต่ อเวลาในการส่ งสินค้ า , สมรรถนะที่ 4 ขั บ ขี่ย านพาหนะได้อย่า ง
ปลอดภัย และสมรรถนะที่ 6 สื่อสารประสานงาน, 2. การพั ฒนาพนั กงานขับ รถ สมาชิกกลุ่ม เลือก
รายการสมรรถนะที่ 2 มีวินัยปฏิบัติ ตามกฎระเบี ยบ, สมรรถนะที่ 3 มี ความละเอียดรอบคอบ และ
สมรรถนะที่ 5 ซ่อมบารุงรักษารถบรรทุกเบื้องต้น , 3. การรักษาพนักงานไว้ สมาชิกกลุ่มเลือกรายการ
สมรรถนะที่ 1 การตรงต่อเวลาในการปฏิบั ติงาน, สมรรถนะที่ 2 ความมีวินัยปฏิบัติต ามกฎระเบีย บ
ข้อบัง คับ, สมรรถนะที่ 3 ความละเอี ยดรอบคอบ, สมรรถนะที่ 4 การขับ ขี่ ควบคุ มยานพาหนะได้
อย่ า งปลอดภั ย , สมรรถนะที่ 5 การซ่ อมบ ารุ ง รั กษารถบรรทุ กเบื้ องต้ น และสมรรถนะที่ 6
ความสามารถในการสื่ อสารประสานงาน และ 4. การใช้ ป ระโยชน์ สมาชิกกลุ่ ม เลื อกรายการ
สมรรถนะที่ 1 การตรงต่อเวลาในการปฏิบั ติงาน, สมรรถนะที่ 2 ความมีวินัยปฏิบัติต ามกฎระเบีย บ
ข้อบัง คับ, สมรรถนะที่ 3 ความละเอี ยดรอบคอบ, สมรรถนะที่ 4 การขับ ขี่ ควบคุ มยานพาหนะได้
อย่ า งปลอดภั ย , สมรรถนะที่ 5 การซ่ อมบ ารุ ง รั กษารถบรรทุ กเบื้ องต้ น และสมรรถนะที่ 6
ความสามารถในการสื่อสารประสานงาน
(2) เจ้าของปัญหารายงานผลการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
คุณสุธาวัลย์ วิเศษโชค เลขานุการกลุ่ม ได้รวบรวมความคิดเห็นสมาชิกเกี่ยวกับกิจกรรม
การเรียนรู้จากการปฏิบัติการกาหนดรายการสมรรถนะตาแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า บริษั ท
นาสุราษฎร์ จากัด ได้ใจความ ดังนี้ “การทากิจกรรมครั้งนี้ให้ผลตอบรับในทางที่ดี สมาชิกที่เข้ า ร่ ว มมี
ความเข้ าใจในเรื่องของการกาหนดรายการสมรรถนะ ถึงแม้ว่ าจะเป็ นประเด็ นที่ไม่คุ้ นเคยเลยก็ตาม
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และยั งได้เรี ย นรู้ กระบวนการกาหนดรายการสมรรถนะอย่ างไปทีละขั้นเป็ นตอน โดยการค่ อย ๆ
กาหนดทีละส่วนตามรูปแบบการกาหนด รวมไปถึ งได้ร่วมกันเสนอแนะการนาไปใช้ในงานทรัพยากร
มนุษย์ของบริษัทฯ ในงานศึกษาครัง้ นี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างจริงจัง เป็นเหตุเป็นผล
มีการซักถามมีการสะท้อน เป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาไม่นานแต่ได้ประโยชน์มาก อย่างไรก็ตามการกาหนด
รายการสมรรถนะยังคงต้องให้พนักงานที่มีความหลากหลายฝ่าย หลากหลายแผนกในองค์ การแบบนี้
เป็นผู้กาหนดจะเป็นการดีทสี่ ุดเพราะจะเข้าใจถึงบริบท วัฒนธรรมและวิถีการดาเนินการขององค์ การ
ด้ว ยเวลาที่ น้อยท าให้ กระบวนการกาหนดหรื อพิ จารณารายการสมรรถนะสั้นเกิ นไป หากมีเวลา
ทบทวนและพิจารณาให้นานกว่านี้ นอกจากนั้นยังมีประเด็นปัญหาในเรื่องของเวลาประชุมทีโ่ ดยภาระ
งานของสมาชิ กแล้ว มักจะมี ช่ว งเวลาที่ว่ างไม่ ตรงกั น ทาให้ จัด หาเวลาประชุ มได้ค่ อนข้ างลาบาก
อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มเห็นประโยชน์ของการทากิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัตแิ ละมีความเห็ นว่ า
สามารถนาไปปรับ ใช้กับประเด็นปัญ หาอื่น ๆ หรือกาหนดรายการสมรรถนะตาแหน่งอื่น ๆ ภายใน
หน่วยงานได้”
(3) กลุ่มเสนอแนะแนวทางแก้ไขอื่น ๆ
การกาหนดรายการสมรรถนะตาแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกนั้นเป็นการคิด ริเริ่ม เรื่อง
การจัดการงานทรัพยากรมนุษย์ ทางกลุ่มเห็นว่านอกจากการกาหนดรายการสมรรถนะแล้ว ควรเน้ น
การปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานขับรถด้วยให้เห็นความสาคั ญของการปฏิบตั ิงาน ความตั้ง ใจและ
เต็มใจ โดยอันดับแรกบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการปรับเปลี่ ยนทัศนคติ ปรับทัศนคติพนักงาน
ขับรถให้เห็นความสาคัญของการทางานที่ดตี ามแบบที่องค์การต้องการ และจะต้องเป็นแบบอย่ า งที่ดี
เสียก่อนจึงจะสามารถร่วมกันสร้างขีดความสามารถให้กับ พนักงานขับรถกลุ่มอื่น ๆ ได้ต่อไป
(4) ผลการตัดสินใจของกลุ่ม
สมาชิ กกลุ่ มได้เห็ นด้ว ยกั บ การท ากิจ กรรมการประยุ กต์ การเรีย นรู้จ ากการปฏิ บัติ ใ น
กาหนดรายการสมรรถนะตาแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้านี้มาใช้เป็นเครื่องมือ เพราะได้เรียนรู้
ในประเด็นใหม่ มุม มองใหม่ ได้คิ ดใคร่ครวญสร้ างสรรค์ กาหนดรายการสมรรถนะ ได้ แสดงความ
คิดเห็นและได้สะท้อนความคิ ดเห็น ทาให้เกิด การเรี ยนรู้เกิ ดความเข้า ใจในประเด็ นการบริห ารงาน
ทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น สมาชิกกลุ่มได้เห็นด้วยกับการกาหนดรายการสมรรถนะตาแหน่งพนักงานขับ
รถบรรทุกสินค้าของ บริษัท นาสุราษฎร์ จากั ด
4) การรายงานผลของการนาข้อเสนอแนะไปปฏิบตั ิ
จากการพบปะประชุมทั้ง 3 ครั้ง สมาชิกกลุ่มได้มีการคิดริเริ่ม คิดใคร่ค รวญ ตั้ ง ค าถาม และ
สะท้อนความคิดเห็น ทบทวนการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัตใิ นการกาหนดรายการสมรรถนะ
ตาแหน่งพนักงานขับรถ ของ บริษัท นาสุราษฎร์ จากั ด สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัตโิ ดยให้ สมาชิ กได้
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รายงานผลของการเสนอแนะไปปฏิ บัติ ต่อการนาไปประยุ กต์ ใช้ใ นการด าเนินการด้า นการบริ หาร
จัดการงานทรัพยากรมนุษย์ของ บริษัท นาสุราษฎร์ จากัดในแต่ละงาน ดังนี้
(1) รายการสมรรถนะที่ได้จากการเรียนรู้จากการปฏิบัตินาไปใช้ในการสรรหาและการ
คัดเลือก โดยใช้เป็ นเครื่องมือในการตั้งคาถาม โดยพิจารณาจากพฤติกรรมที่กาหนด แยกตามระดั บ
ความชานาญ ซึ่งจะท าให้ผู้สัมภาษณ์จากฝ่า ยทรัพยากรมนุษย์มีกรอบหรือขอบเขตในการสัมภาษณ์
พนักงานที่สมัครตาแหน่งพนักงานขับรถจากรายการสมรรถนะตามทีก่ าหนดขึ้น ซึ่งกรอบหรือแนวทาง
คาถามที่ชัดเจนย่อมจะทาให้ ผู้สัมภาษณ์สามารถสรรหาคั ดเลือกคนที่ มี ความสามารถและคุณสมบั ติ
เหมาะสมกับตาแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า
(2) รายการสมรรถนะที่ ได้จากการเรีย นรู้จากการปฏิบัตินาไปใช้ การพัฒนา ใช้ สารวจ
พฤติกรรมที่ค าดหวัง ของพนักงานขับ รถว่า แสดงออกในปัจ จุบั น ได้ มากหรื อน้ อยกว่ าพฤติกรรมที่
คาดหวังหรือไม่ เช่นพฤติ กรรมที่คาดหวังของพนักงานขับรถจะกาหนดให้ อยู่ที่ระดับสู ง แต่ในความ
เป็นจริงผู้ที่ด ารงตาแหน่ง พนักงานขับ รถมีพฤติกรรมแสดงออกในระดับขั้นพัฒนา นั่นหมายความว่ า
พนักงานขั บ รถคนนั้ นแสดงพฤติ กรรมตามความสามารถตั วนั้ นยั ง ไม่ เป็ นไปตามที่ ค าดหวัง ซึ่ ง
จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้ างความสามารถทีย่ ังขาดอยู่ให้พัฒนาขึ้น และในการฝึ กอบรม
พนักงาน สามารถกาหนดรายละเอียดของพฤติกรรมตามสมรรถนะใช้ เป็นแนวทางในการกาหนด
เนื้อหาการฝึกอบรมซึ่ง จะท าให้ มี กรอบหรือแนวทางในการจั ดอบรมเหมาะสมและต อบสนองต่ อ
พฤติกรรมที่ต้องการ
(3) รายการสมรรถนะที่ได้จากการเรียนรู้จากการปฏิบัตนิ าไปใช้การรักษาไว้ ผลจากการ
ประเมินความสามารถของพนักงานนามาใช้ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถที่ถูก
ประเมิ น โดยสรุ ป เป็ นเครื่ องมื อในการพิ จ ารณาให้ ค่ า ตอบแทน นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งพิ จารณา
ความสามารถความพร้อมทีจ่ ะเติบโตต่อไปในอนาคตของพนักงานด้วย
(4) รายการสมรรถนะที่ ไ ด้ จ ากการเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ นาไปใช้ ป ระโยชน์ โดย
พฤติกรรมที่กาหนดขึ้นอย่างชัดเจน จะเป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัตงิ านในช่วงระยะเวลา
ที่กาหนด เป็ นการลดปัญ หาการประเมินผลจากการใช้วิจารณญาณ ซึ่งผลการประเมินจะนามาช่ว ย
การพัฒนา เตรียมพนักงานขับรถเข้าสู่การเลื่อนรถบรรทุกใหม่ และใช้เพื่อกาหนดรางวัลต่าง ๆ
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สรุปผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ
1) สรุปสาเหตุปัญหา แนวการดาเนินการด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ประเด็นเรื่องการกาหนดรายการสมรรถนะตาแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้ า ของ บริ ษั ท
นาสุราษฎร์ จากัด ที่ ได้ดังนี้ รายการที่ 1 สมรรถนะการตรงต่อเวลาในการปฏิ บัติ งาน, รายการที่ 2
สมรรถนะความมีวินัยปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ , รายการที่ 3 สมรรถนะความละเอียดรอบคอบ,
รายการที่ 4 สมรรถนะการขับขี่ ควบคุมยานพาหนะได้อย่างปลอดภัย, รายการที่ 5 สมรรถนะการ
ซ่ อมบ ารุ ง รั กษารถบรรทุ กเบื้ องต้ น และรายการที่ 6 สมรรถนะความสามารถในการ สื่ อสาร
ประสานงาน
2) ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข/ป้องกันปัญหาที่ได้จากการศึกษา
ประเด็นเรื่องการกาหนดรายการสมรรถนะซึ่งเป็นประเด็นหลั กที่ทากิจกรรมการประยุกต์การ
เรียนรู้จากการปฏิ บัตินั้นเป็ นเนื้อหาที่สมาชิกหลายคนไม่มีความคุ้นเคย จึงต้องมี การปูพื้นฐานกันใน
ประเด็ นดั งกว่า นค่ อนข้างนาน และต้ องมี การทดสอบเพื่ อท าให้แน่ใจว่า สมาชิ กกลุ่ม มีค วามเข้ าใจ
เพียงพอก่อน จึงจะเริ่มกระบวนการกาหนดรายการสมรรถนะได้ และในระหว่างการประชุ ม ในแต่ ละ
ครั้งโดยเฉพาะครั้งที่ 2 ซึ่ง เป็นกระบวนการกาหนดรายการสมรรถนะ ผู้ อานวยการกลุ่มจาเป็นต้อง
ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกกลุ่มไม่มกี ารหลงประเด็น
3) การประมวลข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของสมาชิกการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ท าให้ เกิ ด การมี ส่ว นร่ ว มระหว่ า งสมาชิ ก ในการด าเนิ นกิ จ กรรม เกิ ด การคิ ด อย่ า งเป็ น
กระบวนการตามสมการ Learning=Programmed + Question + Reflection + Implementation +
Reflection ทาให้สมาชิกมีการเรียนรู้โดยเรียนรู้จากองค์ความรูเ้ ดิม นาไปสู่ซักถามและคิด ใคร่ค รวญ
ไปสู่การปฏิบัติลงมือทาเพื่อการเรียนรูแ้ ล้วนาผลที่ได้จากการปฏิบัตมิ าคิดใคร่ครวญทบทวนต่ออีกครั้ง
หนึ่ง, 2. เป็นการร่วมกันพัฒนาองค์การ แก้ไขปัญหา โดยการแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองระหว่าง
กัน ทาให้เกิดการคิดใคร่ครวญ โต้ตอบ ตั้งคาถาม จนนาไปสู่แนวทางในการพัฒนาองค์ก าร, 3. เป็ น
การส่ งเสริ ม ทางานร่ว มกัน ปลู กฝั ง ให้ รู้จั กคิด ใคร่ ครวญ รู้จั กเรี ยนรู้ ทบทวนสิ่ ง ที่เกิด ขึ้ นระหว่ า ง
กระบวนการ จนนาไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือทา, 4. เป็นการเรียนรู้ในสิ่งที่ปฏิบัตอิ ยู่เป็น
ประจาทุกวัน ทาให้มุมมองกับงานของตนเองเปลี่ยนไป มีมุมมองใหม่ ๆ กับงานที่ทาอยู่ เริ่มมองเห็ น
ปัญ หา เห็ นแนวทางในการพัฒนางานของตนเอง, 5. ประเด็ นปั ญ หาต่า ง ๆ ที่ เกิด ระหว่ างดาเนิ น
กิจกรรมสามารถนาไปต่อยอดเป็นแนวทางในการพัฒนาในการบวนการทางานอื่น ๆ ได้ อีก, 6. การ
เรียนรู้จากการปฏิบัติค วรให้ความสาคัญกับ การเรียนรู้เท่า ๆ กับ การปฏิบัติ เพราะจะอย่างไรก็ตาม
การเรี ยนรู้จ ากการปฏิบั ติก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ , 7. ประเด็ นที่นามาท า
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กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติควรเป็นประเด็นที่มผี ลกระทบกับองค์การ มีความจาเป็น และได้รั บ
การสนับสนุ นจากฝ่ายบริหารซึ่งจะทาให้สมาชิกกลุ่ มมี ขวัญกาลังใจที่จ ามีส่ว นร่วมในกิจ กรรมอย่า ง
จริงจัง และ8. ประเด็นของการเรียนรู้จากการปฏิบัตคิ วรจะมีการถาม-ตอบด้วยคาถามปลายเปิ ด ไม่
ปิดกั้นความคิดเห็น จะทาให้เห็นถึงมุมมองที่หลากหลายของสมาชิก ทาให้เกิดการอภิปรายเพื่อนาไปสู่
ข้อสรุปร่วมกันของสมาชิก
4) การทบทวนหลังการดาเนินการ (After Action Review)
การทบทวนหลังการดาเนินกิจกรรมการประยุ กต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อหนดรายการ
สมรรถนะตาแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า: กรณีศึกษาบริษัท นาสุราษฎร์ จากัด มีการทบทวน
ทันทีภายหลังการประชุมครั้ งที่ 3 โดยมีจุด ประสงค์เพื่ อทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้จ ากการปฏิบัติ ที่
พึ่งเสร็จสิ้นลงไป ทั้งทบทวนวิธีการทางานระหว่างกิจกรรมว่าสามารถปรับปรุงตรงไหนได้บา้ ง ทั้ ง ด้ าน
ความสาเร็จของกิจกรรมและทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกิจกรรม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุ ม มอง
ประสบการณ์แนะแนวคิดต่าง ๆ ของสมาชิ กแต่ละคน และยังเป็นการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
ฝึกฝนการท างานร่ ว มกั นเป็ นที ม สร้ า งความเคยชิ นในการเสนอแนะความคิ ด เห็ น ฝึ กให้ มี การ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สาหรั บช่วงกิ จกรรมในการเรียนรู้และการกาหนดรายการสมรรถนะต าแหน่ ง
พนักงานขับรถบรรทุกสินค้า นับว่าเป็นช่วงที่มปี ระโยชน์มาก ๆ สาหรับสมาชิก เพราะได้โอกาสเรียนรู้
เนื้ อหาที่ ไม่ คุ้ นเคยและสามารถท าความเข้า ใจได้ ในเวลาไม่ นาน และเมื่ อด าเนิ นการนารายการ
สมรรถนะที่ได้ ไปเสนอแนะแนวทางการนาไปใช้ ทาให้มุมมองในงานของสมาชิกเริ่มเปลี่ยน เดิมที่มอง
ว่าการกาหนดรายการสมรรถนะไม่ได้ มีค วามสาคัญ มากนัก คงใช้ป ระโยชน์ได้ เฉพาะการคัด เลือก
พนักงานใหม่เท่ านั้น กล่ าวคื อการกาหนดคุ ณสมบั ติที่ต้ องการ แต่ เมื่อได้ด าเนิ นกิจ กรรมไปแล้ วจึ ง
ทราบว่ารายการสมรรถนะที่ได้สามารถใช้ได้แทบทุกรายละเอียดของงานทรัพยากรมนุษย์เลย
ในช่วงการกาหนดรายการสมรรถนะตาแหน่งพนักงานขับรถ นับว่ าเป็นประสบการณ์ใหม่ทไี่ ม่
เคยทากันมาก่อน แต่ใ นเมื่ อมี การเตรีย มการมาก่ อนแล้ วทั้ งการให้ค วามรู้เบื้องต้ นในเรื่ องรายการ
สมรรถนะ มีวิธีการกาหนดเป็นขั้นเป็นตอนมาให้แล้ว ทาให้กระบวนการนี้เป็นไปอย่างราบรื่น แต่สิ่ง
สาคัญที่ได้เรียนรู้จากกระบวนการนี้ คือ ในการแก้ ปัญหาหรือทาอะไรที่ซับซ้อนอย่างเช่นการกาหนด
สมรรถนะ ให้ คิดแบบแยกส่วน ท าทีละประเด็ นย่อย ๆ แล้ วค่อย ๆ ทารายละเอียดในทีละประเด็ น
อย่างเช่น การเขียนค านิยาม สมาชิกเริ่ม สรุปรายการสมรรถนะแต่ละรายการ จากนั้นคิด คาพรรณา
อธิบายทีละรายการ แล้วจึงค่อยนามาประกอบรวมกันเป็นรายการสมรรถนะทัง้ หมด การคิดพิจารณา
แบบแยกส่วนนี้ ท าให้ การคิ ดท าได้ง่ ายขึ้ น อย่างไรก็ ตาม ในขั้ นตอนของการนาเสนอแนวทางการ
นาไปใช้ ค่อนข้า งมี ความติด ขั ด เนื่องพบว่า สมาชิ กซึ่ งมาจากฝ่า ยงานอื่ น ๆ ที่ ไม่ เกี่ ยวข้องกั บ งาน
บริหารทรัพยากรมนุษย์เลย ทาให้แนวคิดของสมาชิกแต่ละคนกระจัดกระจายจับประเด็นไม่ถูก อี กทั้ ง
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สมาชิกในกลุ่มมีผู้ที่อยู่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพียงแค่ 2 ท่านได้แก่ ผู้วิจัยเองและหัวหน้างานทรั พ ยากร
มนุษย์ ทาให้บทสรุปรายบุคคลมีความแตกต่างกันออกไป
5) บทเรียนรู้ด้านการจัดการ
การเตรียมการ (โครงสร้าง ทีม ทรัพยากร เวลา) ปัจจัยความสาเร็จ ปัจจัยความล้มเหลว
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ 1. การเรียนรู้วิธีการกาหนดรายการสมรรถนะตาแหน่งพนักงานขั บ
รถบรรทุกสินค้า จะช่วยเป็ นแนวทางในการนาไปใช้ ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษั ท นาสุ
ราษฎร์ จากัด , 2. บริหารองค์ การต้องให้การสนับ สนุนกิ จกรรม ทั้ งการใช้ทรั พยากรของหน่ว ยงาน
เช่น ห้ องประชุ ม รวมถึ งเวลาท างานของสมาชิ กที่ต้ องสละเพื่ อมาเข้า ร่ว มกิ จกรรม และ 3. ความ
ร่วมมื อและความมุ่งมั่ นของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อร่วมเรียนรู้ ในเรื่ องของการกาหนดรายการสมรรถนะ
ตาแหน่งขับรถบรรทุกสินค้า การนาเสนอแนวทางในการนาไปใช้
ปัจจั ยแห่ง ความล้ มเหลว 1. ภาระงานประจาที่สมาชิ ก มี เวลาว่ างไม่ต รงกั นท าให้ การนั ด
ประชุมทาได้ค่ อนข้างยาก, 2. ข้อจากัดด้านเวลาที่มีระยะเวลาดาเนินการสั้นเกินไป ส่ งผลให้ขั้นตอน
การกาหนดไม่สามารถวิเคระห์ได้ ลึกมากนัก และ 3. ความชานาญในประเด็นที่ทากิจกรรม ประเด็ น
เรื่ องรายการสมรรถนะซึ่ งเป็ นประเด็ น ใหม่ สาหรั บ สมาชิ กทุ กคน การที่ จ ะต้ องมากาหนด และ
เสนอแนะในการนาไปใช้งานทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นในส่วนที่ไม่ใช่ความชานาญของสมาชิกเป็นอะไรที่
ท้าทาย
ประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคล ทีมและองค์การ 1. พัฒนาให้สมาชิกมีความเข้าใจในเรื่ องของ
สมรรถนะ ไปจนถึงการรู้ จักเชื่อมโยงกับ งานทรัพ ยากรมนุ ษย์อย่า งเป็นขั้นเป็นตอน, 2. พัฒนาให้ที ม
เกิดการเรียนรู้ ไปด้วยกัน มีการคิดใคร่ครวญ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนมุมมอง ทาให้สมาชิ ก
รู้จักวิธีเรียนรู้ (Learning How to Learn) ด้วยกัน และ 3. พัฒนาองค์ การทั้ง ในแง่ของบุ คลากรที่
พัฒนาขึ้นจากการเข้าร่วมกิจ กรรมการเรียนรู้จากการปฏิ บัติ และการเสนอแนะแนวทางนาไปใช้งาน
ทรัพยากรมนุษย์ ที่สามารถนาไปใช้จริงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์การ
บทเรียนรู้ และข้อพึงระวังในการดาเนินโครงการ จากการทากิ จ กรรมการเรี ย นรู้ จ ากการ
ปฏิ บั ติ นี้ ทาให้ ผู้ศึกษาพบว่าการดาเนิ นกิ จกรรมการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ ได้บทเรียนรู้
และข้อพึงระวั งในการดาเนินโครงการ ดังนี้ 1. การดาเนิ นกิจกรรมการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ ในการ
กาหนดรายการสมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุก นี้ ควรมี การวางแผนที่ ชัดเจน แต่ละการ
ประชุมควรมีช่วงเว้นว่างให้สมาชิกได้ทาการประชุมย่อยกันเองเพื่อคิดใคร่ครวญถึงประเด็นนั้ น ๆ ควร
กาหนดให้มีช่วงเวลาสาหรับการลงมือปฏิบัตแิ ละมีการประชุมติดตามผลเป็นระยะอย่างสม่าเสมอ เพื่ อ
เก็บข้อมูลและปรับปรุง, 2. การคัดเลือกสมาชิกกลุ่มควรคัดเลือกสมาชิกที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับประเด็น
และมี ความรู้ในประเด็นดั งกล่า วมากพอที่ จะสามารถคิด และเสนอแนะการดาเนินกิจกรรมได้ หาก
สมาชิกไม่ มีความชานาญในประเด็นที่ทากิจกรรมควรเชิญบุคลากรจากภายนอกหรือผู้เชีย วชาญเข้ า
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มาร่วมในกิจกรรม และ 3. ยังมีปัจ จัยอื่นที่ไม่ได้นามาร่วมพิจารณาในการกาหนดรายการสมรรถนะ
เช่น ปัญหาจากการปฏิบตั ิงานของพนักงานขับรถทีผ่ ่านมา เป็นต้น
การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง จากการทากิ จกรรมการเรี ยนรู้จากการปฏิ บัตินี้ ท าให้ ผู้
ศึกษาพบว่าการดาเนินกิจกรรมการเรี ยนรู้จากการปฏิ บัติจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ 1. ผลของการกาหนดรายการสมรรถนะของกลุ่ ม โดยเฉพาะเรื่ องการนาไปใช้ใ นงานบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ จาเป็นต้องให้ผู้บ ริหารรับรู้ และอนุมัติเสียก่อนจึง จะสามารถดาเนินการต่อไปได้ , 2.
การเสนอแนะแนวทางการนาไปใช้ของรายการสมรรถนะ ในงานบริหารงานทรัพยากรมนุ ษ ย์ อาจจะ
ต้องมีการลงทุนที่มากเกินไปและเกินความจาเป็น เช่น ให้มีก ารจ้างบุคลากรภายนอก หรือหน่วยงาน
ภายนอกมาทาหน้ าที่ ออกแบบประเมิ น แบบสอบถาม แบบทดสอบต่ าง ๆ และ 3. การเข้า ร่ว ม
กิจกรรมของสมาชิ กจะต้ องไม่ส่งผลกระทบกับงานประจาของสมาชิ ก สมาชิกจะต้องมี รู้จักก ารแบ่ ง
เวลาและจัดลาดับความสาคัญ
6) ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินการการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัตเิ รื่องนี้ในครัง้ ต่อไป
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รายการสมรรถนะตาแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกที่สมาชิกร่ ว มกั น
กาหนดสามารถให้เป็นต้นแบบในการกาหนดรายการสมรรถนะตาแหน่งอื่ น ๆ ได้ เช่น ตาแหน่งช่า ง
ซ่อมบารุงรักษา, ตาแหน่งหัวหน้างานจัดส่ง เป็นต้น และ 2. การนากิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิ บัติ
ในการกาหนดรายการสมรรถนะตาแหน่งพนักงานขับรถบรรทุก จะกลายเป็นแนวทางให้บริ ษั ทได้นา
กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในประเด็นหรือปัญหาอื่น ๆ เพื่อพั ฒนาบุ ค ลากรของ
บริษัทให้รู้จกั วิธีเรียนรู้
ข้ อเสนอแนะเชิ ง ปฏิ บั ติ รายการสมรรถนะที่ กาหนดขึ้ น สามารถนาไปเผยแพร่ ใ ห้ แ ก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสนใจนาไปปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรใน
หน่ วยงานนั้น ๆ ได้โดยจะมุ่ งเน้นไปที่ หน่ ว ยงานที่ มี ต าแหน่ง พนั กงานขั บ รถ เพื่ อให้ บุค ลากรของ
หน่วยงานมีสมรรถนะที่ดี โดยเฉพาะสมรรถนะการขับขี่อย่า งปลอดภัย ซึ่งจะช่ว ยการสัญจรทางท้อง
ถนนมีความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้
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ปัจจัยที่มีผลที่ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel)
ไม่ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดกระบี่
พชร เวชพราหมณ์*

บทคัดย่อ
ปัจจุ บันจังหวัดกระบี่ได้ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สาคั ญ เช่ น การสร้างสะพานข้ามสู่เกาะลั นตา
มูลค่ ากว่า 400 ล้ านบาท การขยายสนามบิ นกระบี่ เพื่ อรองรั บการเพิ่ มขึ้ นของเที่ ยวบิ น ซึ่ งส่ งผลให้ มี
นักท่ องเที่ ยวเดิ นทางมาท่ องเที่ ยวภายในจั งหวั ดกระบี่ เป็ นจ านวนมาก ความต้ องการในการเข้ าพั กใน
โรงแรมจึ งขยายตัวตามไปด้ วย ส่งผลท าให้ เกิดธุรกิ จโรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel) ขึ้นเป็นจานวนมาก
เพราะโรงแรมประเภทนี้ ตรงตามความต้องการของผู้บริ โภค ซึ่งส่ วนใหญ่จะเป็ นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่
นิยมท่ องเที่ ยวแบบประหยั ดและเที่ ยวเป็นที ม ธุ รกิ จโรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel) นี้ ใช้ งบประมาณ
ลงทุ นในการสร้างไม่มาก เนื่องจากสามารถใช้ที่อยู่อาศัยประเภทบ้ านพั ก ทาวเฮาส์ ในการเปิ ดให้ บริการได้
โดยการปรับปรุ งต่ อเติ มจากบ้ านพั กอาศั ยให้ เป็ นฮอสเตล (Hostel) แต่ โรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel)
นั้น ส่วนใหญ่ ยังไม่ ได้ยื่ นขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมโดยถูกต้องตามกฎหมาย จึงถือเป็ นโรงแรมที่
ยังไม่ ผ่านการตรวจสอบในด้ านต่ าง ๆ ทั้ งเรื่องความปลอดภั ยของโครงสร้ างอาคาร การป้องกั นอัคคี ภัย
รวมถึงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนั กท่องเที่ยวด้วย
วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้ แก่ 1. ศึกษาจากสานวนคดีอาญาของที่ท าการปกครอง
อาเภอเมืองกระบี่ ที่ด าเนินคดีกับผู้ประกอบการในฐานความผิดประกอบธุ รกิจโรงแรมโดยไม่ได้ รับอนุญาต
ในช่ วงปี พ.ศ.2561 จ านวน 229 ส านวน และ 2 .สั มภาษณ์ บุ คคลที่ มี ความรู้ ประสบการณ์ ความ
เชี่ ยวชาญเฉพาะด้ าน ทั้ ง เจ้ าพนั กงานปกครองในฐานะเป็ น เจ้ าพนั กงานตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในฐานะเจ้าพนั กงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558
ซึ่งผลการศึ กษาค้นคว้ าพบว่ า ปั ญหาที่ ทาให้ ผู้ประกอบธุรกิ จโรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel)
ไม่ สามารถยื่นขออนุ ญาตโรงแรมได้ เนื่องจากส่ วนใหญ่เป็นการใช้อาคารผิ ดประเภทซึ่ งต้ องดาเนิ นการยื่ น
คาขออนุญาตดัดแปลงอาคารให้ถูกต้ องตามกฎหมายและเจ้ าพนั กงานท้องถิ่นตรวจสอบและอนุญาตก่อน
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

586
จึงจะยื่ นขออนุ ญาตประกอบธุรกิ จโรงแรมได้ ซึ่ งแนวทางการแก้ ไข คื อ การท าคู่ มื อให้ ผู้ประกอบการ
รับทราบถึงขั้นตอนในการขออนุญาตโรงแรม หลั กฐานประกอบการขออนุญาต รวมถึงขั้ นตอนในการขอ
อนุญาตดัดแปลงอาคารจากประเภทไม่ ควบคุมการใช้เป็นควบคุมการใช้ อาจมีการแก้ไขกฎหมายหรื ออก
กฎกระทรวง สามารถผ่ อนผั นให้ วิศวกรที่ มี ใบอนุ ญาตผู้ ป ระกอบวิ ชาชี พวิ ศวกรรมควบคุ ม จากสภา
วิศวกร เป็ นผู้ ตรวจสอบและรับรองอาคารที่ขออนุญาตดัดแปลงอาคารได้ และนาไปยื่นคาร้องขออนุ ญาต
ดัดแปลงอาคารจากองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นซึ่ งจะเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ผู้ที่ จะประกอบ
กิจการโรงแรมในแง่ของระยะเวลาได้
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บทน า
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมที่มกี ารขยายตั ว สู ง มี
บทบาทความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ยังเป็นแหล่งรายได้ที่
สาคั ญ ในการสร้า งงาน กระจายความเจริ ญ สู่ภูมิ ภาคทั่ ว ประเทศ (พิ ฑูรย์ ฉิ ม ทอง, 2558, น. 7)
ก่อให้เกิดการสร้างงานในธุรกิจต่าง ๆ อย่างมากมายทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การจ้างงานในธุรกิจ
การโรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการคมนาคม ธุรกิจการจาหน่ายสินค้าทีร่ ะลึก ธุร กิ จ ภั ต ตาคาร
และสถานเริงรมย์ เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการสร้างอาชีพต่าง ๆ มากขึ้น (อภิรัตน์ โกสุมา, 2543, น. 1)
การโรงแรมและการท่องเที่ยว ยังทาให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดการสานึกรักและห่ว งแหนใน
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่บริบทชุมชนของ
ตน ดังนั้น การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่ อชุมชน ถือเป็นอี กหนึ่งกลไกที่จะสนับสนุนกระบวนการพัฒนา
ชุมชนให้ได้ รับผลประโยชน์มากที่สุด เพื่อนาไปสู่การบริการหารจัด การธุ รกิจ และทรัพยากร สนอง
ความต้ องการด้านเศรษฐกิ จของชุมชน โดยเฉพาะธุร กิจสถานที่พั กแรมหรือโรงแรม ซึ่ งในปั จจุบันมี
ปัญ หาด้า นการแข่ งขั นกั นมาก เกิ ดต้ นทุ นในการดาเนิ นงานสูง และเสี ยเปรีย บในการแข่ ง ขันทาง
การตลาด (อภิรั ตน์ โกสุ มา, 2543, น. 2) เนื่องจากมี ธุร กิจ ด้า นที่ พั กอาศั ยหรื อโรงแรมมี การแบ่ ง
ประเภทไว้มากมาย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ตามพระราชบัญ ญั ติโรงแรม
พ.ศ.2547
จัง หวั ดกระบี่ เป็ นจั งหวั ด หนึ่ งทางภาคใต้ ตั้ ง อยู่ ริ ม ฝั่ งทะเลอั นดามั น จากหลั กฐานทาง
โบราณคดีสันนิษ ฐานได้ว่ า บริเวณเมื องกระบี่ เคยเป็นแหล่งชุ มชนโบราณก่อนประวัติ ศา สตร์ และ
ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ กล่าวกันว่าดินแดนนี้ แต่เดิมคือ เมืองบันไทยสมอ 1 ใน 12 เมื อง
นักษัตร ที่ใช้ตราลิงเป็นตราประจาเมืองขึ้นกับอาณาจักรนครศรีธรรมราช ตั้งขั้นสมัยรัชกาลที่ 5 แห่ ง
กรุ ง รั ต นโกสิ นทร์ ในอดี ต เป็ นเพี ย งแขวงหนึ่ ง อยู่ ในอานาจปกครองและ บั งคั บ บั ญ ชาของเมื อง
นครศรีธรรมราช เรียกว่ า แขวงเมืองปกาสัย พ.ศ. 2415 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั ว
รัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะขึ้นเป็นเมืองปกาสัย และพระราชทานนามว่ า
เมืองกระบี่ (วิกิพีเดียสารนุกรมเสรี, 2562)
ข้อมูลจากที มวิจัย เศรษฐกิจและธุรกิ จ จากหน่วยงานศู นย์ข่า วกรองเศรษฐกิจ ธนาคารไทย
พาณิ ช ย์ มี การลงพื้ นเพื่ อวิ เคราะห์แนวทางการอยู่ร อดของธุร กิจ การโรงแรมในพื้ นที่ จัง หวั ดกระบี่
พบว่า หลังจากประสบภั ยพิบัติสึนามิ จังหวัดกระบี่มีการสร้างโรงแรมขึ้นมากมาย ทั้งที่สร้างขึ้นใหม่
และปรับปรุงโรงแรมเก่าที่ได้รับความเสียหาย รวมไปถึงการเข้ามาของโรงแรมระดับหรูหราแถบพื้ นที่
หาดคลองม่ว งและหาดทั บแขก ตาบลอ่ าวนาง อาเภอเมือง จัง หวัด กระบี่ ความสาเร็จของธุ รกิ จ
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โรงแรมในจั ง หวั ด กระบี่ ห ลายโรงแรมมาจากปั จ จัย ส่ ง เสริม หลายด้ า น อาทิ เช่ น การมี ตั วแทน
(Agency) ในฐานะตั ว แทนที่ดึ งดู ด และติ ด ต่อนักท่ องเที่ ยวในทุ กภาวะเศรษฐกิ จโดยอาศั ยการท า
ประกั นสั ญ ญาซึ่ งกั นแหละกัน (Contract Guarantee) ทั้ งนี้ นั กท่ องเที่ ย วส่ วนใหญ่ ยัง คงเป็ นกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวจากยุโรป ได้แก่ สวีเดน เยอรมัน อังกฤษ เป็นต้ น การเปิดสนามบินนานาชาติในจังหวั ด
กระบี่ ที่ทาให้มเี ที่ยวบินโดยตรงและเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลา (Charter Flight) มากขึ้น (วิธาน เจริ ญ
ผล และเมธินี จงสฤษดิ์หวัง, 2552, น. 1) ก็ส่งผลต่อความสาเร็จของธุร กิจโรงแรมทั้ง ขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็ก
ปัจจุบันจังหวัดกระบี่ได้พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานที่สาคัญ เช่น การสร้างสะพานข้ามสู่เกาะลั น
ตามูลค่า กว่า 400 ล้า นบาท ที่ คาดว่าจะช่วยพั ฒนาธุรกิ จท่องเที่ ยวในเกาะลันตาได้ ธุรกิจ ท่องเที่ย ว
จากผู้ประกอบการส่ วนใหญ่ที่คาดว่าธุร กิจอยู่ในช่วงกาลังฟื้นตัว และตอนนี้เป็นจังหวะที่โรงแรมต้อง
ทาการตลาดมากขึ้น ทั้ง การตลาดที่ทาเองและที่ ทาร่ว มกับ องค์ กรต่ าง ๆ ของภาครัฐ ในช่วงภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจ ที่ผ่านมา ส่ งผลให้นักท่องเที่ยวมีการต่อรองราคาค่ าห้องมากขึ้น ท าให้โรงแรมส่ว น
ใหญ่ ต้ องลดราคาลงเพื่ อรั กษาฐานลู กค้ า เดิ ม ไว้ บางโรงแรมมี ฐานลู กค้ า เดิ ม ถึง ประมาณ 40%
เนื่องจากนักท่องเที่ ยวเมื่อมาเที่ยวแล้ วมักจะกลับมาเที่ ยวซ้าอีก (วิธาน เจริญผล และเมธินี จงสฤษดิ์
หวัง , 2552, น. 2) และจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ นี้ ส่ง ผลท าให้เกิดธุ รกิ จโรงแรมประเภทฮอสเตล
(Hostel) ขึ้นเป็นจานวนมาก เพราะโรงแรมประเภทนี้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่นิยมท่องเที่ยวแบบประหยัดและเที่ยวเป็นทีม ธุรกิจโรงแรมประเภท
ฮอสเตล (Hostel) นี้ใช้งบประมาณลงทุนในการสร้างไม่มาก เนื่องจากสามารถใช้ที่อยู่อาศัยประเภท
บ้านพัก ทาวเฮาส์ในการเปิดให้บริการได้ โดยการปรับปรุงต่อเติมจากบ้านพักอาศัยให้เป็นฮอสเตล แต่
ปัญหาที่พบจากการดัดแปลง ปรับปรุง ที่พั กอาศัยให้เป็นโรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel) นั้น ยัง ไม่
สามารถจดทะเบียนขออนุญาตการประกอบกิจการโรงแรมจากหน่วยงานราชการในพื้นทีไ่ ด้ เนื่องจาก
มีระเบียบข้ อบังคับที่ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจยังไม่ ทราบทาให้เมื่อขออนุ ญาตจดทะเบียน ผลที่ได้คือ เป็ น
การจดผิดประเภท
โรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel) ในที่นี้ หมายถึง เป็นที่พักอาศัยประเภทบ้านพัก ตั้ ง อยู่ ใ น
เมืองหรือนอกเมื อง เปิ ดให้สาหรับ ผู้มี วัต ถุป ระสงค์ เข้ าพั กในราคาถูก มี บริ การแบบเรีย บง่ ายและ
กันเอง (ตุ้ย ชุมสาย, มล. และญิบพัน พรหมโยธี, 2527, น. 121)
จากข้ อมู ลข้ า งต้ น จั ง หวั ด กระบี่ จึ ง ได้ มี นโยบายในการจั ด ระเบี ย บโรงแรมโดยแจ้ ง ให้
ผู้ป ระกอบการธุ รกิ จโรงแรมที่ ไม่มี ใบอนุ ญ าต มายื่ นค าขอประกอบธุ รกิ จโรงแรมตามที่ กฎหมาย
กาหนด แต่ผลปรากฏว่า ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 จนถึงปัจจุบัน ที่ทาการปกครองอาเภอ
เมืองกระบี่ ได้ดาเนินคดีกับผู้ประกอบการในฐานความผิ ดประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ไ ด้รั บอนุ ญ าต

589
จานวน 229 คดี เป็นการดาเนินคดีกับผู้ป ระกอบการธุรกิ จโรงแรมประเภท (Hostel) ที่เปิ ดบริการ
โดยไม่ได้รั บอนุญาต จึงเป็นที่ มาในการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในแก้ ปัญหาการขออนุญาตประกอบ
ธุรกิจโรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel) พื้นที่จังหวัดกระบี่ให้เหมาะสมต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจยั
1) เพื่อศึ กษาปั จจั ยที่ ท าให้ผู้ประกอบธุ รกิ จโรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel) ไม่ ยื่นขอ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทฮอสเตล ในพื้นที่จังหวัดกระบี่
2) เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญ หาในการขออนุญ าตประกอบธุรกิ จโรงแรมประเภทฮอสเตล
(Hostel) พืน้ ที่จังหวัดกระบี่

ขอบเขตการวิจยั
ในการวิจัย ครั้งนี้ ผู้วิ จัยทาการศึกษาค้นคว้าจากสานวนการสอบสวนคดีอาญาของที่ทาการ
ปกครองอาเภอเมืองกระบี่ จานวน 229 สานวน ที่ด าเนินคดีกับผู้ประกอบธุ รกิจโรงแรมในฐานความ
ความผิ ดประกอบธุร กิจโรงแรมโดยไม่ได้รั บอนุ ญ าต ศึกษาโรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel) พื้นที่
จังหวัดกระบี่ที่ถูกดาเนินคดีในห้ วงปี พ.ศ.2561 จนถึงปัจจุบัน ตามนโยบายการจัดระเบียบโรงแรม
ของจังหวัดกระบี่

วิธ ีก ารดาเนินงานวิจยั
ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจยั เชิงคุณภาพ ศึกษาข้อมูลทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม โดยการเลือก
กลุ่มตั วอย่างแบบเจาะจงและนาผลที่ ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมื อที่ใช้ ดาเนินการวิ จัยในรู ปแบบ
ศึกษาข้อมูลจากสานวนคดีฐานความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมประเภทฮอสเตลโดยไม่ไ ด้
รับอนุ ญาต โดยมีผู้เชี่ ยวชาญด้า นนิติ ศ าสตร์กฎหมายการโรงแรมและผู้เชี่ยวชาญด้ านธุร กิจ โรงแรม
เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทีใ่ ช้ดาเนินการวิจัย
ในการด าเนิ นศึ กษาวิ จัย เรื่อง ปั จจั ยที่ มีอิทธิ พลที่ ทาให้ ผู้ป ระกอบธุรกิ จโรงแรมประเภท
ฮอสเตล (Hostel) ไม่ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทฮอสเตล ในพื้นที่จั งหวัดกระบีน่ ั้น โดย
ภาพรวมของการกาหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจั ย (Methodology) ที่นามาใชใน
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การวิจัยครั้งนี้ทางผูวิจัยไดกาหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) โดย
เปนกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อันประกอบไปดวย
1) การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)
2) การสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview)
สาหรับการนาเสนอระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) นั้น ผู้วิ จั ย
ไดกาหนดกรอบและขอบเขตของระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธี การวิจัย (Methodology) มาใช
ในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้อันมีสาระสาคัญโดยสรุปดังตอไปนี้

วิธ ีก ารวิจยั
สาหรับการกาหนดระเบีย บวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (Methodology)โดยการใช
กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อันประกอบไปดวยกระบวนการศึกษาและ
วิเคราะหขอมูลจากสานวนคดีเกี่ยวกับความผิดฐานประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้ นที่
จังหวัดกระบี่ และกระบวนการสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยมีเหตุผลประการสาคัญ
ของการนาระเบียบวิธีการวิจยั หรือกระบวนวิธีการวิจยั (Methodology) ดังกลาวขางตน มาใชในการ
ดาเนินกระบวนการวิจัยอันมีสาระสาคัญโดยสรุปดังตอไปนี้
1) การวิ จัยเชิ งเอกสาร (Documentary Research) โดยไดดาเนินกระบวนการวิจัย ตาม
ระเบี ย บวิธี การวิจั ย หรือกระบวนวิ ธีการวิ จั ย (Methodology)โดยการใชกระบวนวิ ธี การวิ จั ยเชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Research) ดวยกระบวนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากสานวนคดีเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาต ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 ถึงปัจจุบัน จานวน 229 คดี
ตารางที่ 1 แสดงความผิดเกี่ยวกับโรงแรมตัง้ แต่ปี พ.ศ.2561 จนถึงปัจจุบัน
ล าดับ
1
2

ฐานความผิด
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547

จ านวนคดี
185
229

ร้อ ยละ
80.78
100

2) การสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview)
สาหรับการกาหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัยโดยการใชกระบวนวิธีการวิจัย
เชิงคุ ณภาพ ดวยการสั มภาษณเจาะลึกนั้ น ในการกาหนดกระบวนวิธีการวิ จัยครั้งนี้ไ ดกาหนดใหมี
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กระบวนวิ ธีการวิ จั ยโดยการใชแบบสั ม ภาษณที่ มี ลักษณะเปนการสั มภาษณเจาะลึ ก (In-Depth
Interview) และสัมภาษณ์จากความคิดเห็นจากเจ้าหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการอนุญาตในเชิงกฎหมาย เป็นการศึกษาเบื้องต้นถึง
ปัญหาเรื่องขั้นตอนการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เกี่ยวกับขั้นตอน และปัญหาที่พบในการขอ
อนุญาต
2) เจ้าหน้ าผู้มีค วามรู้เกี่ยวกั บด้านอาคารโยธาธิ การและผังเมือง เป็นการศึกษาทาง
ลักษณะกายภาพและโครงสร้ างขอโรงแรม ความเมาะสมสาหรับ อาคารดั กแปลงเพื่อใช้ ใ นการ
ประกอบกิจการโรงแรม
3) สารวจสถานที่จริง เป็นการสารวจการศึกษากรณีศึกษา โดยเข้าไปสั งเกตสถานที่
จริง พื้นที่การใช้งานและสิ่งอานวยความสะดวกภายในโครงการ
3) การเลือกตัวอย่างการวิจัย
(1) การศึ กษาจากสานวนคดีเกี่ย วกั บ การประกอบธุ ร กิจ โรงแรมโดยไม่ มี ใบอนุ ญ าต
ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน จานวน 229 คดี
(2) การศึกษาโดยการสอบถามหรือสัมภาษณ์ แบ่งเป็น
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการอนุ ญ าตในเชิ ง กฎหมาย ใช้ วิ ธี สัม ภาษณ์ แบบ
เฉพาะเจาะจง เลือกสั มภาษณ์ โดยมีเกณฑ์การเลื อก คื อ หั วหน้ าแผนก หรือเจ้า หน้า ที่ผู้มีส่ว น
เกี่ยวข้องในการออกใบอนุญาต ได้แก่
กรมการปกครอง โดยนายสุ พ จน์ แสงศิ ลาวุฒิกุล ปลัด อาเภอเมื องกระบี่ มี หน้ า ที่
รับผิด ชอบเกี่ย วกับ งานอนุญ าตทางปกครองซึ่ง รับผิ ดชอบเรื่องการยื่นคาขออนุ ญาตประกอบธุรกิ จ
โรงแรม
โยธาธิการและผังเมื อง โดยนายอัครพล ผลพาณิชย์ หัว หน้ากลุ่ม งานวิชาการโยธา มี
หน้าที่รับผิดชอบการตรวจสอบเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร
4) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
(1) การสัง เกต เป็ นเครื่ องมื อในการรวบรวมข้ อมู ลลั กษณะ ทางกายภาพของที่ พั ก
ลักษณะโรงแรมเพื่อคัดแยกโรงแรมที่ถูกดาเนินคดีว่าโรงแรมใดจัดอยู่ในประเภทฮอสเตล
(2) การสั มภาษณ์ เป็นการรวบรวมข้ อมู ลจากผู้ มีส่ว นเกี่ย วข้ อง ซึ่ง ข้ อมูลที่ ได้ จะถู ก
นามาวิ เคราะห์ เพื่ อใช้เป็ นข้ อมู ลในการท าวิ จั ย โดยเป็ นการสั ม ภาษณ์ แบบโครงสร้า งหรือแบบ
มาตรฐาน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ประวั ติ ของผู้ ใ ห้ สัม ภาษณ์ เป็ นค าถามเพื่ อคั ด กรองประวั ติ การท างาน
ประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพตามกฎหมายที่หน่วยงานรับผิดชอบ
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ส่ว นที่ 2 ความเห็ นต่ อลั กษณะกายภาพของอาคารที่ พั กลั กษณะโรงแรม เป็ นส่ ว น
ความเห็ นที่มาจากประสบการณ์ทางานว่า เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาในการขออนุ ญาตประกอบ
ธุรกิจโรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel) พื้นที่จังหวัดกระบี่
5) การเก็บรวบรวมข้อมูล
(1) ข้อมู ลทุ ติย ภูมิ (Secondary Data) ศึ กษาจากเอกสารคดีสานวนคดีเกี่ยวกับ การ
ประกอบธุรกิ จโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาต ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปั จจุบัน จานวน 229 คดี หนังสื อ
และงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาจากเอกสารของอาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่ง
ปรากฏในแฟ้มเกี่ยวกับงานโรงแรม โดยเน้นพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 เป็นหลัก และการลง
ออกตรวจพื้ นที่ จริ ง ซึ่ ง ได้ มี การเก็ บข้ อมู ลจากเจ้า หน้ าที่ ที่ มี ส่ว นเกี่ ยวข้ องในการออกใบอนุ ญ าต
ประกอบธุรกิจโรงแรม ผู้ประกอบการธุ รกิจโรงแรมในจังหวัดกระบี่
6) การวิเคราะห์ข้อมูล
(1) ศึกษาข้อมู ลจากเอกสารซึ่งเป็ นข้อมูลทุ ติยภู มิจากสานวนคดีเกี่ ยวกั บการประกอบ
ธุรกิจโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาต ต่าง ๆ เพื่อให้ทราบข้อมูลแบบกว้าง ๆ แล้วนาไปใช้ในข้อมูลในการ
สัมภาษณ์เจาะลึกเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
(2) สืบ ค้ นข้ อมู ลโดยใช้ ข้อ มูลปฐมภู มิ เอกสารหลักฐานสานวนคดีต่ า งๆเกี่ ยวกั บการ
ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รั บอนุญาต โดยการสัมภาษณ์ข้อมู ลจากบุ คคลที่เกี่ ยวข้องดั งต่อไปนี้
กรมการปกครอง โดยนายสุ พจน์ แสงศิลาวุฒิกุล ปลัด อาเภอเมื องกระบี่ มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกั บ
งานอนุญาตทางปกครองซึ่งรับผิดชอบเรื่องการยื่นคาขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม โยธาธิการและ
ผังเมือง โดยนายอัครพล ผลพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธา มีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสอบ
เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร

ผลการดาเนินกิจกรรม
ในการศึ กษาปั จจั ย ที่ ท าให้ ผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ โรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel) ไม่ ยื่ นขอ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel) ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยศึกษาจากกลุ่ ม
ตัว อย่า งโดยศึ กษาสานวนการสอบสวนคดี อาญาสานวนคดีอาญาที่ 151-229/2561 จานวน 78
สานวน และจ าแนกประเภทโรงแรมพบว่า กลุ่ม โรงแรมที่ ถูกด าเนิ นคดี จัดอยู่ในกลุ่มจ าพวกฮอสเตล
(Hostel) ดังนี้
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1) คดีอาญาที่ 151/2561 โรงแรมแอมมิที พอร์ชเทล กระบี่ มีจานวน 19 ห้ อง ห้ องละ
600 บาทอาคารเป็นตึกแถว 2 คูหา จานวน 3 ชั้น
2) คดีอาญาที่ 152/2561 โรงแรมออเร้นทรี มีจ านวน 13 ห้อง ห้องละ 500 บาท อาคาร
เป็นตึกแถว 2 คูหา จานวน 2 ชั้น
3) คดีอาญาที่ 153/2561 โรงแรมบ้านใหม่แมนชั้น มีจ านวน 20 ห้ อง ห้องละ 300 บาท
อาคารเป็นตึกแถว 7 คูหา จานวน 3 ชั้น
4) คดีอาญาที่ 156/2561 โรงแรมเคเอ็มเฮาส์ มีจานวน 16 ห้อง ห้องละ 500 บาท อาคาร
เป็นตึกแถว 3 คูหา จานวน 3 ชั้น
5) คดี อาญาที่ 159/2561 โรงแรมริเวอร์ ไซค์ 3 มีจ านวน 55 ห้ อง ห้องละ 450 บาท
อาคารเป็นตึกแถว 9 คูหา จานวน 3 ชั้น
6) คดีอาญาที่ 160/2561 โรงแรมอิน แอนด์ โอม เบด แอนด์ เบรคฟาสต์ มีจานวน 41
ห้อง ห้องละ 700 บาท อาคารเป็นตึกแถว 6 คูหา จานวน 4 ชั้น
7) คดีอาญาที่ 163/2561 โรงแรมคิงคอง โฮสเทล แอท กระบี่ มีจานวน 7 ห้อง 34 เตีย ง
ราคา 300 บาท/คน อาคารเป็นตึกแถว 1 คูหา จานวน 3 ชั้น
8) คดีอาญาที่ 164/2561 โรงแรมแฮลโล เคอาร์ แมนชั่น มีจานวน 19 ห้อง ห้องละ 500
บาท อาคารเป็นตึกแถว 2 คูหา จานวน 5 ชั้น
9) คดี อาญาที่ 165/2561 โรงแรมบ้ า นสาราญ มี จ านวน 34 ห้ อง ห้ องละ 500 บาท
อาคารเป็นตึกแถว 2 คูหา จานวน 4 ชั้น
10) คดี อาญาที่ 166/2561 โรงแรมกระบี่ แกรนด์ เพลส มี จ านวน 24 ห้ อง ห้องละ 400
บาท อาคารเป็นตึกแถว 6 คูหา จานวน 3 ชั้น
11) คดี อาญาที่ 168/2561 โรงแรมนลิ น เกสเฮาส์ มี จ านวน 4 ห้ อง ห้ องละ 200 บาท
อาคารเป็นตึกแถว 1 คูหา จานวน 3 ชั้น
12) คดีอาญาที่ 169/2561 โรงแรมกระบีช่ ินตาเฮาท์ มีจานวน 42 ห้อง ห้ องละ 600 บาท
อาคารเป็นตึกแถว 4 คูหา จานวน 3 ชั้น
13) คดีอาญาที่ 170/2561 โรงแรมนัมเบอร์เซเว่นเกสเฮ้าท์ มีจานวน 10 ห้อง ห้องละ 350
บาท อาคารเป็นตึกแถว 2 คูหา จานวน 3 ชั้น
14) คดี อาญาที่ 171/2561 โรงแรมฮอลิเดย์ สเตชั่น โฮเต็ ล มี จ านวน 16 ห้อง 60 เตี ย ง
ราคา 300 บาท/คน อาคารเป็นตึกแถว 5 คูหา จานวน 3 ชั้น
15) คดีอาญาที่ 173/2561 โรงแรมเดอะ ศศิ เฮาส์ มีจานวน 19 ห้อง ห้องละ 650 บาท
อาคารเป็นตึกแถว 2 คูหา จานวน 4 ชั้น
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16) คดีอาญาที่ 175/2561 โรงแรมคิ้วบ์ โฮสเทล มีจานวน 6 ห้อง ห้องละ 500 บาท อาคาร
เป็นตึกแถว 2 คูหา จานวน 4 ชั้น
17) คดี อาญาที่ 181/2561 โรงแรมเวลไทม์ โฮเทล มี จานวน 24 ห้อง ห้องละ 600 บาท
อาคารเป็นตึกแถว 2 คูหา จานวน 3 ชั้น
18) คดี อาญาที่ 183/2561 โรงแรมราชาดา เพลส มี จานวน 21 ห้ อง ห้ องละ 500 บาท
อาคารเป็นตึกแถว 3 คูหา จานวน 4 ชั้น
19) คดีอาญาที่ 185/2561 โรงแรมบ้านหลงรัก กระบี่ มีจานวน 13 ห้อง ห้องละ 650 บาท
อาคารเป็นตึกแถว 1 คูหา จานวน 3 ชั้น
20) คดีอาญาที่ 187/2561 โรงแรมศรีสวารา คาชา กระบี่ มีจานวน 12 ห้ อง ห้ องละ 800
บาท อาคารเป็นตึกแถว 2 คูหา จานวน 3 ชั้น
21) คดี อาญาที่ 190/2561 โรงแรมเดอะริช โซเทล มี จานวน 7 ห้ อง ห้ องละ 600 บาท
อาคารเป็นตึกแถว 1 คูหา จานวน 3 ชั้น
22) คดีอาญาที่ 194/2561 โรงแรมเดอะชิลล์ แอท กระบี่ โฮเทล มีจานวน 34 ห้อง ห้องละ
770 บาท อาคารเป็นตึกแถว 4 คูหา จานวน 4 ชั้น
23) คดีอาญาที่ 196/2561 โรงแรมตะวันไท มีจ านวน 24 ห้อง ห้องละ 350 บาท อาคาร
เป็นตึกแถว 2 คูหา จานวน 5 ชั้น
24) คดี อาญาที่ 197/2561 โรงแรมบ้ านจันทร์ท อง มี จานวน 4 ห้ อง ห้ องละ 350 บาท
อาคารเป็นตึกแถว 1 คูหา จานวน 3 ชั้น
25) คดี อาญาที่ 200/2561 โรงแรมเดอะซิ ตี้ เฮาส์ มี จ านวน 9 ห้ อง ห้ องละ 500 บาท
อาคารเป็นตึกแถว 2 คูหา จานวน 4 ชั้น
26) คดีอาญาที่ 201/2561 โรงแรมเทพรัต น์ ลอร์ จ มีจ านวน 20 ห้อง ห้องละ 500 บาท
อาคารเป็นตึกแถว 2 คูหา จานวน 4 ชั้น
27) คดีอาญาที่ 202/2561 โรงแรมฟังกี้ เครป มีจานวน 4 ห้อง ห้องละ 10 บาท ราคา 250
บาท/ คนอาคารเป็นตึกแถว 1 คูหา จานวน 3 ชั้น
28) คดีอาญาที่ 204/2561 โรงแรมลาดา กระบี่ เอ็กเพรส มีจานวน 18 ห้อง ห้องละ 600
บาท อาคารเป็นตึกแถว 2 คูหา จานวน 4 ชั้น
29) คดีอาญาที่ 206/2561 โรงแรมนอมาด โฮสเทล มีจานวน 9 ห้ อง 23 เตียง ราคา 250
บาท/คน อาคารเป็นตึกแถว 1 คูหา จานวน 4 ชั้น
30) คดีอาญาที่ 207/2561 โรงแรมสบายดี เกสเฮ้าท์ มีจานวน 6 ห้อง ห้องละ 350 บาท
อาคารเป็นตึกแถว 1 คูหา จานวน 4 ชั้น
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31) คดีอาญาที่ 209/2561 โรงแรมจริงจิตร มีจานวน 29 ห้อง ห้องละ 800 บาท อาคารเป็น
ตึกแถว 2 คูหา จานวน 4 ชั้น
30) คดีอาญาที่ 213/2561 โรงแรมมีสเตอร์ คลีน มีจานวน 4 ห้อง ห้องละ 350 บาท อาคาร
เป็นตึกแถว 1 คูหา จานวน 2 ชั้น
31) คดีอาญาที่ 214/2561 โรงแรมสไมล์ เกสต์เฮาส์ มีจ านวน 8 ห้ อง ห้องละ 250 บาท
อาคารเป็นตึกแถว 1 คูหา จานวน 3 ชั้น
32) คดีอาญาที่ 216/2561 โรงแรมกระบีท่ าวน์ สลีป เอ็ด วิท คิทเช่น มีจานวน 2 ห้ อง ห้ อง
ละ 200 บาท อาคารเป็นตึกแถว 1 คูหา จานวน 3 ชั้น
33) คดีอาญาที่ 217/2561 โรงแรมฮอลีวู ด เกสต์ เฮาส์ มีจ านวน 7 ห้ อง ห้องละ 300 บาท
อาคารเป็นตึกแถว 1 คูหา จานวน 3 ชั้น
34) คดีอาญาที่ 219/2561 โรงแรมเดอะ เกสต์ โฮเทล มี จานวน 17 ห้ อง 44 เตีย ง ราคา
199 บาท/คน อาคารเป็นตึกแถว 3 คูหา จานวน 4 ชั้น
35) คดีอาญาที่ 221/2561 โรงแรมอังเคิล เฮาท์ มีจานวน 4 ห้อง ห้องละ 600 บาท อาคาร
เป็นตึกแถว 2 คูหา จานวน 2 ชั้น
36) คดีอาญาที่ 222/2561 โรงแรมบลูจูดส์ มีจานวน 6 ห้อง ห้องละ 280 บาท อาคารเป็ น
ตึกแถว 2 คูหา จานวน 2 ชั้น
37) คดีอาญาที่ 223/2561 โรงแรมบี แอนด์ บี เฮาท์ แอนด์ โฮสเทล มี จานวน 12 ห้อง 20
เตียง ราคา 350 บาท/คน อาคารเป็นตึกแถว 1 คูหา จานวน 4 ชั้น
38) คดีอาญาที่ 225/2561 โรงแรมกู้ดดรีม เกสเฮาท์ มีจานวน 10 ห้อง ห้ องละ 220 บาท
อาคารเป็นตึกแถว 1 คูหา จานวน 4 ชั้น
39) คดีอาญาที่ 226/2561 โรงแรมอัลบารอกัต เพลส มีจานวน 7 ห้อง ห้องละ 550 บาท
อาคารเป็นตึกแถว 1 คูหา จานวน 4 ชั้น
40) คดีอาญาที่ 227/2561 โรงแรมฟอลโล่ ยัว ร์ ฮาร์ ท โฮสเทล แอนด์ คาเฟ่ มี จ านวน 1
ห้อง 14 เตียง ราคา 300 บาท/คน ห้อ อาคารเป็นตึกแถว 1 คูหา จานวน 2 ชั้น
41) คดีอาญาที่ 228/2561 โรงแรมทักษิณแกรนด์โฮม มีจานวน 4 ห้อง 20 เตียง ราคา 120
บาท/คน อาคารเป็นตึกแถว 1 คูหา จานวน 3 ชั้น
42) คดีอาญาที่ 228/2561 โรงแรมเจ้าฟ้า ดิ โฮสเทล มีจานวน 3 ห้อง 20 เตียง ราคา 200
บาท/คน อาคารเป็นตึกแถว 2 คูหา จานวน 4 ชั้น
จะเห็นได้ ว่า จ านวน 42 คดี หรื อ 53 เปอร์เซ็ นต์ โรงแรมที่ ถูกด าเนิ นคดี จัด อยู่ ในกลุ่ ม
ประเภทโรงแรมฮอสเตล ส่ วนที่เหลืออีก 36 คดี หรือ 47 เปอร์เซ็นต์ นั้ น พบว่า มีห ลายสาเหตุ เช่ น
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เป็นโรงแรมจาพวกรี สอร์ท หรือห้องชุด จากที่เปิดบริการเป็ นห้องเช่ารายเดือนและนามาเปิดบริการ
เป็นห้องพักรายวันอันเข้าข่ายลักษณะโรงแรม เป็นต้น
สัมภาษณ์นายสุพจน์ แสงศิลาวุฒิกุล ปลั ดอาเภอเมืองกระบี่ กล่ าวว่า จังหวัดกระบี่โดย
พ.ต.ท.ม.ล.กิติ บดี ประวิต ร ผู้ว่ าราชการจังหวัดกระบี่ ได้ มีนโยบายในการจั ดระเบี ยบโรงแรมผิ ด
กฎหมายให้เข้าสู่ระบบ โดยแจ้งให้ โรงแรมทีเ่ ปิดโดยไม่มใี บอนุญาตมาดาเนินการขออนุญาตให้ถูกต้อง
ภายใน 30 วั น หลั งจากนั้นจะดาเนินการการตามกฎหมายต่อไป ซึ่ งหลั งจากได้ป ระชาสัมพั นธ์ใ ห้
ทราบก็มีผู้ประกอบการบางส่วนให้ความร่วมมือมาขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมาย แต่
บางส่วนก็ยังละเลย เพิกเฉย ไม่ดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ อาเภอเมืองกระบี่ จึงได้บูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ทหาร ต ารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดกระบี่ และสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ได้ดาเนินการลงจัดระเบียบโรงแรมในพื้นทีอ่ าเภอ
เมืองจังหวัดกระบี่ ผลการดาเนินการมีการจับกุมโรงแรมที่เปิดบริการโดยไม่ได้รับอนุ ญาตจานวนถึ ง
229 คดี โดยเน้นหนักในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก คือ ภายในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ และ
ตาบลอ่าวนาง
เมื่อสัมภาษณ์ถึงประเด็ นที่เกี่ย วกับสาเหตุที่ผู้ประกอบการไม่มาขออนุญาต ผู้ให้สัมภาษณ์
กล่าวว่ า ก็เกิ ดจากหลายสาเหตุประกอบกั น ทั้ง สาเหตุ จากผู้ ประกอบการเองที่ ละเลย เพิกเฉย ไม่
ยอมมาดาเนินการขออนุญาตดาเนินการให้ถูกต้องโดยอาจมองว่ ามีอัตราโทษทีน่ ้อยไม่มคี วามเกรงกลัว
รวมถึงทั้งสาเหตุจากในแง่กฎหมาย เช่น กฎหมายว่าด้วยผังเมืองที่ไม่อนุญาตให้ก่อสร้ างโรงแรม เช่ น
เกาะพีพี กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ได้กาหนดให้อาคารโรงแรมเป็นอาคารควบคุมและต้ อง
ได้รับ อนุ ญาตใช้อาคารจากเจ้า พนักงานท้องถิ่ นก่ อนจึ งจะนาหลักฐานที่ ได้รั บการอนุ ญาตนั้นมาขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้
เมื่อสัม ภาษณ์ ในประเด็นที่เจาะลึ กลงไปว่ า โรงแรมประเภทใดที่ถูกจั บ กุม มากที่ สุด ผู้ใ ห้
สัมภาษณ์กล่าวว่า โรงแรมที่ถูกดาเนินคดีมากที่สุดส่วนมากจะเป็นโรงแรมประเภทฮอสเทล (Hostel)
เพราะเป็ นโรงแรมประเภทที่นาอาคารที่ ขออนุญ าตก่ อสร้า งไว้ สาหรับเป็ นที่ อยู่อาศัย มาดัดแปลง
ต่อเติม ปรับปรุงอาคารไว้สาหรับบริการนักท่องเที่ยวเป็นโรงแรม ซึ่งหลักเกณฑ์ของอาคารประเภท
โรงแรมนั้น มีรายละเอี ยดปลี กย่อยมาก ทั้งขนาดของอาคาร ขนาดทางเดิ น ขนาดบั นได ระบบ
ป้องกันอัคคี ภัย ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะคือ พ.ร.บ.ควบคุม อาคาร พ.ศ.2558 ซึ่งองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบ
เมื่อถามถึง ประเด็ นในการพั ฒนาหรื ออานวยความสะดวกให้ แก่ ผู้ประกอบการในการขอ
อนุญาตโรงแรม ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจที่จะประกอบธุ รกิจโรงแรมมา
แต่ ต้นนั้นจะไม่ มีปั ญหา เพราะผู้ ประกอบการเหล่า นี้จ ะศึ กษารายละเอี ยดของกฎหมา ยมาอย่า ง
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ครบถ้วนเมื่อมายื่ นขออนุ ญาตจะไม่พ บปั ญหา แต่จ ะพบปัญ หามากในประเภทโรงแรมประเภทที่
ปรั บ ปรุง อาคาร ต้ องยื่ นขออนุ ญ าตดั ดแปลงอาคารซึ่ง มี กระบวนการมากทั้ ง รับ รองแบบ การ
พิจารณาอนุญาตของท้องถิ่นซึ่งมีรายละเอียดในการพิจารณามากจึงทาให้ผู้ขออนุญาตต้องแก้ไขมาก
จนมองว่ าหน่วยงานราชการตั้ งเงื่อนไขเยอะ แต่จ ริง ๆ แล้ว เป็นมาตรฐานความปลอดภัย อาคารที่
ผู้ป ระกอบการต้ องรับ ผิ ดชอบต่ อผู้ เข้ าพั กทั้ง สิ้น หากแต่จ ะพิ จ ารณาข้ อเสนอในการอานวยความ
สะดวกในการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม คงต้องเน้นเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ เช่น การ
ยื่นคาร้องผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อลดขั้นตอนในการเดินทางมายื่นคาร้องด้วยตัวเองอย่างเช่นปัจจุบัน
สัมภาษณ์นายอัครพล ผลพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธา สานักงานโยธาธิการและ
ผังเมือง จังหวัดกระบี่โดย พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้ มีนโยบายใน
การจั ดระเบีย บโรงแรมผิด กฎหมายให้ เข้า สู่ระบบ โดยแจ้ง ให้โรงแรมที่ เปิด โดยไม่มี ใบอนุญาตมา
ดาเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องภายใน 30 วัน หลังจากนั้นจะดาเนินการการตามกฎหมายต่อไป ซึ่ ง
สานักงานโยธาธิ การและผั งเมือง ก็เป็นหนึ่ง ในหน่ว ยงานที่ ร่ว มในการตรวจสอบการจัด ระเบี ย บ
โรงแรมด้วย ซึ่ งสานักงานโยธาธิการและผั งเมืองก็จะมีห น้าที่ในการรับ ผิดชอบให้คาแนะนาเกี่ยวกั บ
เรื่องมาตรฐานความปลอดภั ย ของอาคารตามอานาจหน้ า ที่ โดยนโยบายเร่ งด่ วนที่ เน้ นก็จ ะเน้ น
เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารในด้านมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยเป็นหลัก
ซึ่งเมื่อสัมภาษณ์ถึงประเด็ นที่เกี่ยวกับ การดาเนินคดี ผู้ประกอบการในฐานความผิดประกอบ
ธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รั บอนุญ าต ผู้ให้ สัมภาษณ์กล่า วว่า เท่ าที่สังเกตุโรงแรมที่ถูกดาเนินคดีนั้นจะ
เป็นโรงแรมประเภทฮอตเทล (Hostel) จานวนมาก ซึ่งสาเหตุเกิดจากกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุ ม
อาคาร พ.ศ.2558 กาหนดให้โรงแรมเป็นอาคารควบคุม การใช้ซึ่งต้องได้รับอนุญาตใช้ อาคารจากเจ้ า
พนักงานท้องถิ่นก่อนจึงจะนาหลักฐานที่ได้รับการอนุญาตนั้นมาขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้
เมื่อสัมภาษณ์ถึงประเด็นเกี่ยวกับโรงแรมประเภทฮอตเทล (Hostel) มีความเห็นเกี่ยวกับการ
ใช้อาคารประเภทนี้มาประกอบธุรกิจโรงแรมอย่างไร ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า อาคารประเภทนี้มีความ
เสี่ ย งมากทั้ ง ในด้ า นความมั่ นคงแข็ ง แรงของอาคาร และโดยเฉพาะระบบการป้ องกัน อัค คี ภั ย
เนื่ องจาก พอเป็ นอาคารที่ ใ ช้ สาหรั บ บุ คคลหลายคนแล้ วอย่ า งเช่ นโรงแรมแล้ ว มี รายละเอี ย ด
ปลีกย่อยมาก ทั้งเรื่องช่องทางเดินต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ต้องมีทางหนีไฟหรือบันไดหนีไฟ
ตามหลั กเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎหมายว่า ด้ว ยการควบคุ มอาคาร อาคารสาหรั บใช้ เป็ น
โรงแรมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ภายในอาคารต้องจัดให้มี
ระบบจ่ายพลั งงานไฟฟ้า สารองสาหรั บกรณีฉุกเฉิ น เช่น แบตเตอรี่ หรือเครื่องกาเนิดไฟฟ้า แยกเป็ น
อิสระจากระบบทีใ่ ช้อยู่ตามปกติและสามารถทางานได้โดยอัตโนมัตเิ มื่อระบบจ่ายพลัง งานไฟฟ้ าปกติ
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หยุดทางาน ต้องติดตัง้ เครื่องดับเพลิงตามหลักเกณฑ์ เป็นต้น ซึ่งโรงแรมประเภทฮอตเทล (Hostel)
จะดัดแปลงไม่ได้มาตรฐานตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 ทั้งสิ้น
เมื่อถามถึง ประเด็ นในการพั ฒนาหรืออานวยความสะดวกให้ แก่ ผู้ป ระกอบการในการขอ
อนุญาตโรงแรม ผู้ให้ สัมภาษณ์กล่า วว่า ถ้ ามองถึ งเรื่องความปลอดภั ยของผู้ เข้าพักเป็นหลั กอาจไม่
สามารถผ่อนปรนได้เพราะถือว่า เป็นความปลอดภัยของชี วิตผู้เข้า พัก แต่ ปัจจุบัน นายเสถี ยร เจริ ญ
เหรียญ วิศวกรใหญ่ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ลงนามในหนังสือถึงผู้ว่ า
ราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องการปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 6/2562 ภายใน 9 ก.ย.62 โดย
ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ใช้อาคารผิดประเภท ก่อนวันที่ 12 มิ.ย. 2562 ให้รีบแจ้งปัญหาข้อขัดข้อง
ในการฝ่าฝืนกฎหมายต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และให้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา พร้อม
ทั้งดาเนินการปรับปรุงระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 47 (พ.ศ.
2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 และติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมื อถื อ 1 เครื่ อง
ต่อพื้นที่อาคารไม่เกิ น 200 ตร.ม. ทุกระยะไม่เกิน 30 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ 2 เครื่อง พร้อมยื่ น
เอกสารประกอบการตรวจสอบ ได้แก่ สาเนาใบอนุญ าตก่ อสร้ าง หรือดั ดแปลงอาคาร หรือสาเนา
ใบรับรองการก่อสร้างหรื อดัดแปลงอาคาร รวมถึง แบบแปลน เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร
หรือสถานที่ สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ หลักฐานการเสียภาษี ห้องพั ก
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสรรพากร รวมถึงหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ใช้ไฟฟ้ า ประปา
การออกทะเบีย นราษฎร และเอกสารอื่ น ๆ ที่ แสดงได้ว่ าเป็นอาคารที่ มีลักษณะตามข้อ 3 แห่ ง
กฎกระทรวงกาหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ ใช้ประกอบธุ รกิจโรมแรม พ.ศ. 2559 ซึ่งใช้อ าคาร
ประกอบธุรกิจ โรงแรมอยู่ก่อน 12 มิ.ย. 2562 ซึ่งถือว่าเป็ นการผ่อนปรนให้แก่ผู้ประกอบการในการ
นาอาคารที่ดัดแปลงมาประกอบธุรกิจโรงแรมแล้ว

บทสรุปและข้อคิดเห็น
1) บทสรุป
(1) ปัญหา ความสาคัญของปัญหา และเหตุผลของการศึกษา
(1.1) ปัญหา ความสาคัญของปัญหา
ปัจจุ บันจั งหวั ดกระบี่ ได้พั ฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานที่ สาคั ญ เช่ น การสร้างสะพานข้ ามสู่
เกาะลันตา มูลค่ากว่า 400 ล้านบาท การขยายสนามบิ นกระบี่ เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้ นของเที่ยวบิ น
ซึ่งส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวภายในจังหวัดกระบี่ เป็นจานวนมาก ความต้องการใน
การเข้าพักในโรงแรมจึงขยายตัวตามไปด้วย ส่งผลทาให้เกิดธุรกิจโรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel)
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ขึ้นเป็นจานวนมาก เพราะโรงแรมประเภทนี้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ น
นักท่องเที่ ยวชาวต่ างชาติ ที่นิย มท่ องเที่ ย วแบบประหยัด และเที่ ยวเป็ นทีม ธุ รกิ จ โรงแ รมประเภท
ฮอสเตล (Hostel) นี้ใช้งบประมาณลงทุนในการสร้างไม่มาก เนื่องจากสามารถใช้ที่อยู่อาศัยประเภท
บ้านพัก ทาวเฮาส์ ในการเปิ ดให้บริการได้ โดยการปรั บปรุงต่อเติมจากบ้ านพักอาศัยให้เป็ นฮอสเตล
(Hostel) แต่โรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel) นั้น ส่ วนใหญ่ยั งไม่ได้ยื่นขออนุญ าตประกอบกิจการ
โรงแรมโดยถูกต้องตามกฎหมาย จึงถือเป็นโรงแรมที่ยั งไม่ผ่านการตรวจสอบในด้านต่า ง ๆ ทั้งเรื่อง
ความปลอดภัย ของโครงสร้ างอาคาร การป้องกั นอัค คีภัย รวมถึงด้ านความปลอดภัย ในชีวิต และ
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวด้วย
(1.2) เหตุผลของการศึกษา
ผู้ศึกษาในฐานะที่ดารงตาแหน่งปลัดอาเภอเมืองกระบี่ ซึ่งอาเภอเมืองกระบี่จัดเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทาง
มาท่องเที่ย วเป็นจานวนมาก ส่ งผลให้เกิด สถานที่พั กที่เป็ นโรงแรมเกิดขึ้ นเป็นจานวนมาก แต่จาก
การศึกษาพบว่าโรงแรมทีเ่ ปิดให้บริการนั้นบางส่วนเป็นโรงแรมที่เปิดให้บริการโดยไม่ได้ รับ อนุ ญ าต มี
ความเสี่ยงในการที่จะไม่ปลอดภัย ในชีวิตหรือทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว เช่น ไม่มีระบบการควบคุ ม
หรือป้องกันอัคคีภัยที่ได้มาตรฐาน ไม่มีทางหนีไฟ ไม่มีกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภั ย ไม่ มี
สถานที่ที่จัดไว้สาหรับที่จ อดรถ ทาให้ผู้พักต้องจอดรถในจุดจอดสาธารณะหรือจุดจอดที่กระทบต่ อ
บุคคลอื่น ไม่มีระบบจัดการน้าเสียที่เพียงพอเนื่องจากเดิมขออนุญาตไว้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยแต่มกี ารใช้
อาคารเพื่อประกอบธุร กิจโรงแรมทาให้ โรงแรมไม่ สามารถจั ดการกั บน้ าเสียได้อย่ างมีป ระสิท ธิภาพ
เป็นต้น ผู้ศึ กษาเพื่อศึ กษาปัจจั ยที่ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel) ไม่ยื่นขอ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทฮอสเตล ในพื้นที่จังหวัดกระบีเ่ พื่อหาแนวทางการแก้ปั ญหาในการ
ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel) พืน้ ที่จัง หวัดกระบี่ตามความเหมาะสม
ต่อไป
(2) วัตถุประสงค์และวิธีการศึกษา
(2.1) วัตถุประสงค์
(2.1.1) เพื่อศึ กษาปั จ จัย ที่ ทาให้ ผู้ประกอบธุ รกิ จโรงแรมประเภทฮอสเตล
(Hostel) ไม่ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทฮอสเตล ในพื้นที่จังหวัดกระบี่
(2.1.2) เพื่ อหาแนวทางการแก้ ปั ญ หาในการขออนุ ญ าตประกอบธุ รกิ จ
โรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel) พื้นที่จังหวัดกระบี่
(2.2) วิธีการศึกษา
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ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจยั เชิงคุณภาพ ศึกษาข้อมูลทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม โดย
การเลือกกลุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจงและนาผลที่ได้ มาวิเคราะห์ ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ดาเนิ นการวิจัยใน
รูปแบบศึกษาข้อมูลจากสานวนคดีฐานความผิดเกี่ ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมประเภทฮอสเตล
โดยไม่ได้รับ อนุญาต โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านนิ ติศาสตร์กฎหมายการโรงแรมและผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิ จ
โรงแรม เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ดาเนินการวิจยั
(3) ผลการศึกษาถึงสาเหตุและแนวทางแก้ไข
(3.1) ปัจ จัย ที่ท าให้ ผู้ป ระกอบธุ รกิ จโรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel) ไม่ ยื่นขอ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ประเภทฮอสเตล ในพื้นที่จังหวัด กระบี่ เนื่องจาก สาเหตุ เกิดจากกฎหมาย
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 กาหนดให้โรงแรมเป็นอาคารควบคุ มการใช้ซึ่งต้องได้รบั อนุญาต
ใช้อาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนจึงจะนาหลักฐานที่ได้รับการอนุญาตนั้นมาขออนุญาตประกอบ
ธุรกิจโรงแรมได้
(3.2) เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาในการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมประเภท
ฮอสเตล (Hostel) พื้นที่จังหวัดกระบี่
(3.2.1) แนวทางการแก้ไ ขปัญหาอันเกิดจากผู้ประกอบการ การเสริมสร้า ง
ความรู้ ค วามเข้ า ใจแก่ ผู้ป ระกอบการในกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อง ในรู ป แบบของการท าคู่ มื อแก่
ผู้ประกอบการ โดยจัดในรูปแบบของสื่ออีเล็กทรอนิกซ์ ช่องทาง Social Media หรือประชาสัมพั น ธ์
ให้ผู้ประกอบการทราบถึ งผลเสี ยของการประกอบธุ ร กิจ โรงแรมที่ ไม่ ได้ รับ อนุ ญาต ทั้ งในแง่ค วาม
ปลอดภัยในชี วิตและทรัพ ย์สินของผู้เข้ าพักหรือผู้ป ระกอบการในด้า นความมั่นคง อัค คีภัย รวมถึ ง
การสร้างจิตสานึกให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสถานประกอบการ
โรงแรมที่ไม่ผ่านการควบคุม เป็นต้น
(3.2.2) แนวทางการแก้ ไขปั ญ หาอั นเกิ ด จากหน่ ว ยงานราชการ การขอ
อนุญาตประกอบกิจการโรงแรมนั้ น ประกอบด้วยข้อกฎหมายจานวนมาก เพื่อเป็นการแก้ไขข้อจากั ด
และอานวยความสะดวกให้ แก่ ผู้ประกอบการ โดยจัด ตั้งจุ ดบริการประชาชน One Stop Service
เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการทางด้านเอกสาร ให้สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน รวมถึงมาตรการใน
การตรวจสอบ ติดตาม และดาเนินคดี กับผู้กระทาความผิดโดยเคร่งครัด
(3.2.3) แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาโดยภาค โดยรั ฐอาจด าเนิ นมาตรการ
ส่งเสริม ผู้ประกอบธุร กิจโรงแรมโดยประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการที่ดาเนินการตามกฎหมายและมุ่ ง
ดาเนินธุร กิจ โดยรับ ผิด ชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibility) เพื่ อสร้างความเชื่อมั่ น
ให้แก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น
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การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ตู้แช่เย็น
กรณีศึกษา ร้านบูร พาเครือ่ งเย็น
พนิดา ศิริพฤฒิกุล*

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อตู้ แช่เย็น กรณีศึกษา ร้า น
บูรพา เครื่องเย็น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาด้านปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นต้น อีกทั้งนี้เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยทางด้านส่ว น
ประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่ องทางการ
จัดจาหน่าย ปั จจัยด้านการ ส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัย ด้านบุคคล ปั จจัยทางกายภาพ และปัจจั ย
ด้านกระบวนการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจ ซื้อตู้แช่ เย็นของผู้บริโภค ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง คื อ ผู้ประกอบการที่ใช้ตู้แช่เย็นในการดาเนินกิ จการ
จานวน 100 ตัวอย่ าง โดยผ่านการวิเคราะห์ข้อมู ลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จ รูปทางสถิติ สาหรับสถิ ติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) ที่ ใช้ใ นการวิเคราะห์ ข้อมู ลจาก แบบสอบถาม คื อ ค่ าความถี่
(Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage) นอกจากนั้ นผู้วิ จัยได้ ทาการ วิ เคราะห์ ปั จจั ยที่มี ผลต่ อ
การตั ด สิ น ใจซื้ อ ตู้ แช่ เย็ น โดยใช้ ก ารวิ เคราะห์ การถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ (Multiple Regression
Analysis) ซึ่งมี ตัว แปรอิสระ สองกลุ่ ม คื อ ปั จจั ยด้ านประชากรศาสตร์และปัจจั ยส่ วนประสมทาง
การตลาด โดยมี ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อตู้แช่เย็น
วัต ถุป ระสงค์ หนึ่ งของงานวิ จั ยนี้ คือ การศึกษาว่ าในกลุ่ม ผู้ใ ห้ ข้อมูล หรือกลุ่ ม ตัว อย่ างที่ มี
ลักษณะทาง ประชากรศาสตร์ ในด้า นเพศ อายุ สถานภาพสมรส และรายได้ที่ แตกต่ า งกั น มี การ
ตัดสินใจเลือกซื้อตู้แช่เย็นที่ แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐาน ของงานวิ จั ย ใน
ส่วนนี้ใช้การวิเคราะห์ความ แปรปรวนทางเดียว ได้แก่ Independent-Sample T test, One-Way
ANOVA สาหรับการทดสอบลักษณะ ทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม ตัวอย่างที่ แตกต่ างกั นด้านเพศ
อายุ สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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การวิเคราะห์ผลข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง พรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ของข้อมู ล
และ ค านวณหาค่ าร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ผลการศึ กษาพบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่ว นใหญ่เป็ นเพศหญิง มากกว่า เพศชาย โดยเพศหญิ งจ านวน 67 คน คิ ดเป็ นร้อยละ
67.00 และเป็นเพศชาย จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.00 ของกลุ่มตัว อย่าง 100คน โดยส่ ว น
ใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี จานวน 45 คน คิเป็นร้อยละ 45.00 และมีรายได้ 40,001- 60,000 บาท
จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน จานวน 55 คน
คิดเป็นร้อยละ 55.00 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ร ะดับความสาคัญ เรียง
ตามลาดับค่ าเฉลี่ย ได้ แก่ ปัจจัยด้ านผลิตภัณ ฑ์ ปัจจัยด้ านราคา ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่า ย
และปัจจั ย ด้านกระบวนการ อยู่ ในระดับ ความสาคัญที่ม ากที่สุด ส่วนด้านส่งเสริม การตลาด ปัจจั ย
ด้านบุคคล ปัจจัยด้าน กายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญอยู่ในระดับมาก
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บทน า
ในปัจ จุบัน ผู้ป ระกอบการทางธุรกิ จ อาทิเช่ น ร้า นอาหาร ร้านกาแฟ -เบเกอรี่ ร้ านบุ ฟเฟต์
ร้านติ่มซา ร้านโชห่วยขนาดเล็ก และตู้แช่เฉพาะทางต่าง ๆ มีความจาเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้ตู้แช่
ในการประกอบธุรกิ จ ซึ่งตู้แช่ นั้นสามารถแบ่งออกได้หลากหลายประเภทเพื่อให้ เหมาะสมกับการใช้
งานไม่ว่าจะเป็น ตู้แช่แข็ง, ตู้แช่สแตนเลส, ตู้แช่ไวน์, ตู้โชว์ ฯลฯ ซึ่งจะมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่ าง
กันออกไป อี กทั้ง ตู้แช่ เย็นในปั จจุบั นมีบ ทบาทในชีวิ ตประจ าวั นของมนุษ ย์ม ากขึ้ น ได้ แก่ ครัว เรือน
ร้านอาหาร ร้านค้าที่ขายอาหารแช่เย็นและร้านค้าทัว่ ไป เพราะนอกจากจะใช้ในการเก็บถนอมอาหาร
สดและเป็นสิ่ง อานวยความสะดวกสบายในครั วเรื อนแล้ ว จะเห็ นได้ว่ าตู้ แช่ เย็ นนั้ นมีป ระโยชน์ ต่ อ
ร้านค้าหลายประเภทผู้บริโภคจาเป็นต้องคานึงถึงความเหมาะสมต่ อการใช้งานในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ น
ประเภท ตู้แช่เย็นทั่วไป ตู้แช่สแตนเลส ตู้โชว์อาหาร-เครื่องดืม่ และตู้แช่เค้ก เป็นต้น เนื่องจากตู้ แช่ ใ น
แต่ละประเภทจะมีการออกแบบ ขนาดของตู้แช่และการควบคุ มอุณหภูมิที่แตกต่างกั นออกไป หาก
ผู้บริโภคมีความเข้า ใจเกี่ย วกับประเภทของตู้แช่ก็จะสามารถตั ดสินใจเลือกซื้อตู้แช่สเตนเลสได้อย่า ง
เหมาะสมอีกด้วย
ปัจจุบัน อุตสาหกรรมตู้แช่เย็นจึงได้มีนวัตกรรมใหม่ๆ การปฏิวัติคุณภาพ กลยุทธ์การปรั บใช้
และโอกาสในการพัฒนาเพื่อสร้างตลาดเศรษฐกิจใหม่ ตลาดสารสนเทศอุตสาหกรรมตูแ้ ช่เชิงพาณิชย์ก็
เช่นกั น รวมไปถึ งความต้ องการที่ เพิ่ม ขึ้น สาหรับอาหารแช่แข็ ง เครื่องดื่ ม อีกทั้งความต้องการของ
ผู้บริโภคเหล่ านี้มีสูงมากขึ้ น ดังนั้นความสาคัญอุต สาหกรรมแช่ แข็ง ที่เริ่มจากกระบวนการอาหารใน
การเก็บอาหาร จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นตู้แช่เชิงพาณิชย์ที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบนั จากความต้องการสินค้า
ของบรรดาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างร้านกาแฟ-เบเกอรี่และร้านอาหาร รวมไปถึงร้านโชห่วย และเนื่องจาก
คนสมัยใหม่หรือพนักงานประจา นิยมหันมาเป็นเจ้าของกิจการกันมากขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการสู ง
ทั้งตู้แช่เครื่องดื่ม แช่เค้ก แช่เบียร์วุ้น ซึ่งคาดว่ากระแสนี้จะดาเนิน ไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต
วงการธุ ร กิจ ตู้ แช่ เย็ น จากเดิ ม ที่ มีผู้ป ระกอบการหลั กเพียง 2-3 ราย อาทิ บริษั ท ซั นเด้ น
อินเตอร์ คูล และพานาโซนิค ที่ เป็นรายใหญ่ของตลาด ส่วนที่ เหลือจะเป็นร้า นค้าปลี กเครื่องเย็นราย
ย่อยกระจายอยู่ ตามพื้นที่ต่ าง ๆในแต่ละจัง หวั ด ขณะเดีย วกัน ส่ ง ผลให้การแข่งขั นเริ่ มเปลี่ยนจาก
ราคาไปสู่นวัตกรรมและการบริ การมากขึ้น เช่ น การออกแบบตู้แช่เย็ นให้ทันสมัย ระยะเวลาในการ
รับประกัน และการบริการหลังการขาย เป็ นต้น เพื่อสร้า งความแตกต่า งจากคู่แข่งขันและรักษาฐาน
ราคาให้เป็นทีจ่ ับต้องได้
ทั้งนี้ ร้านบู รพาเครื่องเย็น ประกอบธุรกิจค้าปลีกแบบดั้ง เดิ ม ก่อตั้ง มกราคม เมื่อปี 2522
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 442/6 ถนน ตลาดใหม่ ตาบล ตลาด อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งร้านจัด
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ตั้ ง อยู่ ใ นอาเภอเมื องสุ ร าษฎร์ ธ านี สภาพแวดล้ อมของร้ า นเป็ นโซนตลาด มี แหล่ ง การค้ า และ
ผู้ประกอบการร้านค้ าต่า ง ๆ รวมถึ งทาเลที่ตั้ งสะดวกในการเดินทางและหาได้ ง่าย เป็นการด าเนิ น
ธุรกิจแบบครอบครัว มีการบริหารงานทีไ่ ม่ซับซ้อน เป็นกันเองกับลูกค้า และสามารถเจรจาต่ อรองได้
อีกทั้งมีการให้บริการที่ครบวงจร อาทิเช่น บริการหลั งการขาย บริการซ่ อม ทั้งนี้ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ มี
คุณภาพ ทนทาน สามารถใช้งานได้ยาวนาน นอกจากนี้ยังจัดจาหน่ายอะไหล่ตแู้ ช่ต่าง ๆ ที่ มี คุ ณ ภาพ
ราคาไม่ แพงและเนื่องจากเป็ นร้า นที่ ประกอบตู้แช่และรับ ซ่อม จึ งไม่ ได้มี การตกแต่งหน้า ร้านแบบ
สวยงาม
ปัจจุ บัน ประชากรส่ วนใหญ่หั นมาประกอบธุร กิจ กันมากขึ้ น อาทิ เข่น ธุ รกิจ ที่พั ก ร้า นค้ า
ร้านอาหาร ร้า นกาแฟ เป็ นต้ น ซึ่ งธุ รกิจ เหล่ านี้ มีค วามจาเป็นจะต้องใช้ตู้ แช่ เย็นเพื่ อรักษาคุณ ภาพ
สินค้าหรือไว้สาหรับประโยชน์ในด้ านอื่น ๆ ทั้งนี้เนื่ องจากจานวนผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นและมี ความ
หลากหลายทางธุรกิจมากขึ้น ส่งผลให้ ความต้องการทางตลาดสูงขึ้น รวมถึงการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้ น
ในสภาพแวดล้อมเขตอาเภอเมืองสุร าษฎร์ ธานี มีจานวนร้ านขายตู้แช่เย็น รวมทั้งหมด 3 ร้าน และ
จัด จาหน่ ายในห้ า งสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ 2-3 ห้ าง ท าให้ ธุร กิจ ประเภทดัง กล่ าวมีการแข่ ง ขันกั น
พอสมควร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคแต่ ละคนว่าต้องการซื้ อไปใช้
ทางด้านใด
จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นสาเหตุสนับสนุนให้ผู้วิจัยมี ความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง
“ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อตู้แช่ เย็น กรณีศึกษา ร้านบูรพาเครื่องเย็น” โดย
ผู้วิจัยคาดหวังว่าผลของการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่ อการด าเนินงานของธุรกิจครอบครัว โดย
นาผลการวิจัยที่ได้ จากการศึกษาในครั้งนี้ เป็ นแนวทางในการพิ จารณาปรับปรุงพั ฒนาธุร กิจในด้า น
การวางแผนเลือกใช้ และพัฒนาปัจจัยส่ว นประสมทางการตลาดที่เหมาะสมและวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่ สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการซื้อและตัดสินใจซื้ อ
สินค้าในอนาคตของผู้บริ โภคต่อไป อีกทั้ง เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันและรักษาธุรกิจให้
เติบโตอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อตู้แช่เย็น
2) เพือ่ ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อตู้แช่เย็น
3) เพือ่ ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อตู้
แช่เย็น
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วิธ ีก ารศึกษา
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบธุรกิจการในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มขนาดใหญ่และกระจายอยู่รอบ จึงไม่สามารถทราบจานวน
ประชากรที่แน่นอน เป็นผลให้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Judgmental or Purposive Sampling) คือ การเลือกแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ทั้งคนที่เคยตัดสินใจซื้อตู้แช่เย็น
และไม่เคยซื้อ โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน

นิย ามศัพท์
ตู้แช่เย็ น คือ ตู้แช่แข็งเป็ นถังเก็ บหรื อช่องที่ ใช้เก็ บผลิต ภัณฑ์ อาหารที่ต้องใช้เครื่องท าความ
เย็น การเก็บอาหาร หรือเย็นรายการอื่น ๆ และตู้ หรือกล่องพร้อมอุปกรณ์สาหรับเครือ่ งทาน้าแข็ง ทา
ความเย็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในครัวเรือนและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย
ตู้แช่สแตนเลส คือ ตู้แช่แข็งที่ใช้วัสดุโลหะในการประกอบเป็นตู้แช่แข็ง ทาให้มีความแข็ ง แรง
ทนทาน และไม่เป็นสนิม จุดเด่นคือ สามารถเก็บความเย็นได้ดี มีความเย็นที่สม่าเสมอทั่วถึงกันได้ดี จึง
สามารถรักษาคุณภาพของอาหารและสิ่งต่าง ๆ ที่เก็บไว้ในตู้แช่ได้เป็นเวลานานและคงทีก่ ว่าตูแ้ ช่ แบบ
ทั่วไป

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) เป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการให้แก่ ลูกค้ า
หรือกลุ่มเป้าหมาย เจ้าของธุรกิจจะต้องให้ความสาคัญกับเครื่องมือเหล่านี้ในการวางกลยุทธ์และสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในการซื้อสินค้าหรือเลือกใช้บริการ เพื่อให้สามารถแข่งขันเหนือคู่แข่ง ลูกค้า
เกิดความประทับใจและซื้อซ้าในอนาคต จากทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับส่วนประสมการทางตลาด
บริการที่กล่าวมา ผู้วิ จัยจะนาส่ วนประสมทางการตลาด รวมถึงปัจ จัยส่ วนบุค คลของผู้บ ริโภค เพื่ อ
ศึกษาปั จจั ยแต่ ละด้า นว่ ามี ผลต่ อการตั ดสิ นใจซื้อตู้แช่เย็นหรือไม่ อย่า งไร ทั้ง นี้ จากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจั ยที่เกี่ย วข้อง สามารถกาหนดกรอบแนวคิดของงานวิจัย เรื่องการศึกษาส่ว น
ประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่อการตัดสินใจซื้อตู้แช่เย็น กรณีศึกษา ร้านบูรพาเครือ่ งเย็น ได้ดังต่อไปนี้
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ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตามตัว (Dependent Variable)

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค
เพศ (Sex)
อายุ (Age)
สภานภาพ (Marital Status)
รายได้ (Income)

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ด้านราคา (Price)
ด้า3.นช่ทบทวนวรรณกรรม
องทางการจัดจาหน่าย (Place)
ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion)
ด้านบุคคล (People)
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
(Physical Evidence and Presentation)
ด้านกระบวนการ (Process)

การตัดสินใจซื้อตู้แช่เย็น

ทบทวนวรรณกรรม
ยุ ว ดี จารุ นุช (2554) ศึ กษาปั จ จั ย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตั ด สิ น ใจซื้ อ อะไหล่ ร ถยนต์ ของ
ผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี การศึกษาระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา และสถานประกอบการ
ส่วนใหญ่ เป็นสถานประกอบการที่ ได้จ ดทะเบีย นกับ ส านักงานอุ ตสาหกรรมเป็นอู่ซ่อมรถยนต์ ที่ มี
เจ้าของคนเดีย ว และเปิดด าเนินการมานานกว่า 5-10 ปี สถานประกอบการส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ ย
ต่อเดือนตั้งแต่ 20,001-300,000 บาท ด้านพฤติกรรมการซื้ออะไหล่ พบว่า สถานประกอบการส่ว น
ใหญ่จะมียอดซื้ออะไหล่เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท มีความถี่ในการซื้ออะไหล่ทกุ 2-5
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วันทาการ และมี การจั ดซื้ออะไหล่ ประเภทระบบเบรกมากที่สุด รองลงมา คือระบบช่างล่ าง ผู้ประกอบการ
เป็ นผู้ กาหนดคุ ณ ภาพของสิ นค้ า ที่ จะซื้ อมา กกว่ า ลูกค้ าที่ เข้า มาใช้ บริ การในอู่ ซ่อมรถยนต์ เอง ซึ่ ง
ผู้ประกอบการจะกาหนดคุณ ภาพของสินค้าจากยี่ห้ อเป็ นหลักจะมี นโยบาย การจัด ซื้ออะไหล่ จาก
แหล่งขายหลายแหล่งไม่ขึ้นกับแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพราะแหล่งขายแหล่งเดียวอาจรองรับความต้องการ
ได้ไม่เพียงพอโดยส่วนใหญ่เป็นแหล่งขายในอดีต และแหล่งขายในปัจจุบนั เป็นหลักโดยเน้นที่สินค้าดีมี
คุณภาพ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยผู้ซื้อที่เป็นองค์กรที่มี ผลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ใ น
ระดับความสาคัญมากคือ ปัจ จัยผลิตภัณ ฑ์ ปัจจัย ราคา ปัจ จัยภายในองค์กร ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม
ปัจจัยระหว่างบุคคลตามลาดับ ระดับความสาคัญ ปานกลาง คือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่า ย
และปัจจั ยด้านการส่งเสริ มการตลาด ปัจ จัยย่อยด้ านการผลิตภัณ ฑ์ที่มีผลต่ อการตั ดสินใจซื้ ออะไหล่
รถยนต์ ของผู้ป ระกอบการอู่ ซ่อมรถยนต์ อั นดับ แรกโดยมีร ะดับ ความสาคั ญมากที่ สุด คื อ ความ
รับผิ ดชอบต่ ออะไหล่ที่ มีปั ญ หา ปั จจัย ย่อยด้ านราคาที่มี ผลต่อการตั ดสิ นใจซื้ออะไหล่ร ถยนต์ ของ
ผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ของผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ อันดับแรกโดยมีระดับความสาคัญมาก
คือ มีราคาให้เลือกตามคุณภาพอะไหล่ ปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายทีม่ ีผลต่อการตั ดสิ นใจ
ซื้ออะไหล่ รถยนต์ข องผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์อันดั บแรกโดยมีระดับ ความสาคัญมาก คือ ความ
รวดเร็วในการจัดส่งสินค้า ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการขายที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์
ของผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ อันดับแรกโดยมีระดับความสาคัญมาก คือ พนักงานมีความรู้คอยให้
ค าแนะนาได้ ปั จ จั ย ด้ า นย่ อ ยด้ า นสิ่ ง แวดล้ อมที่ มี ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ อะไหล่ ร ถยนต์ ของ
ผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์อับดับแรกโดยมีระดับความสาคัญมากคือ ภาวะเศรษฐกิจรวมในปั จจุ บั น
ปัจจัยย่อยด้านระหว่างบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์
อันดับแรกโดยมีระดับความสาคัญมาก คือ ความสนิทสนมส่วนตัวระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
Gao, Bai, และ Waechter (2015) พบว่าผู้บริโภคที่ซื้อมือถือซ้าในตราสินค้าเดิมจะคานึ ง ถึ ง
ปัจจัยเกี่ยวกับคุณภาพด้านความปลอดภัยของสินค้ามากทีส่ ุด เพราะทาให้ผู้บริโภคเกิดความไว้ ว างใจ
ต่อตราสินค้า เช่นเดียวกับการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟูาภายในบ้า นใน
ประเทศมาเลเซียของ Tan, Ooi, และ Goh (2017) พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อของผู้ บริ โภค เพราะผู้ บริ โภคเลือกซื้ อเครื่ องใช้ไ ฟฟ้า โดยพิ จารณาจากปั จจั ยด้ า นการประห ยั ด
พลังงานมากที่สุด ทั้ งนี้ อาจกล่าวได้ว่าปั จจัยทางด้านผลิตภั ณฑ์ ส่งผลต่อการตัด สินใจเลือกซื้อสินค้ า
ของผู้บ ริโภค เนื่ องจากเป็ นสิ่ งที่ ลูกค้า รับ รู้และสั มผั สได้โดยตรง เนื่ องจากปั จจุ บันมีการแข่ งขันกั น
รุนแรง จึงจาเป็นที่จะต้องออกแบบสินค้าให้มีความแตกต่างเป็นเอกลั กษณ์ของตนเองอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจอยู่ตลอดเวลา
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กฤษชนก จงใจรักษ์ (2557) พบว่า ปัจจัยทางด้านราคาส่งผลต่ อการตั ดสินใจซื้อเครื่ องปรับอากาศ
โดยผู้บริโภคให้ความสาคัญในด้านราคาเหมาะสมกับคุณภาพมากที่สุด รวมถึงราคาของอะไหล่ สินค้ า
ไม่แพงเกินความเหมาะสม เช่นเดียวกับการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภท
คงทน (Durable Goods) ในแคว้นเอโรด ประเทศอินเดียของ Nachimuthu และ Sakthivel (2017)
พบว่า ปั จจั ยทางด้า นราคาของสิ นค้า ส่งผลต่อการตั ดสิ นใจซื้ อของผู้ บ ริโภคมากที่ สุด ผู้ บริ โภคจะ
พิจารณาและตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า โดยให้ค วามสาคั ญต่อราคาของสินค้ามากกว่าค านึงถึ งความคุ้ มค่ า
ระหว่างราคากับคุณภาพของสินค้า เช่นเดียวกันกับ กฤษชนก จงใจรั กษ์ (2557) พบว่ า ปัจจัยด้า น
บุ ค ลากรส่ ง ผลต่ อการตั ด สิ นใจซื้ อเครื่ องปรั บ อากาศ โดยพิ จ ารณาจากพนั กงานขายมี ค วามรู้
ความสามารถ เข้ า ใจสิ นค้ า สามารถแนะนาสิ นค้ า ได้ เป็ นอย่ า งดี มี ค วามกระตือรื อร้ นเอาใจใส่
สอดคล้ องกับ การศึกษาปัจ จัยที่มี อิทธิพ ลต่อการตัดสิ นใจซื้อสินค้า ของร้า นค้าปลีกที่ตั้ งอยู่ในร้านค้ า
ปลีกขนาดใหญ่ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
จากการศึ กษางานวิจั ยพฤติ กรรมผู้บ ริโภคในการตัด สินใจซื้ อ เครื่องใช้ ไฟฟูา ในรัฐอานธร
ประเทศ ประเทศอินเดี ยของ Ravikanth (2016) พบว่ า ปัจจั ยด้านการ ส่งเสริม การตลาดส่งผลต่ อ
การตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟูาของผู้บริโภค โดยกลยุทธ์ทางการตลาดที่เน้น การโฆษณาสินค้าราคาถูก
มาดึ งดูด ผู้บ ริโภคสามารถใช้ได้ ผลกั บกลุ่มลู กค้ าเพี ยงกลุ่มเดียว คือ กลุ่ ม ผู้ บริ โภคระดั บปานกลาง
เท่านั้ น เพราะในระยะยาวกลยุท ธ์นี้ไม่ สามารถใช้ ได้ผลกับกลุ่ มลูกค้าระดับสู ง ขึ้นไป สอดคล้ องกั บ
การศึกษาปั จจัย ที่มี อิทธิ พลในการตั ดสิ นใจเลือกซื้อรถยนต์ โตโยต้ า นิ ว วิ ออส ของผู้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครของ แครียา ภู่ พัฒน์ (2551) พบว่า ปัจจั ยทางด้านการส่งเสริ ม การตลาดส่งผลต่ อ
การเลือกซื้อรถยนต์ โตโยต้า นิ ว วิออส โดยแนะน าให้ควรมี โฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างสร้ างสรรค์
ได้ แก่ วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ สื่ อสิ่ งพิ ม พ์ เป็ นต้ น เช่ นเดีย วกับ งานวิจั ย พฤติ กรรมการซื้ อและ ปัจ จั ยส่ ว น
ประสมทางการตลาดทีม่ ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า iPod ของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร
ของ พากภูมิ พร้อมไวพล (2551) พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อ การเลือกซื้อ iPod
โดยเฉพาะด้านการจัดรายการส่งเสริมการขายที่มีความน่ าสนใจอย่างต่ อเนื่อง เช่น การโฆษณา การ
ผ่อนช าระ เป็นต้น จากงานวิจัยส่วนใหญ่ โดยสรุ ปอาจกล่าวได้ว่าปัจจัยด้ านการส่งเสริม การตลาด
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค การส่งเสริมการตลาดจะเกิดประสิทธิภาพ ที่ดีได้ตอ้ ง
ประกอบกับกลยุทธ์การจัดการที่ดี โดยการส่งเสริมการตลาดของสิ นค้า เช่น การเพิ่ม ตัวเลือกในการ
ผ่อนชาระในอัตราที่จะทาให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ เพราะไม่ต้องใช้เงินจานวนมาก ในการซื้อ ดั ง นั้ น
ผู้ประกอบการควรจะมีการทาการส่งเสริมการตลาดอยู่อย่างสม่าเสมอเพื่อเป็นการเข้าถึงผู้บริโภคทุ ก
ระดับชั้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงตัวสินค้าได้
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จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้ องส่วนใหญ่ พบว่า ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด
เป็นปั จจัย หนึ่งที่ มีผลต่อการตัด สินใจของกลุ่ มผู้ บริโภค ไม่ว่าจะเป็นสินค้ าประเภทใดก็ต าม ซึ่ งผู้ใ ห้
ข้อมู ลการวิ จัย มีรูป แบบการตั ดสิ นใจซื้อเป็นไปในทิ ศทางเดีย วกัน โดยผ่ านขั้ นตอนการตัด สินใจ 5
ขั้นตอนได้แก่ การตระหนักถึงความต้องการ แสวงหาข่าวสาร การประเมินทางเลือก การตัดสินใจและ
พฤติกรรมหลังการซื้อ (เมธิยา กอสนาน, 2555) และพบว่าส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณ ฑ์
ด้านสถานที่จัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บ ริ โภค
(สัญ ญา พิบู ลย์ อาลั กษณ์,2556) ซึ่งปั จจุ บันมี ปัจ จัย เพิ่ม อีก 3ปัจ จัย ที่เป็ นปั จจั ยในการส่งมอบการ
บริ การ นั่ นคื อ บุ ค คล (People) ลั กษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ
(Process) ซึ่ งส่ ว นประสมทางการตลาดเหล่า นี้ เป็ นปัจ จั ย ที่ ส่ง ผลต่ อการตัด สิ นใจซื้ อสิ นค้ า ของ
ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัดจาหน่ าย เป็นต้น หากผู้บริ หารหรื อ
ผู้จัดการของร้านค้านาส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มาปรับใช้เป็นกลยุทธ์ในการการดาเนินธุ ร กิ จ
ก็จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ เนื่องจากในปัจจุบันมีบ ริษัทนายทุน หรื อ ต่างชาติเ ข้ามา
ลงทุน ทาให้เกิดการแข่งขันสูง ทั้งนี้ร้านค้าปลึกขนาดเล็กจึงจาเป็นต้องปรับตัวและเพิ่มกลยุทธ์ในด้ าน
การขายสินค้าและบริการ เพื่อรักษาฐานลูกค้าและดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ผลการวิจยั และอภิปรายผล
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
จากข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค ในด้า นเพศ อายุ สถานภาพสมรส และรายได้ที่
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซื้อตู้แช่เย็นที่แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจากการทดสอบ
สมมติฐาน ของงานวิจัยในส่วนนี้ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ได้แก่ IndependentSample T test, One-Way ANOVA สาหรับการ ทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคหรือลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างทีแ่ ตกต่างกัน ดังต่อไปนี้
สมมติฐานที่ 1 เพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อตู้แช่เย็นไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อตู้แช่เย็นไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 สถานภาพที่แตกต่างกัน มีผลต่อกับ การตัดสินใจซื้อตู้แช่เย็นแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อตู้แช่เย็นแตกต่างกัน
2) ปัจจัยที่มีผลต่อข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 7Ps
ปัจจัยที่มีผลต่อข้อมูลเกี่ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีผลต่อการตั ดสินใจซื้อตู้แช่
เย็น เป็นแบบประมาณค่า (Raring Scale) ชนิ ดกาหนดคาตอบเป็ นข้ อความ 7 ปั จจัย ได้ แก่ ด้า น
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ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้า ง
และนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ และปัจจัยมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อตู้แช่
เย็น ผู้ วิจั ยได้เลือกใช้ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และค่า เบี่ ยงเบนมาจรฐาน (Standard Deviation) ในการ
วิเคราะห์การให้คะแนนมีดงั นี้
ตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 7Ps
ด้า น
ด้า นราคา
ด้า น
ด้า น
ด้า นบุคคล
ผลิตภัณฑ์
ช่องทางกา ส่ง เสริม
จัด
การตลาด
จ าหน่าย
4.58
4.69
4.51
4.02
4.35
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มาก
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

ด้า น
ลักษณะ
ทาง
กายภาพ
4.23
มาก

ด้า น
กระบวนการ
ให้บริการ
4.74
มากทีส่ ดุ

3) การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regression)
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตั ดสินใจซื้อตู้แช่เย็น โดยปัจจัย ที่
ได้จากการจัด กลุ่ มจากการวิเคราะห์ปั จจัย Factor Score (คะแนนของแต่ละปัจ จัย) ที่ได้ จากการ
วิเคราะห์ปัจจัยด้านต่าง ๆ และคะแนนของระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยทีม่ ีผลต่อการตัดสินใจซื้ อตู้ แช่
เย็นจากกลุ่มตัวอย่าง สามารถนามาวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regression) เพื่อการ
หาความสัม พันธ์ระหว่ างการตัดสิ นใจซื้อตู้แช่เย็นของกลุ่มตัวอย่างและปัจจัย ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อตู้แช่เย็น ซึ่งผลการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบ Enter Method โดยนาตัวแปรอิสระทุกตัวทั้งตั ว
แปรอิสระที่มี ความสั มพันธ์ กับตั วแปรตามอย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิติและไม่มีนัยสาคั ญทางสถิติ ได้
ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter Method
Model

(Constant)
เพศ
อายุ
สถานภาพ
รายได้
P1 Total
P2
P3
P4
P5
P6
P7

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
.742
.216
-.033
.026
-.014
.015
-.004
.026
.003
.013
-.009
.010
.003
.006
.060
.033
-.007
.022
-.007
.029
.044
.027
.066
.030

Standardized
Coefficients
Beta
-.143
-121
-021
025
-090
-058
205
-038
-030
169
-252

T
3.437
-.1264
.930
.166
.211
.860
.556
1.830
.347
.239
1.608
-2.180

Sig.
.001
.210
.355
.869
.826
.392
.579
.071
.730
.812
.111
.032

จากตารางข้างต้น เมื่อพิจารณาตัวแปร พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อตู้แช่เ ย็น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05 ของปัจจัย ซึ่งพบว่าค่า Sig. ของปัจจัย P7 มีค่าเท่ากับ 0.32
ดังนั้น สรุปได้ว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด P7 คือ ด้านกระบวนการให้บริการ มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อตู้แช่เย็น
ซึ่งผลการศึกษา สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้ อตู้
แช่ เย็ น ได้ แก่ ด้ า นกระบวนการให้ บ ริ การ ส่ง ผลต่ อการตั ด สิ นใจซื้ อตู้ แช่ เย็ น อี กทั้ ง ผู้ บ ริโภคให้
ความสาคัญ ในระดั บ มากที่ สุด คือการบริการหลั ง การขายตามที่ ตามเงื่ อนไขที่ ต กลงกั นไว้ และ
รองลงมาคือ การแจ้งอัตราค่าใช้จ่ายก่อนทุกครัง้ ดั งนั้น หากร้านค้าปลีกที่มีบริการหลังการขายภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด บริการซ่อมนอกสถานที่ รวมถึงขั้นตอนในการบริหารที่ไม่ยุ่งยาก ซั บ ซ้ อน จะท า
ให้ร้านค้านั้นสร้างความได้เปรียบทางการตลาดมากกว่าร้านค้ าอื่นและร้า นค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ไม่ มี
บริการหลังขาย
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สรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษา การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อตู้แช่เย็น
พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการ (P7) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อตู้แช่เย็น และเมื่อพิจารณา
จากคะแนนระดับความเห็น แสดงให้เห็นระดับความเห็นต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ที่ เลือกซื้อตู้เย็นใน
ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมระดับความเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.74) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าข้อที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีบริการหลังการขายตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ (ค่าเฉลี่ย
4.87) รองลงมา แจ้งอัตราค่าใช้จ่ายก่อนทุกครัง้ (ค่า เฉลี่ย 4.74) ขั้นตอนในการให้บริการสะดวก
รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน (ค่าเฉลี่ย 4.69) และส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด มีเบอร์โทรศัพท์ที่ตดิ ต่อได้สะดวก
(ค่าเฉลี่ย 4.67) ทั้งนี้ในปัจจุบัน การขายสินค้า โดยเฉพาะสินค้าประเภททอิเล็กโทรนิค ผู้บริโภคจะ
เกิดความคาดหวังในเรื่องของการรับประกัน ดังนั้น หากร้านค้าปลีกที่มีบริการหลังการขาย การซ่อม
ฟรีหรือการรับประกันภายในระยะเวลาทีก่ าหนด จะทาให้ร้านค้านั้นได้เปรียบทางการตลาดมากกว่า
ร้านค้าปลึกที่ไม่มบี ริการหลังขาย
ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีแนวโน้มที่จะกลับมาซื้อใหม่จานวน 48 คน คิดเป็นร้อย
ละ 48.00 และผู้ที่ตัดสินใจที่ซื้อแน่นอน จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 และไม่แน่ใจ จานวน
18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

ข้อ เสนอแนะจากผลการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ทาการวิจัยควรจัดสรรเวลาในการเก็บข้อมูลและรวม
รวบแบบสอบถาม เนื่องจากการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม ผู้ประกอบการจากร้านต่าง ๆ อาจจะต้องใช้เวลา
ในการเก็บรวมรวบ เนื่องจากผู้ประกอบการแต่ละร้านไม่สะดวกให้ข้อมูลได้ในทันที จึงต้องไปเก็บใน
คราวหลัง อีกทั้งผู้เก็บแบบสอบถามเองควรทาแบบสอบถามไว้สารอง กรณีแบบสอบถามสูญหายเมื่ อ
ไปเก็บในวันถัดไป ดังนั้นจึงต้องเก็บสารองไปเผื่อไว้ อีกทั้ง มีข้อแนะนาที่ได้รับจากการศึกษาในครัง้ นี้
คือ อยากให้มีการพัฒนารูปแบบของตู้แช่เย็นให้มีความสะดวกสบายและทันสมัยมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
สภาวะปัจจุบันมีสินค้าให้เลือกหลากหลายรูปแบบมากกว่าสมัยก่อน
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ข้อ เสนอแนะในการทาการศึกษาครัง้ ต่อไป
1) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้ อแช่เย็น ผู้วิจัยจึงควรทาการศึกษาและวิจั ย
เชิง คุณ ภาพ (Qualitative Research) อาทิ เช่น การสัม ภาษณ์ (Interview) ควบคู่ไปกั บการแจก
แบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ส่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถ
คิดค้นกลยุทธ์ การพัฒนาหรือปรับปรุงในธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต
ได้อย่างแท้จริง
2) ควรศึ กษาเพิ่มเติ มเกี่ยวกั บปั จจัยตัวอื่น ๆ ที่ ส่งผลต่ อการตัด สินใจซื้ อ เพื่ อให้ ประกอบการ
สามารถนาข้อมูลที่ เก็บ ได้ไ ปประยุกต์ใช้ ในการวางแผนกลยุทธ์ การดาเนิ นธุ รกิจ เพื่อสร้า งความพึ ง
พอใจต่อผู้บริโภคได้มากขึ้น
3) ควรศึ กษาเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับพฤติ กรรมหรือปัจจั ยต่าง ๆ ที่ ส่งผลต่อการซื้อซ้า (Repurchasing)
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรักษาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่ง ยืน
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การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุสานักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
พัชยา ศรประสิทธิ์*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพของกระบวนการคัดกรองผู้มีสิทธิได้รบั
การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพื่อทราบถึงประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดิ น
หลั งการได้รั บการจั ดให้ เช่ าที่ ราชพัสดุ จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี เพื่ อแก้ ไขปั ญหาการบุ กรุกที่ ราชพั สดุของ
สานักงานธนารักษ์พื้ นที่สุราษฎร์ ธานี เมื่ อทราบถึงระดับของความมีประสิทธิผลของกระบวนการคัดกรองผู้
มีสิทธิเข้าใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุ และทราบว่ าผู้ ได้ รับสิ ท ธิใ ช้ ประโยชน์ จากที่ราชพั สดุ หลั ง การ
ได้รับการจัดสรรแล้ว สามารถใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และดารงชีวิตอย่างยั่งยืนได้หรือไม่
จะท าให้ท ราบถึ งปั ญ หาและอุ ป สรรคของการด าเนิ นการตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึ ง ทราบ
ข้อบกพร่องในการด าเนิ นการในทางปฏิ บั ติ และเมื่ อทราบถึ งข้อมูลเหล่านี้ ก็จ ะมี ประโยชน์ ต่อการ
ปรับเปลี่ยนระบบการคัดกรองให้ประโยชน์สู่ประชาชนอย่างแท้จ ริง
เมื่อกลั่นกรองผลการวิจัยในส่วนของขั้นตอนการคัดกรองบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้ประโยชน์ในที่ราช
พัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคประชาชนมองว่า ยังไม่ชัดเจน มีความคลุมเครือและสามารถตีความไป
ได้ในหลายลักษณะและไม่ได้รับการดูแลเท่าทีค่ วรในด้านข้อมูล ในส่วนการใช้ ป ระโยชน์ จ ากที่ ร าช
พั สดุ หลัง การได้รับ การจัดสรร เนื่องจากประชาชนเป็ นผู้ยากไร้ และขาดการสนับ สนุนในสิ่ งที่จาเป็ น
ในเบื้องต้ นจากหน่ วยงานภาครัฐ ไม่ ว่า จะเป็นความรู้ที่ เพี ยงพอในการประกอบอาชี พ และระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานสิ่งเหล่านี้ทาให้ผลการดาเนินการภายหลังจากที่ประชาชนได้รับการจัดสรร
ที่ดินทากินในที่ราชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความไร้ประสิทธิผลในการดาเนินการนั่นเอง
ปัญหาของการจัด สรรที่ดินทากินในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี โดยปล่ อยให้รัฐและอานาจทางทุ น
เข้าถือครองที่ดินอย่างไม่จากัดได้สร้างความไม่เป็นธรรมให้แก่สังคม กล่าวคือขณะที่ประชาชนจานวน
มากต้ องสู ญเสี ยที่ดิ นซึ่ งคนเคยถื อครองหรือท ามาหากิ นมานมนานแต่กลับมี ที่ดินที่ป ล่อยให้ทิ้ งร้า ง
ว่างเปล่าจานวนมหาศาล มีการเก็งกาไรที่ดินจนมีราคาแพงทาให้ประชาชนเข้าถึงได้ยากไม่คุ้มกับการ

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ลงทุนทาการเกษตรมีปญั หาการใช้ทดี่ ินทีไ่ ม่เหมาะสมกับระบบนิเวศมีการประกาศเขตป่าอนุรักษ์ และ
พื้นที่สาธารณะโดยไม่ค านึงถึง ความมี อยู่ของชุ มชนท้ องถิ่นซึ่ง อยู่ในพื้ นที่ดังกล่าวมาเป็นเวลาช้านาน
ส่งผลให้เกษตรกรทากินอยู่ในพื้นที่ซ้อนทับอย่างผิด กฎหมายถูกเจ้าหน้าที่จบั กุมดาเนินคดีทั้ง ทางแพ่ ง
และอาญาในข้อหาบุกรุกที่ดนิ ของรัฐและของเอกชน เกษตรกรต้อง
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บทน า
ประสบกับความทุกข์ยากทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้ งถูกจ ากัดในเรื่องการพัฒนา ซึ่ ง
สร้างความอ่อนแอแก่สังคมการเมือง
สภาพปั ญหาดัง กล่ าวข้ างต้น ยั งคงเกิด ขึ้นอย่า งต่ อเนื่อง และมี ค วามรุ นแรงมากยิ่ง ขึ้นใน
ปัจจุบัน เช่น ประชาชนก่อการประท้วงหน่ วยงานราชการ การขู่ทาร้า ยระหว่ างกลุ่ม ของประชาชน
หรือระหว่างกลุ่มประชาชนกับกลุ่มบริษั ทเอกชน ตลอดจนการก่อความรุนแรงจนถึงขั้ นสูญ เสียชีวิ ต
ดังที่ปรากฏในข่ าวสารช่ องทางต่ าง ๆ เช่ น โทรทั ศน์ และหน้ าหนั งสื อพิม พ์ ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง มี ค วาม
จ าเป็ น อย่ า งยิ ่ ง ในการ ด าเนิ น การศึ กษาวิ จั ย ในกรณี นี้ เพื่ อการแก้ ไ ขปั ญ หาอั นจะก่ อให้ เกิ ด
คุณประโยชน์ในวงกว้างทัง้ ต่อผลประโยชน์ของประเทศ และต่อสิทธิของประชาชนต่อไป

การกาหนดเป้าหมาย ประเด็นสาคัญของการศึกษา
เพื่ อศึ กษาการแก้ ไขปั ญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ค าถามการวิจยั
1) กระบวนการคั ด กรองผู้ มีสิท ธิไ ด้ รับ การจัด ให้เช่า ที่ ราชพัสดุ จั งหวั ดสุ ร าษฎร์ธ านี มี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
2) การใช้ ป ระโยชน์ ที่ดิ นหลั งการได้ รับ การจัด ให้ เช่ าที่ ราชพั สดุ จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี มี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

วัตถุประสงค์การวิจยั
1) เพื่ อทราบถึ ง ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการคั ดกรองผู้มี สิทธิ ได้ รั บ การจั ด ให้ เ ช่ า ที่
ราชพั สดุ จั ง หวั ด สุ ราษฎร์ธานี
2) เพื่ อทราบถึ ง ประสิ ท ธิ ภาพของการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ นหลั งการได้ รั บ ก ารจั ด ให้ เช่ า ที่
ราชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ขอบเขตการศึกษา
แบ่ งออกเป็ นสามส่ว นคือ ของเขตด้ านวิชาการ ขอบเขตด้ านพื้นที่ วิจั ย และขอบเขตด้ า น
ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ซึ่งรายละเอียดมีดังต่อไปนี้
1) ขอบเขตด้า นวิชาการศึ กษาในเฉพาะตั้งแต่ ส่วนของกระบวนการคัดกรองผู้มี สิทธิเข้ารั บ
การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุและการใช้ ประโยชน์ ที่ดิ นหลั ง การได้ รับ การจั ดให้ เช่ าที่ ราชพัสดุ
2) ขอบเขตด้านพื้นที่วิจัยศึกษาเฉพาะที่ราชพัสดุ ในเขตพื้นที่ ตาบลกรูด ตาบลตะปาน อาเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3) ขอบเขตด้ านระยะเวลา ในการศึ กษาวิ จัยนี้ ดา เนินการศึ กษาวิจัยในห้ว งเวลาระหว่า ง
เดือน กันยายน ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

กรอบแนวคิดการศึกษา
การศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญ หาการบุกรุกที่ร าชพัสดุ สานักงานธนารักษ์พื้ นที่สุราษฎร์ธานี
ในการนาเสนอระเบียบวิ ธีวิจัย นั้นจะแบ่งออกเป็ นสามส่วนหลักคือ (1) กรอบแนวคิดในการวิจัย (2)
การเก็บรวบรวมข้อมูล และ (3) การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งรายละเอียดของแต่ละส่วนมีดังต่อไปนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย (Conceptual Framework of Research)
กรอบแนวคิดในการวิจัยประกอบไปด้วยประเด็นที่สาคัญต่อการแก้ไขปัญหาการจัดสรรที่ดิ น
ทากินในที่ราชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งในส่วนของกระบวนการคัดกรองผู้สมควรได้รับสิทธิการเข้า
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ใช้ประโยชน์ในที่ดินทากิน และการพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นหลังการเข้าใช้ประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ จั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี โดยกรอบแนวคิดของการวิจัยนี้ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมประกอบกับการศึ กษา
ข้อมูลเชิงปฐมภูมิในสิ่งที่เกี่ยวข้องและมีความจาเป็ นต่อความมี ประสิทธิผลและยั่งยืนของการจัดสรร
ที่ดินทากินในที่ราชพัสดุ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี โดยในประเด็นแรก ความสามารถในการเข้าถึงข้อมู ล
ด้านสิทธิการใช้ประโยชน์ จากที่ราชพัสดุและกระบวนการคัดกรองผู้สมควรได้รับสิทธิ์ มีผลต่อโอกาส
ในการเข้าถึงสิทธิดังกล่าว นอกจากนี้สภาพปัญหาด้านนโยบายในเชิงปฏิบัติ เป็นตัวแปรที่มีนัยสาคัญที่
มีผลต่อความเสมอภาคในการขอรับสิทธิการใช้ประโยชน์ และในประเด็นที่สอง การใช้ประโยชน์ ที่ ดิ น
ที่ได้ รับการจัดสรรในการประกอบอาชีพและดารงชีพใ ห้เกิดประสิ ทธิผลและยั่งยืนขึ้นอยู่กับตัวแปร
ด้านการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและการถ่ายทอดความรู้ทจี่ าเป็น

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บรวบรวมข้อมู ลในการศึกษาวิ จัยนี้ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมู ล คื อ การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)
การกาหนดประเด็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนั้น มีรากฐานมาจากกรอบแนวคิดในการวิ จั ย
ซึ่งประเด็ นหลักในการสัมภาษณ์ประกอบไปด้ วยประเด็นด้านความเสมอภาคในการเข้าถึ งโอกาสใน
การรับสิทธิการจัดสรรทีด่ ินทากินในทีร่ าชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และประเด็นด้านการใช้ประโยชน์
หลังราษฎรได้รบั การจัดสรรทีด่ ินทากินว่าเป็นเช่นไร และเพราะอะไร

ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั
การศึ กษาแนวทางในการพั ฒนาพื้นที่ เพื่ อนาไปสู่ การเสนอแนะแนวทางเลือกและรูป แบบ
กระบวนการคัด กรองผู้ สมควรได้รับ สิท ธิการเข้ าใช้ ประโยชน์ใ นที่ดิ นท ากิ น และการพิ จารณาสิ่ง ที่
เกิดขึ้นหลังการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ตาบลกรูด ตาบลตะปาน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุร า ษฎร์
ธานี โดยใช้ วิธีการการสัมภาษณ์จากประชากรและใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ดังนี้
การสุ่มตัวอย่างแบบมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะทาให้เกิดความเข้าใจปรากฏการณ์ทจี่ ะศึกษาได้ อย่าง
ชัดเจนที่ สุด ได้ แก่ เลือกตั วอย่ างที่ เป็ นตัว แทน (Typical Cases) จึง เลือกใช้ ตัว แทนกลุ่ มหน่วยงาน
ท้ องถิ่ น ซึ่ ง ได้ แ ก่ นายกองค์ การบริ ห ารส่ วนต าบล กานั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน และตั วแทนกลุ่ ม หน่ วยงาน
สานักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
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การกาหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่างในการวิจัย รวมทั้งกาหนดเครื่องมื อ
และสร้ า งเครื่ องมื อที่ จ ะวั ด และการวิ เคราะห์ ข้อมู ล โดยกลุ่ ม ประชากร ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การวิ จั ย
ประกอบด้วย
1) กลุ่ม หน่ วยงานท้องถิ่น ได้ แก่ องค์ การบริ หารส่ว นต าบลตะปาน องค์ การบริ หารส่ว น
ตาบลกรูด กานันประจาตาบลตะปาน กานันประจาตาบลกรูด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตาบลกรูด ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 3 ตาบลตะปาน
2) หน่วยงานสานักงานธนารั กษ์พื้นที่ สุราษฎร์ ธานี ได้แก่ ธนารั กษ์พื้นที่ สุราษฎร์ ธานี และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงใช้การเลือกตัวอย่างประชากรแบบเจาะจง (Purposive Samping) หรื อการ
เลือกตัวอย่างประชากรแบบมีเจตนา จานวนประชากร คือ 10 ราย

เครือ่ งมือระเบียบวิจยั
ในการดาเนินงานวิจัย มีความจาเป็นองมี การรวบรวมข้อมูล เพื่อนามาวิเคราะห์ หาคาตอบ
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กาหนด จึงต้องอาศัยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่ อต้องการได้ข้อมูลที่
ตรงตามข้อเท็จจริง ทาให้ผลงานวิจัย เชื่อถือได้ และเกิดประโยชน์มากที่สุด
โครงการวิจั ยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณ ภาพจึงใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือการวิจั ย และ เป็ น
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ที่ผู้สัมภาษณ์กาหนดประเด็นคาถาม หรือรายการคาถาม เรื่ องสารั บ
ไว้แล้วก่อนที่จะสัมภาษณ์โดยแบ่งคาถาม เป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ – สกุล หน่วยงานหรื อ
สังกัด และตาแหน่ง
ตอนที่ 2 แบบสั มภาษณ์ ความคิ ดเห็ นต่ อกระบวนการคั ดกรองผู้ สมควรได้ รั บสิ ทธิ การเข้ าใช้
ประโยชน์ในที่ดินทากิน และการพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นหลังการเข้าใช้ประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ ตาบลกรู ด
ตาบลตะปาน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เมื่อด าเนินการในขั้นตอนของการเก็บ รวบรวมข้ อมูลเสร็จสิ้ นเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ วข้อมู ลที่ไ ด้
จากการสั มภาษณ์ แบบเจาะลึ ก (In-Depth Interview) จะได้ นามาวิเคราะห์ ด้ ว ยวิ ธี การ “การ
วิเคราะห์แยกแยะเนื้ อหาสาระ (Content Analysis)” ซึ่ง เป็ นการสกัด นาแนวคิด ที่ เป็ นความจริ ง
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ออกมาจากคาให้สัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ และเป็นผู้ที่ได้ดาเนินการในกรณีของการจัดสรรทีด่ ินทา
กินในที่ราชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อีกหนึ่งวิธีการวิ เคราะห์ข้อมูลคือ “การเปรียบเที ยบระหว่างหน่ วยวิ เคราะห์ (ComparisonandContrast)” โดยเป็นการเปรี ยบเทียบมุม มองของภาคประชาชนว่ าเห็ นเป็ นเช่ นไร และมุม มองของ
เจ้าหน้าที่รัฐว่าที่ประชาชนมองเช่นนั้ นเกิดจากสาเหตุอะไรซึ่งเป็นการมองแบบรอบด้า น วิธีการนี้จ ะ
ทาให้ ได้เห็นถึ งความแตกต่ างของผลการดาเนิ นการทั้งในส่วนของการคัดกรองผู้มีสิทธิได้ รับการจั ดสรร
ที่ดินทากินในที่ราชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และหลังจากมีการจัดสรรที่ดินท ากินไปแล้วว่า ผู้ที่ได้รั บ
การจัดสรรที่ดินทากินนั้น สามารถประกอบอาชีพและดารงชีวิตในที่ดนิ ทีไ่ ด้จัดสรรให้เป็นอย่างดีหรือไม่
และจะอธิบายว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

ผลการศึกษา
ผลการวิ จั ย ของการศึ กษานี้ วิ เคราะห์ ด้ ว ยวิ ธี การ “การวิ เคราะห์ แยกแยะเนื้ อหาสาระ
(Content Analysis)” ซึ่งเป็นการสกัดนาแนวคิดที่เป็นความจริงออกมาจากคาให้สัมภาษณ์ของผู้ ใ ห้
สัมภาษณ์ และเป็นผู้ที่ได้ด าเนินการในกรณีของการจั ด สรรที่ ดิ นท ากิ น ในที่ ร าชพั ส ดุ ต าบลกรู ด
ต าบลตะ ปาน อาเภอพุ น พิ น จั ง หวั ด สุ ราษฎร์ ธานี ได้ แบ่ งการน าเสนอออกเป็ นสองส่ วนคื อ (1)
กระบวนการคั ดกรองผู้ มีสิทธิ เข้ าใช้ ประโยชน์จากที่ ราชพั สดุ ต าบลกรูด ต าบลตะปาน อาเภอพุน พิ น
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี และ (2) การใช้ป ระโยชน์ที่ดินหลังการได้รับการจัดสรรที่ราชพัสดุ ต าบลกรู ด
ตาบลตะปาน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) กระบวนการคั ดกรองผู้มีสิทธิ เข้าใช้ป ระโยชน์จากที่ราชพั สดุ ตาบลกรูด ตาบลตะปาน
อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คาถามที่ 1 การกาหนดคุณสมบัตผิ ู้ที่ได้รบั สิทธิการเข้าใช้ประโยชน์ในทีด่ ิ นทากิ นพื้ นที่ ที่ร าช
พัสดุ มีความชัดเจน ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
จากการสัมภาษณ์พบว่า การกาหนดคุณสมบัติทไี่ ด้รับสิทธิการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ ดินท ากิ น
พื้นที่ ที่ราชพัสดุ หลักซึ่งมีผลโดยตรงต่อการพิจารณาสิทธิการเข้าใช้ประโยชน์จากที่ราชพั สดุ จั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี ยังไม่ชัดเจน มีความคลุมเครือและสามารถตีค วามไปได้ในหลายลั กษณะ ซึ่งสิ่งนี้ทา ให้
เกิดการทักท้วง ประท้วง และขอปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคุณสมบั ติผู้ มี สิท ธิ
เข้าใช้ประโยชน์จากที่ดินท ากินใน ที่ราชพัสดุ จังหวัด สุราษฎร์ ธานีหลายครั้ง ก่อให้เกิดอุ ปสรรคใน
การวางแผนและดาเนินการให้สาเร็จในระยะยาว
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คาถามที่ 2 การประชาสัมพันธ์การกาหนดลงทะเบียนเพื่อเข้ารับสิ ท ธิ การเข้ า ใช้ ป ระโยชน์ ใน
ที่ดินทากินอย่างทัว่ ถึง
จากการสัมภาษณ์พบว่า การประชาสัมพันธ์การกาหนดลงทะเบียนเพื่อเข้ารับสิทธิการเข้า ใช้
ประโยชน์ในที่ดินทากินยังไม่เป็นไปอย่างทัว่ ถึง การรับทราบข้อมูลข่าวสารทีจ่ าเป็นนั้ นรั บ ทราบจาก
ตัวแทนของชุมชนเป็นหลั ก โดยแต่ละกลุ่ม ได้มีการประชุม เป็นประจาทุกเดือนเพื่อเป็นการรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่รัฐทีม่ ีหน้าทีร่ ับผิดชอบไม่ค่อยได้เข้ามาปฏิบัตหิ น้าที่
พบปะชี้แจงต่อประชาชนเท่ าที่ควร ยิ่งไปกว่ านั้น ประชาชนยัง ประสบปั ญหาในการรับทราบข้อมู ล
ข่า วสารที่ เกี่ ยวข้ องกับ ทั้ งหลั กเกณฑ์ ของผู้สมั ครเข้ ารั บ สิท ธิ การจั ด สรรที่ ดิ นทากินและข่ าวสารที่
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินทากินในด้านอื่น ๆ เนื่องจากการแจ้งข่าวสารนั้นระดับจังหวัดจะแจ้งข่า วตาม
สายงานลงมาถึงระดับท้องถิ่น ซึ่งประชาชนที่ประสงค์จะรับทราบข้อมูล จะต้องสอบถามกับหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในระดับท้องถิ่นเท่านั้น
คาถามที่ 3 กระบวนการคัดกรองคุณสมบัตผิ ู้ที่ได้รับสิทธิการเข้า ใช้ประโยชน์ในทีด่ ินทากิน มี
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
จากการสั มภาษณ์ พบว่า ในขั้นตอนของการคั ดกรองราษฎรเพื่ อเข้ารับสิทธิการใช้ประโยชน์ ในที่
ราชพั สดุ นั้น ประชาชนไม่ ได้ รั บการดู แลเท่ าที่ ค วร ทั้ งในเรื่องของการให้ ข้อมู ลที่ จาเป็ นและการ
ให้บริการประชาชนด้านอื่น ๆ ทั้ งนี้ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้าด้านโอกาสในการได้รับการจัดสรรที่ดิ น
ทากิน ซึ่งทาให้การจัดสรรทีด่ ินทากินไร้ ประสิ ทธิ ผล เนื่ องจากผู้ ไ ด้ รั บการจั ด สรรมี ความเหมาะสม
น้ อยกว่ า ผู ้ ไ ม่ ร ั บ การจั ด สรรเป็ นจ านวนมาก ซึ ่ ง สาเหตุ ที ่ เป็ น เช่ นนี ้ เพราะเจ้ า หน้ า ที ่ รั ฐ ขาด
ทรั พ ยากรในการดาเนิ นการ ที่ ไ ม่ เพี ยงพอ อี กทั้ ง นโยบายและแนวทางการดาเนินการยัง ขาดความ
ชัดเจนในการปฏิบัติอีกด้วย
คาถามที่ 4 ช่องทางการแจ้งความประสงค์ในการเข้ารับการจัดสรรทีด่ นิ ทากินต่อเจ้าหน้าที่
จากการสัมภาษณ์พบว่า หากเป็นประชาชนที่อยู่ในฐานะสมาชิกของกลุ่ม การรับทราบข้อมู ล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิในการขอรับการจัดสรรทีด่ นิ ทากินจะต้องรับทราบผ่านทางผู้นาชุมชนหรือผู้แทน
กลุ่มประชาชนแบบถ่ายทอดทางวาจาเป็นส่วนใหญ่ เห็นควรขยายช่องทางการแจ้ง ความจ านงค์ ในการ
เข้ารับการจัดสรรที่ดนิ ทากินต่อเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้อง มิใช่เพียงผ่านตัว แทนกลุ่ ม
ประชาชนเพียงเท่านั้น ซึ่งอาจทาให้เกิดความไม่สะดวกและล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ในการรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญ
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คาถามที่ 5 ระยะเวลาในกระบวนการคัดกรองคุณสมบัติผู้ทไี่ ด้รับสิทธิการเข้า ใช้ป ระโยชน์ใน
ที่ดินทากิน
จากการสั มภาษณ์ พบว่า การมองจากตัวแทนภาคประชาชน ซึ่ งประกอบไปด้วยผู้นาชุมชน
และกรรมการชุมชนนั้ นมองว่า ระยะเวลาในกระบวนการคัดกรองคุณสมบัติผู้ที่ ได้รับสิท ธิการเข้าใช้
ประโยชน์ในที่ดินทากิน ยังมีความล่าช้าในกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรที่ ดิ นทากิ นมี
ขั้นตอนที่ยุ่งยาก เนื่องจากกระบวนการพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติผู้ทไี่ ด้รับสิทธิการเข้ า ใช้ ป ระโยชน์
ในที่ดินทากินนั้นต้องหาข้อมูลให้ตรงตามข้อเท็ จจริงโดยผ่านความเห็นของคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่ อ
พิจารณาความเหมาะสมในการจัดให้เช่าหรือเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในการแก้ไขการบุก
รุกที่ ร าชพั สดุ ลดการโต้ แย้ งกรรมสิ ทธิ์ การครอบครองที่ ราชพั สดุ และลดปัญ หาการร้ องเรีย นของ
ราษฎรที่มีความประสงค์ขอเช่าที่ราชพัสดุ จึง ทาให้กระกระบวนการคัดกรองคุ ณสมบัติ ผู้ที่ไ ด้รั บสิ ท ธิ
การเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดนิ ทากินมีความล่าช้า
หน่วยงานภาครัฐยังขาดการดาเนินการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทรี่ ับผิดชอบ งานที่
ราชพัสดุ เพื่อให้มี ทักษะหรือความชานาญในการปฏิบัติ งานได้ อย่ างมี ประสิทธิกาพ ทั้ งนี้ สานักงานธนา
รักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานีมีบุคลากรไม่ เพียงพอต่อภาระงานที่มีจานวนมาก จึงทาให้การดาเนินการแก้ไ ข
ปัญหาการบุกรุกทีร่ าชพัสดุตามโครงการธนารักษ์ป ระชารัฐ เพื่อดาเนินการจัดให้ผู้บุกรุกเช่าทีร่ าชพัสดุ
เพื่ออยู่อาศัยและทากิน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือราษฎรที่ ไม่มีทอี่ ยู่อาศัยและที่ทากินให้มีคณ
ุ ภาพชี วิ ต ที่ดี
ขึ้น อันเป็นการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า
2) การใช้ ประโยชน์ที่ ดินหลั งการได้รับการจัด ให้เช่า ที่ราชพัสดุ ตาบลกรูด ต าบลตะปาน
อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คาถามที่ 6 มีการบริการสาธารณูป โภคขั้ นพื้ นฐานในการดารงชี วิตอย่า งมี คุณ ภาพให้กับ
ประชาชนที่ได้รบั การจัดสรรทีด่ นิ ทากิน
จากการสัมภาษณ์พบว่า พื้นที่ที่ป ระชาชนได้รับการจัดสรรนั้น มีสภาพที่ไม่เอื้ออานวยต่อการ
เพาะปลูกพืชพรรณ อีกทั้ งยังขาดโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน ไฟฟ้ า
น้าประปา รวมถึงความรู้สึกไม่ปลอดภัยจากสัตว์ป่าและกลุ่มคนผู้ไม่หวังดี ซึ่งถึงแม้ประชาชนจะมี การ
ยื่นเรื่ องของบประมาณในโครงการขอความช่ วยเหลื อจากทางภาครั ฐไประยะเวลาหนึ่ ง แล้ ว แต่
งบประมาณที่ได้รอ้ งขอไปนั้น ก็ยังไม่ได้รับการดาเนินการแต่อย่างใด
นอกจากนี้แล้วพื้นที่ที่ไ ด้รับการจัด สรร ยังมีค วามจ าเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาเสี ยก่อนจึงจะ
สามารถนาไปประกอบอาชีพ ทาการเกษตรได้ เช่น มีค วามจ าเป็ นต้ องปรั บสภาพดิ น ท าลายซาก
ปาล์มที่ใ ช้การไม่ ได้ เป็นต้น ซึ่ง สิ่ งเหล่านี้ จาเป็นต้ องใช้อุป กรณ์สนั บสนุนการดาเนินการ (เช่ น รถตั ก
ดิน) และงบประมาณมากพอสมควรซึ่งประชาชนไม่สามารถที่จะดาเนินการได้ เพราะขาดแคลนทุ น
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ทรัพย์ในการทาลายซากปาล์มและปรับปรุงพื้นทีเ่ ดิมให้พร้อมใช้ดาเนินการทาการเกษตร พื้นที่ที่ได้รั บ
จึงไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าทีค่ วร
คาถามที่ 7 การจั ดโครงการสร้างความรู้ใ นการประกอบอาชีพ ให้ กับประชาชนที่ไ ด้รับการ
จัดสรรที่ดินทากิน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
จากการสัมภาษณ์พบว่า หน่วยงานภาครัฐยังขาดการจัดโครงการสร้างความรู้ ให้กับประชาชน
ที่ได้รับการจัดสรรที่ดิ นทากิน เพื่ อให้ประชาชนสามารถอาศัยและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ ที่ได้รับการ
จัดสรรได้อย่าง มีประสิทธิผลและมีคุณภาพชีวิตที่ดอี ย่างต่อเนื่องโครงการนี้มีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อ
การสร้างความมี ประสิทธิผลและยั่ งยืนของการพัฒนาระบบการจัดสรรที่ดินทากินให้กับประชาชนในที่ราช
พัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากการให้ความรู้ก่อนการประกอบอาชีพอย่างถูกต้องจะส่งผลให้การ
ประกอบอาชีพของประชาชนได้ผลผลิตทีด่ ี อีกทั้งโครงการนี้ทาให้ผู้ทใี่ ห้ความรูส้ ามารถเข้าใจถึงสภาพ
ปัญหาและสภาพความเป็ นอยู่ อย่า งแท้ จริ ง เพื่ อจะได้ป รับแนวทางการให้ความรู้ ให้เหมาะสมและ
เฉพาะเจาะจงกับประชาชนในพื้นที่และพื้นที่นั้น ๆ อย่างตรงประเด็นที่ สุด ซึ่ง จะทาให้ประชาชนที่
ได้รับการจัดสรรทีด่ ินทากินในพื้นทีน่ ั้น ๆ สามารถอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรได้อย่างมีคุณภาพชี วิ ต
ที่ดีอย่างต่อเนื่องนั่นเอง

อภิปรายผลการวิจยั
ผลการวิจัย และบทสรุปชี้ ให้เห็นว่า แม้ นโยบายการลดความเหลื่ อมล้าด้วยการจัดสรรที่ดิ น
ทากินในที่ราชพัสดุให้กับ ราษฎรผู้ยากไร้และด้อยโอกาส จะมีมาเป็นเวลานานแล้ว แต่การขาดความ
ชัดเจนและความไม่สอดคล้องกั นระหว่ างเจตจ านงค์ของนโยบายกับ การปฏิ บัติงานจริงเกิด ขึ้นอย่า ง
เห็นได้ชัด เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคั ดกรองราษฎรผู้ขอรับ สิทธิการเข้ าทากินในที่ ราชพัสดุของจังหวัด สุ
ราษฎร์ธานีนั้นมีปัญหาและข้อควรพัฒนาในเชิงเทคนนิคของการได้มาซึ่งผู้ที่สมควรได้รับสิ ท ธิ การเข้ า
ใช้ที่ราชพั สดุอย่างแท้จริง ซึ่ งปัญหานี้เกิด ขึ้นจากการขาดการประชาสัม พันธ์ เพื่อแจ้งข้อมู ลข่าวสาร
เกี่ยวกับห้วงเวลาและวิธีการในการเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับสิทธิการใช้ที่ดนิ ราชพัสดุจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อการยัง ชีพในวงกว้ างอย่า งเพี ยงพอ รวมถึงการขาดความชั ดเจนของโครงสร้ างศู นย์ อานวยการ
ปฏิ บัติ การขจั ดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงจัง หวั ดสุร าษฎร์ ธานี
(ศจพ.จ.สฎ.) การขาดงบประมาณการสนับสนุนการปฏิบัติง านที่เพียงพอ และความไม่ชัดเจนในการ
แบ่งภาระงานของผู้ปฏิบัติงานก็ส่งผลกระทบอย่างมาก
ยิ่งไปกว่านั้น ในส่วนของประชาชนทีไ่ ด้รบั สิทธิการเข้าใช้ประโยชน์จากทีร่ าชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นั้น ก็ยังขาดทักษะเครื่องมือการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงชีพ รวมถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จากที่ ดิน
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ราชพั สดุเพื่อการยั งชีพอย่างยั่งยื นอีกด้วย ซึ่งทั้ งนี้ทั้ งนั้นทางผู้ ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องทั้ งในระดั บนโยบาย
และระดับปฏิบัติการยังไม่มีการดาเนินการที่เพียงพอต่อการสนับสนุนให้ป ระชาชนผู้เข้าใช้ประโยชน์
ในการทากินในที่ราชพัสดุนั้นสามารถดารงชี พได้อย่างยั่งยืนอันเกิดจากการขาดการสนับสนุ นอย่างเพียงพอ
ต่อผู้ปฏิบัติงานนั่นเอง

สรุปผลการวิจยั
เมื่ อกลั่นกรองผลการวิ จัยทั้ งในส่ วนของขั้ นตอนการคั ดกรองบุคคลผู้ มี สิทธิ เข้ าใช้ประโยชน์ในที่
ราชพัสดุ ตาบลกรูด ตาบลตะปาน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธ านี และขั้นตอนหลังได้รับสิทธิไ ป
แล้วนั้น จะเห็นได้ว่ามีประเด็นสาระสาคัญดังต่อไปนี้
ในขั้นตอนของการคัดกรองบุ คคลผู้ มีสิทธิเข้าใช้ ประโยชน์ ในที่ ราชพัสดุ นั้น ผู้นาชุมชนหรื อ
ผู้ปกครองท้องที่ มองว่าไม่ได้ รับการดูแลเท่ าที่ควรทั้ง ในการร้องขอข้ อมูล เช่น การรับทราบข้อมู ล
ข่าวสารที่จ าเป็ นต่ อกระบวนการขอรับสิ ทธิ การเข้ าใช้ ประโยชน์จ ากที่ร าชพั สดุ ที่ท าการจั ดสรรให้
ราษฎรผู้ยากไร้ ทากินก็มีค วามจ าเป็ นต้องไปติด ต่อสอบถามข้ อมู ลด้ วยตนเองจากหน่ว ยงานระดั บ
ท้องถิ่ นซึ่งโดยส่ วนใหญ่จะต้องทราบผ่านทางผู้ นาชุม ชนหรือผู้ แทนกลุ่มเท่านั้น และการดาเนิ นการ
ให้บริการต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รั บผิดชอบต่อการดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด ทา ให้
เสียโอกาสในการได้รับสิทธิในหลายครัง้ และหลายประการ
หน่วยงานภาครัฐก็ยังไม่มีความพร้อมในการดาเนินการให้บริการประชาชนอย่างแท้จริง ทั้ ง นี้
เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบเองก็ยังขาดความเป็นเอกภาพ ขาดแนวทางการปฏิบัตทิ ี่ชัดเจน
อันเป็นผลจากนโยบายที่ไม่ชัดเจนในการนาไปสู่การปฏิบตั ิ และการประสานงานในแนวดิง่ ไปยังหน่วย
เหนือก็มีความล่าช้า อยู่เป็นอันมาก นอกจากนี้แล้วหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบเองก็ยังขาดกาลังพล
สิ่งสนับสนุนที่จ าเป็น และงบประมาณที่เพี ยงพอต่อการด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จึงปรากฎในความขาด
ประสิ ทธิ ผลในการด าเนินการในขั้ นตอนการคัด กรองบุ คคลผู้ มี สิท ธิเข้า ใช้ป ระโยชน์ใ นที่ ราชพั สดุ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สาหรับในขั้นตอนหลัง จากประชาชนได้ รับการจัด สรรที่ดิ นทา กินไปเรีย บร้อยแล้ วนั้น เมื่ อ
พิจ ารณาจากมุม มองภาคประชาชนประกอบกั บข้ อเท็ จ จริง จากการลงพื้ นที่ วิจั ยนั้ น ประชาชนไม่
สามารถประกอบอาชีพได้เท่าทีค่ วร ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนเป็นผู้ยากไร้และขาดการสนับสนุนในสิ่ งที่
จาเป็นในเบื้องต้นจากหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ที่เพียงพอในการประกอบอาชี พ และสิ่ ง
สนั บสนุ นต่ า ง ๆ เพื่ อการด ารงชี วิต ที่ มีคุ ณ ภาพเพี ยงพอและเพื่ อปรั บ สภาพพื้ นที่ใ ห้ พร้ อมต่ อการ
ประกอบอาชี พ ต่อ ไป เป็ นผลให้ ประชาชนผู้ ย ากไร้ต้ องมี การระดมทุ นกั นเองในการจัด ตั้ งร ะบบ
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สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และทาการเพาะปลูกประกอบอาชีพเพียงเท่าที่ทาได้ในข้อจากัดอันมหาศาล
ก่อให้เกิดการสูญเสียต้นทุน (Opportunity Cost) ในทางโอกาสเป็นอย่างมาก เหตุผลที่ทางเจ้าหน้าที่
ไม่สามารถเข้ามาดาเนินการได้อย่างเต็มที่นั้นก็เพราะว่า ขาดโครงสร้างสายการบังคับ บัญ ชาที่ ชัดเจน
ขาดการชี้แจงหน้ า ที่ภาระรั บ ผิด ชอบที่ ชัด เจน และขาดการสนั บ สนุ นทางด้ านวั สดุ อุป กรณ์ และ
งบประมาณที่ เพียงพอ สิ่ง เหล่านี้ ทาให้ผลการดาเนินการภายหลัง จากที่ ประชาชนได้ รับการจัดสรร
ที่ดินทากินในที่ราชพัสดุ ตาบลกรูด ตาบลตะปาน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานีมีความไร้ประสิทธิผล
ในการดาเนินการนั่นเอง

ข้อ เสนอแนะเชิงนโยบาย
เมื่อมองสถานการณ์และปัญ หาโดยรอบด้า นแล้ว แนวทางการแก้ไ ขปั ญหาในการดา เนิ น
นโยบายการจัด สรรที่ดินทากิ นให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน ในที่ราชพัสดุ จังหวัด สุ
ราษฎร์ธานีควรมีดงั นี้
1) ปรับโครงสร้างของ ศจพ.จ.สฎ. ให้มีความชั ดเจนในสายการบังคับบัญชาและภาระงาน
ของแต่ละตาแหน่งหน้าทีท่ ี่แน่นอน ทั้งนี้ภาระงานต้องมีการระบุความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิด
ความทับซ้อนของงานและกาจัดความไม่เข้าใจว่าหน้าทีใ่ ครเป็นของใคร
2) จัดสรรงบประมาณการดาเนินการให้ ศจพ.จ.สฎ. อย่างเพียงพอ โดยทาง ศจพ.จ.สฎ.ต้อง
เสนองบประมาณตามสายการบังคับบัญชาพร้อมชี้แจงรายละเอียดให้ทราบว่ามีความจาเป็นอย่างไรใน
แต่ละการดาเนินงานและใช้งบประมาณเท่าใดโดยละเอียด
3) การกาหนดคุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิเข้ารับการจัดสรรที่ดินทากินในที่ราชพัสดุ ตาบลกรู ด
ตาบลตะปาน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ควรมีการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ควรมี ค วามชัด เจนและตรงตามเป้ าประสงค์ ของนโยบายในระดั บสู ง และระดั บ
จังหวัด
(2) แนวทางการกาหนดคุณ สมบั ติยั งมี ความจาเป็นต้ องรั บ ฟัง ความคิด เห็ นของภาค
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตาบลกรูด ตาบลตะปาน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นความเร่ ง ด่ ว น
อันดับ หนึ่ งเสีย ก่อน เพราะเป็ นประชาชนที่อาศั ยอยู่ใ นพื้ นที่ จ ริง นอกจากนี้แล้ว แนวความคิ ดของ
หัวหน้าหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่รฐั ที่รบั ผิดชอบในงานนี้ก็มีความจาเป็นต้องรับฟัง เพราะเป็ น
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จในการดาเนินแผนงานตามนโยบาย รวมถึงนักวิชาการที่มีความเข้าใจใน
สภาพการณ์และพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมีประสิทธิผลของการดาเนินนโยบาย
ระดับสูงและระดับจังหวัด
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4) การประชาสัม พันธ์เชิงรุกจากหน่วยงานราชการสู่ประชาชนให้ ทั่วถึง ถึง ห้วงเวลาที่จะมี
การลงทะเบียนเพื่อเข้ ารับสิท ธิการเช่าใช้ป ระโยชน์จากที่ ราชพัสดุ ตาบลกรูด ตาบลตะปาน อาเภอ
พุนพิน จัง หวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องของคุ ณสมบัติ ของผู้มีสิท ธิเข้าขอรั บ
การจัดสรรที่ดินทากินในทีร่ าชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ประชาชนได้รบั ทราบโดยทั่วกัน
5) ขยายช่องทางการแจ้งความจานงในการเข้ารับ การจัดสรรที่ดินทากินต่ อเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มิใช่เพียงผ่านตัวแทนกลุ่มประชาชนเพียงเท่านั้น
6) การจัดเตรียมพื้นที่ที่จะดาเนินการจัดสรรให้กับประชาชนให้พร้อมต่อการประกอบอาชีพ
โดยหากเป็ นพื้ นที่ ที่ปาล์ มอยู่เดิ ม ก็ ให้ กาจัดซากปาล์มที่ มีอายุ เกิน 30 ปี ซึ่งเกินกาลังของประชาชนที่จะ
กาจัดเอง อย่างไรก็ตาม แนวทางนี้อาจทดแทนได้ดว้ ยการจัดสรรงบประมาณ หรืออุปกรณ์ในการกาจัด
สิ่งที่กีดขวางการประกอบอาชีพโดยเฉพาะทางการเกษตรของประชาชนไว้ในพื้นที่ส่วนกลางของที่ดิ น
ทากินในที่ราชพัสดุไว้ให้ประชาชน
7) การจัดโครงการสร้างความรู้ให้กับประชาชนทีไ่ ด้รับการจัดสรรที่ดนิ ท ากิ น โครงการนี้ มี
ความจาเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างความมีประสิทธิผลและยั่ งยืนของการพัฒนาระบบการจัดสรรที่ดนิ ทา
กินให้กับประชาชนในที่ราชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากการให้ความรู้ก่อนการประกอบอาชี พ
อย่างถูกต้องจะส่ งผลให้การประกอบอาชีพของประชาชนได้ผลผลิ ตที่ดี อีกทั้งโครงการนี้ทาให้ผู้ที่ใ ห้
ความรู้สามารถเข้าใจถึงสภาพปัญหาและสภาพความเป็นอยู่อย่างแท้จริง เพื่อจะได้ป รั บแนวทางการ
ให้ความรู้ให้เหมาะสมและเฉพาะเจาะจงกับประชาชนในพื้นที่และพื้นทีน่ ั้น ๆ อย่างตรงประเด็ นที่สุด
ซึ่งจะทาให้ประชาชนที่ได้รบั การจัดสรรทีด่ ินทากินในพื้นทีน่ ั้น ๆ สามารถอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรร
ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดอี ย่างต่อเนื่องนั่นเอง
หากดาเนินการได้เช่ นนี้แล้ว ก็เชื่ อว่า การพัฒนาระบบการจัด สรรที่ดิ นทากินในที่ ราชพัสดุ
ตาบลกรู ด ต าบลตะปาน อาเภอพุ นพิน จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี จัง หวั ด สุร าษฎร์ ธ านี ก็จ ะก่ อให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อประชาชนที่ได้รับการจัดสรรให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น และประชาชนสามารถดูแลตนเอง
ได้ในระยะยาว ซึ่งเป็นผลให้การดาเนินนโยบายนี้มีความเป็นประสิทธิผลและยั่งยืนต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษา หรื อการท าวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเครื่องมือในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล คื อ การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ใช้วิธี การการสัม ภาษณ์จาก
ประชากรใช้และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย การสุ่มตัวอย่างแบบมีวัตถุประสงค์ทจี่ ะทาให้เกิดความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ที่จ ะศึกษาได้อย่างชั ดเจนที่สุด ได้แก่ เลือกตัวอย่างที่ เป็นตัวแทน (Typical Cases) จึ ง
เลือกใช้ตัวแทนกลุ่ม หน่ว ยงานท้ องถิ่น ซึ่งได้ แก่ นายกองค์ การบริหารส่ วนตาบล กานัน ผู้ใหญ่บ้ าน และ
ตัวแทนหน่วยงานสานักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
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การศึกษา หรือการทาวิจัยครัง้ นี้มีข้อจากัดในด้านของระยะเวลา การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่
ราชพัสดุของสานักงานธนารักษ์พื้ นที่สุราษฎร์ธานี สาหรับการศึกษา หรือการทาวิจัยในอนาคตควร
ดาเนินการ ดังนี้
ควรใช้วิธีการการสัมภาษณ์จากประชากรและใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยการสุ่มตัวอย่ างแบบ
มีวัต ถุประสงค์ที่ จะท าให้ เกิด ความเข้ าใจปรากฏการณ์ที่ จะศึ กษาได้อย่า งชัด เจนที่สุด ได้ แก่ เลือก
ตัวอย่างที่เป็นตัว แทน (Typical Cases) จึงควรเลื อกใช้ตัวแทนจากราษฎรที่ได้เข้า สู่กระบวนการคั ด
กรองผู้สมควรได้ รับสิทธิการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิ นทากินที่ราชพั สดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการ
พิจารณาสิ่งที่เกิด ขึ้นหลังการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ ราชพัสดุ จังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยเพิ่มจานวนกลุ่ ม
ตัวอย่ างให้ มากขึ้น เนื่องจากการวิ จัยของการศึ กษานี้ วิเคราะห์ ด้วยวิธีการ “การวิเคราะห์แยกแยะ
เนื้ อหาสาระ (Content Analysis)” ซึ่ ง เป็ นการสกั ด นาแนวคิด ที่ เป็ นความจริง ออกมาจากคาให้
สัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ และเป็นผู้ที่ได้ดาเนินการในกรณีของการจัดสรรทีด่ ินทากินในทีร่ าชพั สดุ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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คุณภาพการให้บริการของสานักงานอัยการคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภารดี ศรประสิทธิ์*

บทคัดย่อ
การวิจัยครังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพทางด้าน การบริการของ
สานักงานอั ยการคุ้ม ครองสิ ทธิ และช่ วยเหลือทางกฎหมายและการบั งคั บคดี จัง หวั ดสุ ราษฎร์ ธานี
และเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุ ณภาพการให้บริการของสานั กงานอัยการคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบั งคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จาแนก ตามลักษณะประชากร ได้แก่
เพศ อายุ ระดับ การศึ กษา รายได้ กลุ่ มตัวอย่าง ผู้ใช้บ ริการของสานักงานอัย การคุ้ มครองสิท ธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจั งหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 100 คน โดยใช้เครื่องมือที่ใ ช้ ใ น
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งได้ค่ า
ความเชื่อมันเท่ากับ .85 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t – test) และการวิเคราะห์ค วามแปรปรวน
ทางเดียว F–test (One - Way ANOVA)
ผลการศึกษาวิจัย
1. ระดั บ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ การของสานั กงานอั ย การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ และช่ ว ยเหลื อทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวั ดสุราษฎร์ธานี โดยรวม อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้า น
พบว่า การให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับ มาก
2. การเปรีย บเที ยบความคิดเห็นของผู้ มารับ บริ การทีมีต่ อคุณ ภาพในการ ให้บ ริการของ
สานักงานอั ยการคุ้ม ครองสิ ทธิ และช่ วยเหลือทางกฎหมายและการบั งคั บคดี จัง หวั ดสุ ราษฎร์ ธ านี
จาแนกตามลักษณะประชากร พบว่ า ผู้รับบริ การที่มีเพศ อายุ และระดั บการศึกษา ต่างกั นมีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพในการให้บริการของสานักงานอัยการคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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การบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นผู้รับบริการที่มีรายได้ต่างกั น มี ความคิดเห็ น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
3. ข้อเสนอแนะควรทาการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของสา นั กงาน
สานักงานอั ยการคุ้ม ครองสิ ทธิ และช่ วยเหลือทางกฎหมายและการบั งคั บคดี จัง หวั ดสุ ราษฎร์ ธานี
กับเจ้าหน้าที่ ภายในหน่ว ยงานและหน่ วยงานอื่น ๆ ของสานักงานอัยการสู งสุด เพื่อให้เป็นมาตรฐาน
ในการให้บริการเป็นไปแนวทางเดียวกั นและนาไปปรั บปรุงในการให้ บริการที่ดียิ่งขึ้ น ไป นอกจากนี้
ควรศึกษาปัจจัยอื่นเพื่อให้ สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน สภาพสังคมปั จจุบัน และเทคโนโลยีที่ มี
ความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น ปัจจัยด้านระบบสารสนเทศเพื่อนาผลการศึกษาที่ได้ไปกาหนด
แนวทาง นโยบาย เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานต่อไป
ค าสาคัญ: การให้บริการ, คุณภาพการให้บริการ
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บทน า
สานักงานอัยการสูงสุด เป็นองค์กรอัยการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 มี อานาจหน้าที่ที่บั ญญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยมีพระราชบัญญั ติองค์การอั ยการ
พ.ศ. 2553 มาตรา 23 ให้สานักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับงานธุ รการและงาน
วิชาการ เพื่ อสนับ สนุ นและอานวยความสะดวกให้ แก่ พ นักงานอั ยการแล้ ว ให้มี อานาจและหน้ า ที่
ดังต่อไปนี้ คือ (1) ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดาเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้ ง ในการ
คุ้มครองป้ องกั นสิท ธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ท างกฎหมายแก่ ประชาชนและ
ภารกิจ อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ ของพนักงานอัยการและสานั กงานอัยการ
สูงสุด
สานั กงานอั ย การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ และช่ ว ยเหลื อทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี จั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายภารกิจอันสาคัญประการหนึ่งคือ การคุ้ม ครองสิทธิมนุ ษยชนและสิท ธิ
เสรีภาพของประชาชนทุกหมู่เหล่ า ทุกเพศ ทุกวัย ทั้ งเด็ก สตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยไม่มีการ
แบ่งแยกชนชั้น ซึ่งหน่วยงานเป็นองค์การในกระบวนการยุติธรรม จึงต้องปฏิบัติราชการให้มีคุณภาพ
อย่างมืออาชีพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง ในขณะเดียวกันต้องให้ความสาคั ญ
กับการประชาสัม พันธ์ด้ว ย ซึ่งทั้ง อย่างนี้จ ะส่งผลต่ อหน่วยงานมีภาพลักษณ์ ที่ดี เป็ นที่เชื่อมั่ นศรั ทธา
ชองหน่ วยงานผู้มีส่ว นได้เสี ย ผู้รับ บริการหรือประชาชนมากยิ่งขึ้นต่อไป ผลของการด าเนินการตาม
ภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน สามารถสะท้อนได้ จ ากผลการสารวจความพึง พอใจและความเชื่ อมั่นของ
ผู้รับบริการ เพื่อนาไปพั ฒนาปรับปรุงการปฎิบั ติงานให้เกิ ดผลสั มฤทธิ์ คุ้มค่ า และตอบสนองความ
ต้องการของผู้ม ารับ บริการให้พึ งพอใจมากที่สุด เพื่ อให้ สอดคล้องแผนยุท ธศาสตร์ และแผนป ฏิบั ติ
ราชการ 4 ปี สานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2555 – 2558 ได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า องค์กรอัยการเป็ น
สถาบันที่มีอิสระในการปฏิบัตหิ น้าที่ ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรมและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และเป็น
กระบวนการหลักที่ใช้ในการประเมินผลตัวชีวัดที่ 2.1 ตามคารับรองการปฎิบัติราชการของหน่ ว ยงาน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ร้ อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่น (ระดับมากขึ้ นไป) ซึ่งเป็ น
ตัว ชี้ วั ด ในมิ ติ ที่ 2 ด้ านคุ ณ ภาพการให้ บ ริ การ การสร้า งความพึ ง พอใจ ค วามเชื่ อมั่ นและการมี
ภาพลักษณ์ที่ดีในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ด้ วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริ ต
รวดเร็ว และเต็มใจให้บริการที่มคี ุณภาพ
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ดัง นั้น ผู้ ศึกษาจึ งมี ค วามสนใจที่ จ ะศึ กษาคุณ ภาพการให้ บริ การของสานั กงานสานั กงาน
อัยการคุ้ม ครองสิ ทธิ และช่ วยเหลื อทางกฎหมายและการบั งคั บคดีจั งหวัด สุราษฎร์ธ านี เพื่ อนาผล
การศึกษาที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ในกระบวนการให้ค วาม
ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายต่าง ๆ

ค าถามของการศึกษา
1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุ ณภาพทางด้านการบริการ ของสานักงานอั ยการคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี เป็นอย่างไร
2) เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของสานักงานอัยการคุ้มครองสิ ทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอะไรบ้าง
3) จะมีแนวทางการพัฒนาการให้บริการประชาชนของสานักงานอัยการคุ้ม ครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้อย่างไร

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกีย่ วกับคุณภาพการบริการ
การบริการเป็นกิจกรรมทีส่ าคัญเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับบริการให้ได้รับความ
พึงพอใจมากที่สุดไม่ว่า จะเป็นการให้บ ริการจากภาครัฐหรือเป็นการให้บริการจากภาคธุรกิ จเอกชน
เพื่อตอบสนองลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจในการบริการสู่ผลประกอบการทีด่ ี
ส่วนความหมายของการบริ การนั้น ได้มีผู้ให้ นิย มไว้ มากมายด้ วยกัน เพื่ อให้ สอดคล้องกั บ
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ยกเอาความหมายของการบริการ สมชาติ กิจยรรยง (2543) ที่ได้ระบุ ถึง
คาจากัดความของบริการไว้ว่า การบริการ เป็นการปฎิบัติตนเพื่อผู้อื่นในอั นที่จะให้ผู้อื่นได้รับ ความ
สะดวกสบาย ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) กล่าวว่า บริการ คือ กิจกรรมทของการส่งมอบสิ นค้ า ที่
ไม่มีตั วตน โดยสินค้าที่ ไม่มี ตัวตนนั้น ซึ่ง จะต้ องตอบสนองความต้องการของผู้รับ บริ การให้มี ความ
พึงพอใจมากที่สุด
คุณภาพเป็นการตอบสนองความต้ องการ (Need) หรือความคาดหวัง (Expectation) ของ
ผู้เข้ า รับ บริการ และในภายหลั งได้ขยายความต่ อไปว่า คุ ณ ภาพ เป็ นการให้ บ ริการให้ เกิ นความ
คาดหวังของผู้เข้ารับบริการ (อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล, 2542, น. 2)
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คุณภาพการให้ บริการเป็นการเริ่มต้นการบริ การที่จะต้องเป็ นการตอบสนองความต้องการ
ในเรื่ องของราคา รวมทั้ ง เวลาในการจั ด ส่ ง ซึ่ ง จะต้ องสอดคล้ อ งกั นกั บ เป้ า หมายของลู กค้ า
(นุจรี สุขตัว, 2543, น. 29, อ้างถึงใน Zimmerman & Enell)
คุณภาพการให้บริการ คือระดับของความสามารถในการให้บริการทีต่ อบสนองความต้องการ
ของผู้รับ บริการ และหมายถึ ง ความสอดคล้องกันของความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งทาให้ลูกค้ า
หรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากการบริการทีไ่ ด้รับ (วีรพงษ์ เฉลิมจิรรัตน์ , 2543, น. 14-15)
ความสาคั ญของคุ ณภาพการบริ การคือการให้การบริ การซึ่งท าให้เกิดความพึงพอใจ หรื อ
ส่งผลให้มีความสาเร็จต่อหน่วยงานนั้น ๆ การให้บริการเป็นกระทาของบุคคล โดยมีบุคลิกภาพอุปนิสยั
และอารมณ์ แตกต่ างกั นไปในแต่ ละบุ ค คล ซึ่ง ในแต่ ละสถานการณ์ จึ งมี การประพฤติ ป ฎิ บัติ โดย
หลากหลาย เพราะฉะนั้น การบริการที่ดอี ันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปมีดังนี้ (สมิต สัชฌุกร, 2546)
1) ทาด้วยความเต็มใจ หากมีความรักในงานบริการก็จะทาทุ กสิ่งทุกอย่างในการช่วยเหลื อ
แก่ผู้อื่นด้ว ยความตั้ง ใจหรือเต็ม ใจ การบริ การเป็ นเรื่ องของจิต ใจและผลของการกระท าจะ เกิ ดขึ้ น
ด้วยดี
2) ทาด้วยความรวดเร็ว ผู้รับบริการส่วนมากจะมีความเร่งรีบจึงต้องการความช่ ว ยเหลื อ ที่
ทันอกทั นใจ การที่แสดงออกอย่ างกระตือรื อร้ นในการให้ บ ริการจึ งเป็นสิ่ งที่ ช่ว ยให้ ผู้รั บ บริ การมี
ความสุข และความพึงพอใจ
3) ทาถูกต้อง การให้บริการทีค่ รบถ้วนสมบูรณ์ซึ่ง เป็นการตอบสนองความต้องการ และท า
ความพอใจให้แก่ผู้รับบริการอย่างชัดเจน การบริการที่ดจี ึงต้องเน้นการทาให้ถูกต้องเป็นสิ่งสาคัญ
4) ทาอย่างเท่าเทียมกัน คนส่วนใหญ่มีความต้องการสิทธิพิเศษ และต้องการที่จะรับบริการ
ที่ดีกว่าและเหนือว่าผู้อื่น ถ้าเราแสดงออกให้ผู้รับบริ การอื่น ๆ เห็นว่าเราให้บริการกับบุคคลเหล่านั้ น
อาจจะทาความไม่พอใจให้แก่บคุ คลอื่นอีกจานวนมาก
5) ทาให้เกิดความชื่นใจ การบริการที่ดเี ป็ นการทาให้ผู้รับบริการมีความสุ ข โดยทุ กคนต่ า ง
ตระหนักดีว่า ทุกครั้งที่ผู้รับบริการตอบสนองความต้องการให้ความช่วยหลืออย่างดีก็จะเกิ ด ความปิติ
เพราะฉะนั้นผู้ให้บริการมีความจาเป็นต้องพยายามให้ความช่วยเหลือจนผู้รับบริการชื่นใจ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบ ัติงาน
ความหมายเกี่ ยวกับ สภาพแวดล้อม มี ผู้ศึ กษาหลายท่า นและให้ค วามหมายที่แตกต่า งกั น
ซึ่งผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างไว้ดังนี้
พิทยา บวรวัฒนา (2544, น. 115) ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่
นอกองค์การ ได้แก่ ปั จจัยทางเศรษฐกิจ สภาพการเมือง ลักษณะของสังคม โครงสร้ างของกฎหมาย
นิเวศวิทยาและวัฒนธรรม
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ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2547, น. 123) ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อมขององค์การ หมายถึง
ปัจจัยต่าง ๆ ที่อยู่ล้อมรอบองค์การและสามารถส่งผลกระทบต่อการทางานและการเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากร
ที่หายาก ได้แก่ วัตถุดิบ คนงานที่มีความเชี่ยวชาญ ข้อมู ลข่าวสารที่ใช้ในการปรับปรุงเทคโนโลยี การ
สนับสนุนจากลูกค้าและผู้มีส่วนร่วม สถาบันการเงิน และคู่แข่ง เป็นต้น
ความสาคัญของสภาพแวดล้อมในการปฎิบัตงิ าน
พงศ์ หรดาล (2548, น. 246) ได้ กล่า วถึ ง การจั ดสภาพแวดล้ อมของการปฏิ บัติ งานที่ ไ ม่
คานึงถึง ปัจจัยความแตกต่างและขีด จากัดของผู้ป ฏิบัติงาน นอกจากจะก่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ไ ม่
สะดวกสบาย ไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแล้วยังส่งผลถึงระดับความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
และปัญหา ด้า นสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย ในการจัดสภาพแวดล้อมของผู้ปฏิ บัติงานที่ไม่ถูก
หลั กจะท าให้ พนักงานเกิ ดความเมื่ อยล้ า ความเมื่อยล้า นอกจากจะเป็นต้ นเหตุที่ ท าให้ เกิ ดการ
ผิดพลาดในการ ปฏิบั ติงานซึ่ง ส่งผลให้ เกิด อุบัติ เหตุ ได้ทั นที ยังส่ งผลต่อสุขภาพของผู้ ปฏิบั ติง านใน
ระยะยาว อาจส่งผลให้ปริม าณงานและคุณภาพของการผลิตลดลง ประเภทของสภาพแวดล้อมของ
การปฏิบัติงาน
ประเภทของสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ าน
สิริอร วิ ชชาวุธ (2544, น. 141) ได้กล่า วว่า สภาพแวดล้อมของการปฏิ บัติ งานแบ่ งเป็ น 3
ประเภท คือ
1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการปฏิบัตงิ าน (Physical Condition of Work) คื อ สิ่ ง
ต่าง ๆ ในบริ เวณที่ ปฏิ บัติ งาน เช่ น ลักษณะอาคาร การออกแบบ ห้ องปฏิ บัติ งาน สภาพของห้ อง
ปฏิบัติงาน โต๊ะทางาน การมองเห็น เครื่องมือเครื่องใช้ รวมถึงที"จอดรถของบริษัท เป็นต้น
2) สภาพแวดล้อมด้ า นเวลาในการปฏิ บั ติง าน คื อ เวลาเป็ นสิ่ งกาหนดพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน จะเห็นพนักงานในสังคมปัจจุบันเคร่งเครียดกับงาน ปฏิบัติงานแข่งกับเวลา พนักงานบาง
คนปฏิบัติงาน 7 วันต่อสัปดาห์ บางคน 6 วันต่อสัปดาห์ และบางคน 5 วันต่อสั ป ดาห์ พนั กงาน บาง
คนปฏิ บั ติ ง าน 10 - 20 ชั่ ว โมง ไม่ มี เวลาพั ก บางคนปฏิ บั ติ ง าน 8 ชั่ ว โมงมี เวลาพั ก พนั กงาน
ที่ป ฏิ บัติ งาน 7 วั นต่ อสัป ดาห์ จะปฏิ บั ติง านมี ประสิ ท ธิภาพมากกว่ า พนั กงานที่ ป ฏิบั ติ งาน 6 วั น
ต่อสัปดาห์และมากกว่าพนักงานที่ปฏิบัตงิ าน 5 วันต่อสัปดาห์จริงหรือไม่ ร่างกายสามารถปฏิ บั ติง าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพติดต่อกันนานเท่าไร และปฏิบัติงานได้นานเพียงใดต่อวัน พนักงานปฏิบัติงาน
7 วันต่อสัปดาห์ จะมีความเครียดมากกว่าคนที่ป ฏิบัติงาน 6 วั นต่อสัปดาห์ และมากกว่าพนักงานที่
ปฏิ บั ติ งาน 5 วั นต่ อสั ป ดาห์ หรือไม่ ค าถามนี้ จ ะเป็ นเหตุ ผลให้ ท าการศึ กษา เรื่ องเวล าในการ
ปฏิบัติงาน
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3) สภาพแวดล้อมทางจิ ต ในการปฏิบั ติง าน (Psychological Condition of Work) คื อ
นอกจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพที"มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปฏิบัตงิ าน ยังมีสภาพแวดล้อม ทาง
จิตใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติ งานของบุ คคลอีกด้วย ลักษณะสังคมและเพื่อนร่วมงาน รวมทั้ ง
ลักษณะวัฒนธรรมในองค์การเป็นปัจจัยที่ทาให้บุค คลมีความรู้สึกและพฤติกรรม ในการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกัน สภาพแวดล้อมมีผลต่อความรู้สึก 2 ลักษณะ คือ ความเบื่อหน่าย และความเมื่อยล้า
การประชาสัมพันธ์
ความหมายของการประชาสัมพันธ์ มีผู้ศึกษาไว้หลายท่านและให้ความหมายทีแ่ ตกต่างกัน ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างไว้บางส่วนดังนี้
วิรัช อภิรัตนกุล (2540, น. 21) ได้ให้ ความหมายของการประชาสัมพันธ์ คือ การเสริมสร้า ง
ความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดี (Good Relationship) ระหวางองค์กร สถาบัน กลุ่มประชาชนที่
เกี่ยวข้องเพื่อหวังผลในความร่วมมือและสนับสนุนจากประชาชน
เสรี วงษ์มณฑา (2540, น. 1) ได้กล่าววาการประชาสัมพั นธ์ คือ การกระท าทั้งสิ้นทัง้หลาย
ทัง้ปวงที่เกิดจากการวางแผนล่วงหน้าในการสร้างความเข้าใจกับสาธารณชนทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อก่ อให้ เกิ ด
14 ทัศ นคติ และภาพพจน์ที่ ดี อันจะนาไปสู่สัมพั นธภาพที่ ดี ระหว่ างหน่ วยงานและสาธารณชนที่
เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดี
วิจิตร อาวะกุล (2541, น. 17) ได้ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์ว่าการประชาสัมพันธ์
หมายถึ ง ความพยายามของสถาบันที่จะแสวงหาความสั มพันธ์ ความร่ วมมือและการสนับสนุนจาก
ประชาชนตลอดจนดารงไว้ซึ่งทัศ นคติ ที่ดี ของประชาชนต่อสถาบั นให้ คงอยู่ต่อไปเพื่ อให้ ประชาชน
ยอมรับ สนับ สนุน ให้ ความร่ว มมือในการด าเนิ นงานตามกระบวนการ นโยบายวั ตถุป ระสงค์ และ
ความเคลื่อนไหวของสถาบันหรือหน่วยงานนั้น ๆ
องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์
อุทิ ศ ศรีสะอ้ าน (2546, น. 31) หากมี การพิจ ารณาของขั้ นตอนการติด ต่อสื่อสารแล้ ว มี
องค์ประกอบที่สาคัญ ๆ 4 ลักษณะ ได้แก่
1) องค์กรหรือสถาบั น ซึ่งเป็นกิจการที่ บุคคลหรือคณะบุคคลโดยทาขึ้นโดยประสงค์ ที่จ ะ
ดาเนินการใด ๆ ในสังคมให้ลุล่วงไปตามความปรารถนาของบุคคลหรือคณะบุคคลนั้น
2) ข่า วสารประชาสัม พั นธ์ (Message) เป็ นเนื้อหาสาระเรื่ องราวและสั ญ ลักษณ์ ภาษา
สัญญาณต่า ง ๆ รูปภาพ เครื่องหมาย ฯลฯ ซึ่งสามารถสื่อความหมายและนาไปตีความหมาย โดยรู้
และเข้า ใจกันได้ ข่ าวสารประชาสัม พั นธ์ จะมี เนื้อหาสาระเป็ นความหมายต่ อผู้ รับ เสมอ และต้ อง
สอดคล้ องไม่ขัด แย้ งกับ ระบบค่านิ ยม (Value System) ทั้งนี้ กระชับ ชั ดเจนเข้ าใจง่าย และไม่ เกิ ด
ความยุ่งยากในการรับสาร
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3) เครื่องมือในการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพั นธ์ หมายถึง สื่อที่องค์ กรสถาบัน เลือกมาใช้
ในการนาข่ า วสารประชาสั ม พั นธ์ ขององค์กรไปสู่ ป ระชาชน โดยพิ จารณาจากคุณ สมบั ติ ของสื่ อ
ความสาคั ญของสื่ อ วัต ถุป ระสงค์ ประชาชนกลุ่ม เป้า หมาย และปั จจัย ที่เกี่ ยวข้องกับ องค์ ประกอบ
ต่าง ๆ ของกระบวนการสื่อสาร
4) ประชาชนกลุ่ ม เป้ า หมายในการประชาสั ม พั น ธ์ การประชาสั ม พั นธ์ เป็ นการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับประชาชน โดยคาว่า ประชาชน มีความหมายครอบคลุมถึงสมาชิ ก ทุ ก
คนของสังคม และมีความหลากหลายแตกต่างกันทั้ง เพศ การศึกษา อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจ /สั ง คม
ภูมิลาเนา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กลุ่มเป้าหมายการประชาสัมพันธ์ขององค์กร จะแบ่ง ออกเป็ น
2 กลุ่ม ดังนี้
(1) กลุ่ ม ประชาชนภายใน คื อกลุ่ ม บุ ค ลากรขององค์ กรซึ่ ง เรี ยงจากระดั บ ผู้ บ ริ ห าร
เจ้ า หน้ า ที่ โดยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ห รื อมี ค วามผู กพั นต่ อองค์ กร มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั นกั บ องค์ ก ร
เพราะฉะนั้น งานประชาสัมพันธ์ ต้องมีบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในองค์กร
(2) กลุ่ ม ประชาชนภายนอก เป็ น กลุ่ ม ประชาชนที่ ป ระกอบไปด้ ว ยกลุ่ ม คนที่ มี
ความสัมพันธ์กับองค์กร เช่น กลุ่มลูกค้า กลุ่มผลประโยชน์ หรือกลุ่มคนทั่วไปที่มีความสัมพันธ์โดยตรง
กับการดาเนินกิจการขององค์กร เป็นต้นว่า กลุ่มคนในละแวกใกล้เคียง กลุ่มสื่อมวลชน กลุ่มผู้นาความ
คิด เห็น ทั้ งนี้ เพื่ อชี้แจงชักชวนให้ กลุ่ม ดัง กล่ าวมี ค วามรู้ ความเข้า ใจในการด าเนิ นงาน ขององค์ กร
ทาให้องค์กรดาเนินกิจการได้อย่างราบรื่น
ข้อ มูลเกีย่ วกับหน่วยงาน ประวัตคิ วามเป็นมา
สานั กงานอั ย การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ และช่ ว ยเหลื อทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี จั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายภารกิ จของสานักงานอัยการสูงสุด ตามพระราชบัญญัติ องค์กรอัยการ
พ.ศ. 2553 มาตรา 23 โดยให้สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับ
คดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีภารกิจหลักในด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน
โดยส่งเสริมและสนับสนุ นการประนอมและระงับข้อพิ พาทในระดับท้ องถิ่น การเผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมายแก่ป ระชาชน และการฝึ กอบรมให้ ความรู้ท างกฎหมายแก่ บุ คคลกลุ่ มต่ าง ๆ ให้ แก่ผู้นา
หมู่บ้าน พระภิกษุ นั กเรียน นักศึกษา กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร กลุ่ มแรงงาน กลุ่มอาชี พ
ต่าง ๆ พัฒนากร เกษตรตาบล ครู ข้าราชการ และประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งได้ แ ก่ กฎหมายเกี่ ย วกั บ
การคุ้ม ครองผู้ บริโภค อีกทั้ งสานั กงานอั ยการสู งสุดเป็ นองค์ กรที่ต้ องตอบสนองแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐด้านกฎหมายและการยุติธรรมได้กาหนดให้มสี านักงานอัยการคุม้ ครองสิทธิและช่ ว ยเหลื อทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจั งหวัด ทุกจังหวัดให้บริการกิ จกรรมงานคุ้ม ครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฏหมายแก่ประชาชนเป็นไปอย่างทัว่ ถึงทุกภูมิภาคของประเทศ ภายใต้กรอบอานาจ และหน้าที่คอื
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1) ให้การคุ้ม ครองสิทธิ ทางศาลตามที่ กฎหมายกาหนดให้ เป็นอานาจหน้ าที่ของพนั กงาน
อัยการ
2)
สัญญา และ
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ให้คาปรึกษา แนะนา ไกล่เกลี่ยประนอมหรือระงับข้ อพิพาท และช่ว ยเหลือทานิติธรรม
ช่วยเหลือทางอรรถคดี โดยจัดหาทนายความอาสาดาเนินการทางศาล
ส่งเสริมและสนับสนุนการประนอมและระงับข้อพิพาทในระดับท้องถิ่น
เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายต่าง ๆ แก่ประชาชน
ฝึกอบรมให้ความรูท้ างกฎหมายแก่บุคคลกลุ่มต่าง ๆ
ให้การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
ให้การคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนระหว่างประเทศ

กรอบแนวคิดในการวิจยั
ต้น แปรต้น/ตัวแปรอิสระ
ลักษณะของประชากรผู้มาใช้บริการ
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได้

ตัวแปรตาม
คุณภาพการให้บริการของสานักงานฯ
1. ด้านการให้บริการ
2. ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน
3. ด้านสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน
4. ด้านการประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ระเบียบวิธกี ารศึกษา
1) ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี้ ได้แก่ ผู้เข้ารับบริการของสานักงานอัยการคุม้ ครองสิท ธิ และ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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กลุ่ มตั วอย่ าง ที่ ใช้ ในการวิ จัย ครั้ง นี้คื อ ประชาชนผู้ม าขอรับ บริการของสานั กงานอั ยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 100 คน ผู้วิจัย
จึงได้กาหนดกลุ่มตัวอย่า ง โดยวิธีให้ต รงตามหลักเกณฑ์หรือจุ ดมุ่งหมายของผู้วิจัยและกาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 100 คน
2) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัย สร้ า งขึ้ น
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่ว ไปของกลุ่มตัวอย่ าง คาถามเกี่ยวกับ ข้อ มูลทั่ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้ว ย ข้อมูลทั่ วไปของผู้ต อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ โดยให้ผู้ตอบ
เลือกคาตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของตนมากทีส่ ุดเพียงข้ อเดียว วิเคราะห์ดว้ ยร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ง ผลต่ อความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพในการ
ให้บ ริการของสานั กงานอัยการคุ้ม ครองสิ ทธิและช่ว ยเหลือทางกฎหมายและการบั งคับ คดี จัง หวั ด
สุ ร าษฎร์ ธ านี รวม 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการให้ บ ริ การ ด้ า นสภาพ แวดล้ อมภายนอกหน่ ว ยงาน
ด้านสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน และด้านการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ดว้ ยค่า เฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3) การสร้างเครือ่ งมือ ทีใ่ ช้ในการวิจยั
ผู้วิจัยดาเนินการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยมีขั้นตอน ดังนี้
(1) ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ยวกับคุณ ภาพในการ
ให้บริการ
(2) สร้างรายการข้อคาถามให้สอดคล้องกั บคานิยามศัพท์ เฉพาะ โดยเฉพาะตั ว แปรที่
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการให้บริการให้ครอบคลุมกับสิ่งที่ต้องการประเมิน
(3) นาแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) และหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม
(4) นาแบบสอบถามที่ไ ด้ป รั บปรุง แก้ ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ย วชาญ แล้ว ท าไป
ทดลองใช้ (Try – Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 20 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น
(5) นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามไป
ทาการสอบถามกลุ่มตัว อย่างที่ กาหนดจานวน 100 ตั วอย่า ง และตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้ว น
เพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้รับแบบสอบถามคืนครบ 100 ฉบับ คิดเป็น 100%
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5) การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลครัง้ นี้ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป โดยหาค่าต่าง ๆ ดังนี้
ผู้วิ จั ย เก็ บ ข้ อมูลโดยใช้ การสุ่ ม ตั วอย่ า งเพื่ อท าแบบสอบถาม แล้ว วิ เคราะห์ ข้อมู ลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรู ป SPSS ประมวลผลข้ อมู ลจากแบบสอบถามที่ ได้โดยการหาค่า ทางสถิ ติ เพื่ อหา
ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้ นแบบพหุคณ
ู
ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี ค าตอบ
ให้เลือก 5 ระดับ (5, 4, 3, 2, 1) เกณฑ์การพิจารณาตัดสินค่าเฉลี่ยเป็น ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง
ระดับความคิดเห็นอยู่ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการทางสถิติ ดังนี้
สถิติพื้นฐาน
(1) การแจกแจงความถี่ (Frequency)
(2) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
(3) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)
(4) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
(1) ค่าอานาจจาแนกรายข้อ (Item-Total Correlation)
(2) ค่าความเชื่อมัน (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ แอลฟา (α – Coefficient)
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
(1) การหาค่าที (t-test)
(2) การหาค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
(3) การหาค่าเฉลี่ยเป็นรายคูด่ ้วยวิธี S - Method ของ Scheffe
6) การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอเป็ นตอน ๆ ดังนี้
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณภาพการให้บริการของของสานักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 4 ด้าน ดังนี้
1) ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน
2) ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน
3) ด้านสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน
4) ด้านการประชาสัมพันธ์
ตอนที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของสานักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคั บคดีจัง หวัดสุราษฎร์ธานี 4 ด้าน จ าแนกตาม
เพศ อายุ การศึกษาและรายได้ โดยใช้การทดสอบค่าที การเปรียบเทียบ One – Way ANOVA เมื่ อ
พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 ทาการทดสอบความแตกต่ างราย
คู่ด้วยวิธี S – method ของ Scheffe’

ผลการศึกษา
1) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกั บปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 100 ราย สรุปได้ดังนี้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจานวน 100 ราย เป็นเพศชาย 50 ราย (ร้อยละ 50) และเป็นเพศหญิ ง 50 ราย
(ร้อยละ 50) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 42 ราย (ร้อยละ 42 ราย) มีร ะดับการศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไป จานวน 56 ราย (ร้อยละ 56) และมีรายได้ตอ่ เดือน 10,001 – 25,000 บาท จานวน
60 ราย (ร้อยละ 60)
2) วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการสานักงานอัยการคุม้ ครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดสุ ราษฎร์ธ านี ในภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก และ
เมื่อพิจ ารณารายด้าน ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกหน่ว ยงาน ด้ านสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก และในด้านการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด
3) เปรียบเที ยบปัจจัยส่ วนบุคคลกับความคิดเห็นเกี่ ยวกับคุณ ภาพการให้บริการสานักงาน
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่ อตอบสนอง
สมมุติฐานของงานวิจัย สรุปได้ดังนี้
(1) ผลการเปรีย บเที ยบความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับคุ ณภาพการให้บ ริการสานั กงานอัย การ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จาแนกตามเพศ พบว่า
ผู้รับบริการที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการให้บริการ โดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
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เป็นรายด้าน พบว่า ผู้รั บบริการที่มีเพศต่างกั นมีความคิดเห็นต่อการให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อม
ภายนอกและด้านการประชาสัมพั นธ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการให้บริการ
และด้านสภาพแวดล้อมภายในไม่แตกต่างกัน
(2) ผลการเปรีย บเที ยบความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับคุ ณภาพการให้บ ริการสานั กงานอัย การ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จาแนกตามอายุ พบว่า
ผู้รับบริการที่มีอายุแตกต่างกั นมีความคิ ดเห็นต่อการให้บ ริการ โดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกั น เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้รับ บริการที่ มีอายุต่ างกั นมีค วามคิดเห็นต่ อการให้ บริ การ ด้านการ
บริการ ด้านสภาพแวดล้อมภายใน ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านสภาพแวดล้อมภายนอกแตกต่ างกันอย่างมี
นัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ 0.05 เมื่ อเปรี ยบเที ยบรายคู่ พบว่า ผู้รั บ บริ การที่ มีอายุ ไม่เกิน 30 ปี
มีความคิ ดเห็นแตกต่างกั บผู้มารั บบริการที่มีอายุ 41 – 50 ปี และ ผู้รับบริการที่ มีอายุ 31 – 40 ปี
มีความคิดเห็นแตกต่างกับ ผู้รับบริการที่มอี ายุ 41 -50 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05 และ
ด้านการประชาสัมพันธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบรายคู่
พบว่า ผู้รับบริการที่มีอายุ ไม่เกิน 30 ปี กับผู้มารับบริการทีม่ ีอายุ 41 – 50 ปี และผู้ที่มารับบริการทีม่ ี
อายุ 31 – 40 ปี กับผู้มารั บบริการที่มีอายุ 41 -50 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกั บคุณภาพการให้บริการ
ด้านการประชาสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
(3) ผลการเปรีย บเที ยบความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับคุ ณภาพการให้บ ริการสานั กงานอัย การ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบั งคับคดีจังหวัด สุราษฎร์ธานีโดยรวมและรายด้า น
จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้มารับบริการที่มกี ารศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
การให้บริการไม่แตกต่างกัน
(4) ผลการเปรีย บเที ยบความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับคุ ณภาพการให้บ ริการสานั กงานอัย การ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบั งคับคดีจังหวัด สุราษฎร์ธานีโดยรวมและรายด้า น
จาแนกตามรายได้ พบว่า ผู้รับบริการทีม่ ีรายได้แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการให้บริการ โดยรวมทุก
ด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผู้รับบริการทีม่ ีรายได้ตา่ งกันมีความคิดเห็นต่อ การ
ให้บริ การในด้านการบริการและด้านสภาพแวดล้ อมภายในไม่แตกต่างกัน ส่ วนด้า นสภาพแวดล้อม
ภายนอกและด้ า นการประชาสั ม พั นธ์ แตกต่ า งกั นอย่า งมี นัย สาคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 เมื่ อ
เปรียบเทียบรายคู่รวมทุกด้าน พบว่า ผู้รับบริการที่มรี ายได้ 25,000 – 50,000 บาท มี ค วามคิ ด เห็ น
ต่างกับผู้รั บบริการที่มีรายได้ ไม่เกิน 5,000 และผู้รับบริการที่มีรายได้ 10,001 – 25,000 บาท มี
ความคิดเห็นต่างกับผู้รบั บริการที่มรี ายได้ 25,001 – 50,000 บาท อย่างมีนัยสาคั ญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ
0.05 เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก จาแนกตามรายได้ พบว่า ผู้รับบริการที่ มี
รายได้ 25,001 – 50,000 บาท มี ความคิ ดเห็นต่า งกับ ผู้ รับบริการที่มี รายได้ ไม่ เกิ น 5 ,000 และ
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ผู้รับบริการที่มีรายได้ 25,001 – 50,000 บาท มีความคิดเห็นต่างกับผู้รบั บริการที่มรี ายได้ 10,001 –
25,000 บาท อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปผลการศึกษา
1) วิเคราะห์ ข้อมู ลความคิ ด เห็ นเกี่ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภาพการให้ บ ริ การสานั กงานอั ย การ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งสามารถอภิปรายใน
แต่ละด้านได้ดังต่อไปนี้
(1) ด้านการบริการ ในภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่ สุด เมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า
เจ้ า หน้ า ที่ สานั กงานอั ยการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ และช่ ว ยเหลื อทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี จั ง หวั ด
สุราษฎร์ ธานี มีคุณ ภาพการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด 6 ข้อ โดยข้ อที่มีค่า เฉลี่ยสูงสุ ด 3 อันดั บ
แรกได้แก่ ท่านได้รับบริการจากพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ท่านได้รับบริก ารด้วยความเสมอ
ภาค) และ ท่านได้รั บข้อมูลการให้ บริการถูกต้อง ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ สานักงานอัย การสูงสุด ได้ใ ห้
ความสาคัญกับการบริการและมีการจัด ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ใ นการให้บริการอย่า งต่อเนื่องเป็นประจ า
ทุกปี เพื่อต้องการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดี ยวกับกับแนวคิดของ มิ ลเล็ ท
(Millet, 1954, p. 397) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจในการบริการหรือความสามารถที่จะพิจารณาว่ า
บริการนั้นเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ โดยวัดจากการให้บริการอย่างเท่าเทียม การบริการที่มคี วามยุตธิ รรม
เสมอภาค ไม่ว่ าผู้นั้นจะเป็ นใคร และเป็ นไปในทางเดีย วกั นกับ ผลงานวิจั ยของ ภควั น ธรรมพ้ นภั ย
(2545, น. 111) ได้ ท าการศึ กษาวิ จั ยเรื่ อง การศึ กษาความพึ งพอใจของลู กค้ าต่ อการให้ บ ริ การของ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครด้านคุณภาพพนั กงาน พบว่า อยู่ในระดับมาก
(2) ด้า นสภาพแวดล้อมภายนอกหน่ วยงาน ผลการศึกษาพบ ว่า เจ้ าหน้ าที่ สานักงาน
สานักงานอั ยการคุ้ม ครองสิ ทธิ และช่ วยเหลือทางกฎหมายและการบั งคั บคดี จัง หวั ดสุ ราษฎร์ ธานี
มี คุ ณ ภาพการให้ บ ริ การ ด้ า นสภาพแวดล้ อมภายนอกหน่ ว ยงาน ในภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ อ พบว่า เจ้าหน้าที่สานักงานอัย การคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีคุณภาพการให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน
อยู่ในระดับมาก 5 ข้อ โดยข้อที่มีค่า เฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความทันสมัยและความมั่นคงของ
อาคาร ที่ตั้งของอาคารมีความสะดวกในการมาติดต่อราชการ และความสะดวกในการเดิ นทางมายั ง
อาคาร ทั้งนี้ เนื่องจาก สานักงานสานักงานอัยการคุ้ม ครองสิทธิและช่ว ยเหลื อทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ที่บริเวณริมแม่น้าตาปี ซึ่งเป็นแหล่งสถานที่สาคัญใกล้ ๆ อาคาร
เช่น ศาลหลักเมือง และมีสานักงานส่วนราชการ เช่น สถานีตารวจภูธร หนังสื อเดินทาง กรมเจ้าท่ า
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พร้อมทั้ งมีเวรยามคอยดู แลสถานที่ และความปลอดภัย ในอาคารสานักงานฯ ตลอด 24 ชั่ วโมง ซึ่ ง
สอดคล้องกั บแนวคิด ของ พงศ์ หรดาล (2548, น. 141) กล่า วว่ า การจัด สภาพแวดล้อมของการ
ปฎิบัติงานที่ ไม่คานึงถึงปั จจัยความแตกต่างและขี ดจากัดของผู้ ปฎิบัติงาน นอกจากจะก่อให้เกิดการ
ปฎิบัติงานที่ไม่สะดวกสบาย ไม่มี ประสิท ธิภาพในการปฎิ บัติงานแล้วยังส่ง ผลถึงระดับความเสี่ยงใน
การเกิดอุบัติเหตุ และปัญหาในทางด้านสุขอนามัยของผู้ป ฏิบั ติงานอีกด้ วย ในการจัด สภาพแวดล้อม
ของผู้ป ฎิบัติงานที่ไม่ถูกหลักจะทาให้พนักงานเกิด ความเมื่อยล้า นอกจากจะเป็นต้นเหตุที่ท าให้เกิ ด
การผิดพลานดในการปฏิบัตงิ านซึ่งส่งผลให้เกิดอุบัตเิ หตุได้ทนั ที ยังส่งผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานใน
ระยะยาว ซึ่ง ส่ง ผลให้ป ริ มาณงานและคุ ณ ภาพของการผลิ ต ลดลง และเป็ นไปในทางเดี ยวกันกั บ
งานวิจัย ของ ภควัน ธรรมพ้นภัย (2545, น. 55) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจ
ของลูกค่าต่อการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านสภาพ
แวดล้อมภายนอก พบว่า อยู่ในระดับมาก
(3) ด้า นสภาพแวดล้ อมภายในหน่ ว ยงาน ผลการศึ กษาพบว่ า เจ้ า หน้ าที่ สานักงาน
สานักงานอั ยการคุ้ม ครองสิ ทธิ และช่ วยเหลือทางกฎหมายและการบั งคั บคดี จัง หวั ดสุ ราษฎร์ ธานี
มี คุ ณ ภาพการให้ บ ริ การ ด้ า นสภาพแวดล้ อมภายในหน่ ว ยงาน ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เจ้าหน้ าที่สานักงานสานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุร าษฎร์ธานี มี คุณภาพการให้บริการ ด้ านสภาพแวดล้อมภายใน
หน่ วยงานอยู่ใ นระดั บมาก 5 ข้ อ โดยข้อที่มี ค่า เฉลี่ ยสู งสุด 3 อันดับ แรก ได้แก่ ความสะอาด และ
สุขอนามัยของห้องน้า สิ่ง อานวยความสะดวกขณะรอรับบริการ เช่น เก้าอี้ หนังสือพิมพ์ น้าดื่ม และ
ทาเลที่ตั้งของจุดบริ การสอบถามมีความสะดวกแก่การติดต่ อราชการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสานักงาน
สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลื อทางกฎหมายและการบั งคับคดีจั งหวั ดสุราษฎร์ธานี ได้ มีการ
จัดกิจ กรรม Big Cleanning Day ช่ว ยสร้า งสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างานให้เกิ ดบรรยากาศที่น่า
ทางาน เกิด ความสะอาดเรีย บร้อยในสานั กงาน ซึ่ งสอดคล้ องกั บ แนวคิด ของ พรนพ พุ กกะพั นธ์
(2544, น. 236) ซึ่ งสรุ ป ว่า การจั ด สภาพการปฏิ บัติ ง านที่ ดี ถูกหลั กอนามั ย เช่ น สถานที่ สะอาด
เรียบร้อย เป็นต้น จะทาให้พนักงานเกิดความสบายใจไม่รู้สึกอารมณ์ขุ่นมัว ขวัญและกาลังใจก็จะดี ถ้า
จัดการสภาพปฏิบัติงานไร้ระเบียบขาดสิ่งจูงใจ ขาดความสะอาดความสวยงามพนักงานจะขาดความ
ตั้งใจในการปฎิบัตงิ าน และเป็นการทาลายขวัญและกาลังใจให้หมดสิ้นไปด้วยและเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกันกับงานวิจัยของ ภควัน ธรรมพ้นภัย (2545, น. 55) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความ
พึงพอใจของลูกค่าต่อการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
สภาพแวดล้อมภายใน พบว่า อยู่ในระดับมาก
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(4) ด้านการประชาสั มพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า เจ้ าหน้ าที่สานักงานสานั กงานอัยการ
คุ้ม ครองสิ ท ธิและช่ว ยเหลื อทางกฎหมายและการบั งคั บ คดี จั งหวั ด สุร าษฎร์ธ านี มี คุ ณ ภาพการ
ให้ บริ การ ด้ า นการประชาสั ม พันธ์ ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า
เจ้ า หน้ า ที่ สานั กงานอั ยการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ และช่ ว ยเห ลื อทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี จั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี มีคุณาภาพการให้บริการ ด้านการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และอยู่ ใ น
ระดับมาก 3 ข้อ โดยข้อที่มีค่า เฉลี่ยสูงสุ ด 3 อันดั บแรก ได้แก่ การตอบข้อซักถาม/ความชัดเจนของ
เจ้าหน้าที่ ความชัดเจน ป้ายประกาศ ป้ายแนะนาการให้บริการภายในอาคาร และความชั ดเจนของ
ป้ายชื่ออาคารบริเวณหน้า อาคาร ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ สานั กงานอั ยการคุ้มครองสิทธิ และช่ว ยเหลื อ
ทางกฎหมายและการบังคั บคดีจั งหวัดสุ ราษฎร์ธานี ได้มีการจัดท าแผนการประชาสัม พันธ์ข่าวสาร
หน่วยงาน เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของอัยการสูง สุด เป็นประจาทุก ๆ ปี อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2540, น. 1) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ คือการกระทาทัง้ สิ้นทั้ ง หลาย
ทั้งปวงที่เกิดจากการวางแผนล่วงหน้าในการสร้างความเข้าใจกับสาธารณชนทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อก่ อให้ เกิ ด
ทัศนคติและภาพพจน์ที่ ดี อั นจะนาไปสู่สัม พันธภาพที่ดี ระหว่ างภายในหน่ วยงานและสาธารณชน
ที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดี
2) การเปรียบเทียบความคิดเห็ นเกี่ยวกับ คุณภาพการให้บริการด้านต่ าง ๆ ของสานักงาน
สานักงานอั ยการคุ้ม ครองสิ ทธิ และช่ วยเหลือทางกฎหมายและกา รบั งคั บคดี จัง หวั ดสุ ราษฎร์ ธานี
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
(1) ผลการเปรีย บเที ยบความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับคุ ณภาพการให้บ ริการ ด้านต่า ง ๆ ของ
สานั กงานสานั กงานอั ยการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ และช่ ว ยเหลื อทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี จั ง หวั ด
สุราษฎร์ธ านี จาแนกตามเพศ พบว่า ผู้รับบริ การที่มี เพศต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับคุณ ภาพการ
ให้บริการด้านต่าง ๆ ของสานักงานสานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคั บคดีจั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี ไม่ แตกต่ างกั น ซึ่ งไม่ เป็ นไปตามสมมุติ ฐาน แต่พ บในรายด้ าน ด้า น
สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานและด้านการประชาสั มพันธ์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวดี พูลพอกสิน (2544, น. 8) ได้ทาการศึกษาวิ จั ย
เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รั บบริการต่ อการบริการในโครงการบัตรประกันสุขภาพจังหวัดนนทบุ รี
พบว่า เพศไม่มีผลต่อความพึงพอใจ
(2) ผลการเปรีย บเที ยบความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับคุ ณภาพการให้บ ริการ ด้านต่า ง ๆ ของ
สานั กงานสานั กงานอั ยการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ และช่ ว ยเหลื อทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี จั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี จาแนกตามอายุ พบว่า ผู้รับบริการที่มีอายุต่างกันมี ความคิดเห็ นเกี่ยวกับคุ ณภาพการ
ให้บริการด้านต่าง ๆ ของสานักงานสานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
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บังคั บคดีจั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี ไม่ แตกต่ างกั น ซึ่ งไม่ เป็ นไปตามสมมุติ ฐาน แต่พ บในรายด้ าน ด้า น
สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานและด้านการประชาสัมพันธ์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวดี พูลพอกสิน (2544, น. 6) ได้ทาการศึกษาวิ จั ย
เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รั บบริการต่ อการบริการในโครงการบัตรประกันสุขภาพจังหวัดนนทบุ รี
พบว่า อายุไม่มีผลต่อความพึงพอใจ
(3) ผลการเปรีย บเที ยบความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับคุ ณภาพการให้บ ริการ ด้านต่า ง ๆ ของ
สานั กงานสานั กงานอั ยการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ และช่ ว ยเหลื อทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี จั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการทีม่ ีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็ น
เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการด้านต่าง ๆ ของสานักงานสานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลื อ
ทางกฎหมายและการบั ง คับ คดี จัง หวัด สุ ราษฎร์ ธานี ไม่แตกต่ า งกั น ซึ่ งไม่เป็นไปตามสมมุ ติฐาน
สอดคล้องกั บงานวิจัย ของ วรรณวดี พูลพอกสิน (2544, น. 8) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกั บความพึ ง
พอใจของผู้รับบริการต่อการบริการในโครงการบัตรประกันสุขภาพจังหวัดนนทบุรี พบว่า เพศไม่ มี ผล
ต่อความพึงพอใจ
(4) ผลการเปรีย บเที ยบความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับคุ ณภาพการให้บ ริการ ด้านต่า ง ๆ ของ
สานั กงานสานั กงานอั ยการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ และช่ ว ยเหลื อทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี จั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี จาแนกตามรายได้ พบว่า ผู้รับบริการที่มีรายได้ต่างกันมีความคิด เห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
การให้บริการด้านต่าง ๆ ของสานักงานสานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบั งคับคดีจังหวัดสุร าษฎร์ ธานี แตกต่ างกัน ซึ่ งเป็ นไปตามสมมุติฐาน สอดคล้ องกับ งานวิจั ยของ
ฟิทซ์เจอร์รัลด์ และดูแรนด์ (1980, น. 78) ได้ทาการสารวจความคิดเห็นของประชาชนในมลรั ฐเคน
เมสซี่ ที่มีต่อการบริการสาธารณะ พบว่า ทัศนคติที่เกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายที่ตนเสีย
ไปกับประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการ โดยทั้งสองปัจจัยเป็นปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อบริการสาธารณะที่ได้รับ และเป็นปัจ จัยที่กาหนดความต้องการของประชาชนทีจ่ ะเข้า
มามีอิทธิพลในระบบการส่งมอบบริการด้วย

ข้อ เสนอแนะ
จากผลงานวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการของสานักงานสานักงานอั ยการคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
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1) ข้อเสนอแนะทั่วไป
(1) ด้านการบริการ ในเรื่องการปฎิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่ทใี่ ห้บริการแก่ประชาชน ควรมี
ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และเต็มใจบริการ และให้บริการด้วยความรวดเร็ว
(2) ด้านสภาพแวดล้ อมภายนอกหน่ว ยงาน ควรมีการเพิ่มสถานที่จอดรถภายในบริเวณ
อาคารให้เพียงพอต่อการรองรับผู้เข้ามาติด ต่อขอรับบริการ เพื่อประชาชนที่มารับบริ การมีความพึ ง
พอใจที่ได้รับบริการที่ดี
(3) ด้านสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน ควรมี การจัดสวนหย่อมเล็ก ๆ ให้ ดูสวยงาม
มากขึ้นและควรจั ดระเบี ยบตู้เอกสาร โต๊ะ ทางาน ให้ เป็ นระเบี ยบและสะอาดอยู่ เสมอ เพื่อให้ ผู้ม า
ติดต่อขอรับบริการและผู้ให้บริการมีอารมณ์ที่สดชื่น บริการด้วยความยิ้มแย้ม
(4) ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรมีป้ายชื่ออาคาร ป้ายแนะนา การให้บริ การ ให้ ผู้ม ารั บ
บริการเห็นชัด เจนเพื่อสะดวกในการมาติด ต่อราชการ และควรเพิ่มสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้ งข้อมู ล
ข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแลงระเบียบต่าง ๆ ของสานักงาน
2) ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
(1) ควรท าการศึ กษาความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ การของสานั กงาน
สานักงานอั ยการคุ้ม ครองสิ ทธิ และช่ วยเหลือทางกฎหมายและการบั งคั บคดี จัง หวั ดสุ ราษฎร์ ธานี
กับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
(2) ควรทาการศึกษาคุณภาพการให้บริการเปรียบเทียบกับการให้บริการของหน่ ว ยงาน
อื่น ๆ ของสานักงานอัยการสูงสุด เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการให้บริการเป็นไปแนวทางเดียวกัน และ
เพื่อนาไปปฎิบัติปรับปรุงให้บริการที่ดยี ิ่งขึ้นไป
(3) ควรศึกษาปัจจัยต่าง ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากปัจจัย ทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้สอดคล้ องกั บ
บริบทของหน่วยงาน สภาพสังคมปัจ จุบัน และเทคโนโลยีที่มีค วามเปลี่ยนแปลงไปอย่า งรวดเร็ว เช่ น
ปัจจั ยด้า นระบบสารสนเทศและเมื่อพบปัจจั ยที่มี อิท ธิพลต่อคุ ณภาพการให้ บริการ สามารถนาผล
การศึ กษาที่ ไ ด้ ไปกาหนดแนวทาง นโยบาย ข้อตกลงร่ วมกั นภายในองค์ กรเพื่อเพิ่ ม คุ ณ ภาพการ
ให้บริการของหน่วยงานต่อไป
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การศึกษาผลกระทบจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่ต่อธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
ในเขตเทศบาลเมืองสุร าษฎร์ธานี
มัสยา เอียดเนตร*

บทคัดย่อ
การศึ กษาวิจัย เรื่อง “การศึกษาผลกระทบจากศู นย์การค้ าขนาดใหญ่ต่ อธุร กิจร้ านค้ าปลี ก
ขนาดเล็กในเทศบาลเมืองสุราษฎร์ ธานี” เป็นการวิ จัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้ อมูล การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคของประชาชนใน
เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่
ที่ส่ง ผลกระทบต่ อธุ รกิ จ ร้า นค้ าปลี กขนาดเล็ กของประชาชนในเทศบาลเมืองสุ ราษฎร์ธ านี และ
แนวนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือส่งเสริมธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก โดยสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
ในเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี จานวน 400 คน และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่ องมื อ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และนาแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมู ลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อหา
ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย (X) ค่า ส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่า t-test และการ
วิเคราะห์ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (One-Way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า
1) ข้อมูลปัจ จัย ส่ว นบุ คคลของผู้บ ริโภคส่ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ งมี อายุร ะหว่า ง 31 - 40 ปี
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ ย
10,001 – 20,000 บาท และมีจานวนสมาชิกภายในครอบครัว 3 – 4 คน
2) พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี พบว่า
(2.1) พฤติ กรรมการบริ โภคก่ อนที่ ศู นย์ การค้ า ขนาดใหญ่ จ ะเปิ ด ให้ บ ริ การ พบว่ า
ผู้บริ โภคส่วนใหญ่มี พฤติ กรรมการเลือกใช้บ ริการจากร้ านมิ นิม าร์ท บ่อยที่สุด ปั จจั ยที่ ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการคือ ความหลากหลายของสินค้า ค่าใช้จ่ายเงินเฉลี่ยต่อการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค
ในหนึ่ง ครั้งมี ประมาณ 101 – 500 บาท จะซื้ อสินค้า อุปโภค บริโภคในวั นอาทิ ตย์ ช่ว งเวลาที่ไปใช้
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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บริการซื้อสินค้าอุ ปโภค บริโภค มากที่สุด คือ ช่ว งเวลา 16.01 – 19.00 น. ซื้อสินค้ าอุปโภค บริโภค
ทุกสัปดาห์
(2) พฤติกรรมการบริโภคหลังจากที่ศู นย์การค้าขนาดใหญ่เปิดให้บริการ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการใช้บ ริการจากศูนย์การค้าเซ็นทรัล พล่าซ่า สุราษฎร์ธานี มีการใช้ จ่ า ยเงิ น
เฉลี่ย ต่อการซื้อสิ นค้า อุปโภค บริโภค ในหนึ่งครั้ง เป็นเงิน 501 – 1,000 บาท จะซื้อสินค้ าอุป โภค
บริโภคในวันอาทิตย์ ช่วงเวลาที่ไปใช้บริการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค มากที่สุดคือ ช่วงเวลา 16.01 –
19.00 น. ซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคทุกสัปดาห์
3) ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ปัจจั ยที่มี อิทธิพ ลต่อการตั ดสินใจเลือกซื้อสินค้า จากศูนย์การค้ า
ขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดั บ มาก ด้ านที่ มี
ระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านสถานที่การจัดจาหน่าย
รองลงมาคือ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลาดับ
4) ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลแนวนโยบายรัฐบาลในการช่ว ยเห ลือส่ง เสริ มธุ รกิ จร้ านค้ าปลี ก
ขนาดเล็ ก พบว่ า ภาพรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง คื อ ด้ านโครงการปรั บภาพลั กษณ์ ร้ านค้า ด้ า น
โครงการโชห่ ว ยออนไลน์ และการนาโมเดล “โย๋ เล่ อ” (Ule Model) ของจี นมาใช้ ในการพั ฒนา
ร้านค้า
5) ผลการวิเคราะห์ การเปรี ยบเที ยบปั จจัยส่วนบุ คคลที่ มีอิท ธิพ ลต่ อการตั ดสิ นใจเลื อกซื้ อ
สินค้ าจากศู นย์การค้ าขนาดใหญ่ ที่ ส่งผลกระทบต่ อธุ ร กิจ ร้า นค้า ปลีกขนาด เล็ ก พบว่ า เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่ อเดือนโดยเฉลี่ย และจานวนสมาชิกภายในครอบครัว ที่
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกั บปัจจัยที่มีอิท ธิพลต่อการตั ดสินใจเลือกซื้ อสินค้าจากศูนย์การค้าขนาด
ใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกั นอย่ า ง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพต่างกันซื้อ
สินค้าจากศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็กในด้านผลิตภัณฑ์ และ
ด้านราคา
ค าสาคัญ: ผลกระทบ, ศูนย์การค้าขนาดใหญ่, ธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
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บทน า
การค้า ปลีกเป็ นส่ว นหนึ่ง ของระบบเศรษฐกิ จที่ มีสัดส่ วนใหญ่ ที่สุด ปั จจุ บันกิจ การค้า ปลี ก
กาลังก้าวเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก คนไทยให้ความสนใจในการประกอบอาชีพค้าขายมากขึ้ น
ร้านค้าปลีกจึงถือได้ว่าเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รบั ความนิยมและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพราะใช้เงินใน
การลงทุ นไม่ ม าก การบริ หารการจัด การไม่ยุ่ งยากและสลับ ซับ ซ้ อน ส่ง ผลให้ ธุร กิจ การค้ าปลี กใน
ปัจจุ บันเกิด การแข่ งขันกันอย่า งรุนแรง ผู้ ประกอบการจึ งจาเป็นต้องปรั บปรุง เปลี่ ยนแปลงวิธี การ
บริหาร การปรับทิศทางการพัฒนา การสร้ างกลยุทธ์ใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากเดิม และการบริ หารธุ ร กิ จ
ค้าปลีกให้มีความทันสมัยและมีคณ
ุ ภาพให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ ย นแปลง
ไปโดยต้องปรับ ปรุงตนเองให้สอดคล้ องกั บพฤติกรรมผู้บ ริโภคที่เปลี่ ยนแปลงไปสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ บริ โภคในรู ป แบบของสิน ค้ าและบริ การ เพื่ อความอยู่ร อดในสถานการณ์ การ
แข่ง ขันในปัจ จุบั น ที่ มีการขยายสาขาของธุร กิจค้ าปลี กสมัยใหม่ขึ้นมาในรูปแบบร้านค้าสะดวกซื้ อ
ได้แก่ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ร้านมินิบิ๊กซี และร้านโลตัสเอ็ กซ์เพรส ซึ่ งเป็นธุรกิจ ค้าปลีกที่มี ชื่อเสียงเป็ น
ที่รู้จักของคนทั่วไป ประกอบกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคไทยเปลี่ยนไปตามรายได้ทเี่ พิ่มขึ้น และเทคโนโลยี
ที่เปลี่ย นแปลงไปทาให้ธุรกิจ ค้าปลี กสมัยใหม่ตอบสนองความต้ องการของผู้บ ริโภคได้อย่างสมบูร ณ์
มากกว่าธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กหรือร้านโชห่วย
ในประเทศไทยมีร้านค้ าปลีกที่ขายสินค้ าทั่วไป ร้านขายสิ นค้าเฉพาะอย่าง ห้างสรรพสินค้ า
กิจการร้านค้า ปลีกจึง เป็นส่ว นสาคัญ ในลักษณะธุร กิจซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสิ นค้า และบริ การจาก
ผู้ผลิ ตไปสู่ผู้ค้าปลีกและผู้บริ โภคคนสุด ท้าย รูป แบบธุร กิจค้ าปลีกเป็นร้านค้าตามบ้านหรื อตึกแถว
ถือเป็นร้านค้าแบบขนาดเล็กจาหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคภายในชุมชนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ า
ร้านขายของชา หรือโชห่วย ซึ่ งเป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็กที่ด าเนินการโดยเจ้าของคนเดียวหรือคนใน
ครอบครัว ร้า นค้ าปลี กประเภทนี้มี ความสาคั ญมากต่อชุมชน เพราะเป็นแหล่งรวมสินค้าที่ จาเป็ น
สาหรับชีวิตประจาวันการเข้ามาของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้าส่งผลต่อร้านค้าปลีกขนาด
เล็กในด้านของสิ นค้าอุ ปโภคบริโภคหลากหลายชนิด ราคาที่ ต่ากว่ าร้านค้าปลีกขนาดเล็ กโดยอาศั ย
ความได้เปรียบด้านเงินทุนและจานวนสิ นค้าที่มีอยู่ทั่วทุกพื้นที่ มีการสั่งสินค้าเป็ นจานวนมากต่อครั้ ง
จึ ง สามารถสั่ ง ซื้ อสิ นค้ า ได้ ใ นราคาต้ นทุ นที่ ถูกกว่ า หรื อประเภทของสิ นค้ า ที่ มี ใ ห้ เลื อกอย่ า ง
หลากหลายกว่า รวมถึ งมีการส่ งเสริม การตลาด แต่ก็ไม่สามารถที่จ ะตอบสนองความต้ องการของ
ผู้บริโภคแทนที่ร้านค้าปลีกขนาดเล็กได้อย่างสมบูรณ์
ภาวการณ์ แข่ง ขันของธุ รกิจ ค้ าปลีกมีแนวโน้ มรุ นแรงมากขึ้ น การเข้ ามาของธุ รกิ จค้ าปลี ก
สมั ยใหม่ ส่งผลกระทบต่ อร้า นค้ าปลี กแบบดั้ง เดิม โดยตรง เนื่ องจากธุ รกิจ ค้า ปลีกสมั ยใหม่ มีค วาม
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ทันสมัยอีกทั้งยังอานวยความสะดวกให้กับลูกค้าในขั้นตอนการซื้ออีก (ปริญ ลักษิตามาศ, 2558, น. 1)
ดังนั้น การประกอบธุรกิจค้าปลีกในยุคปัจจุบนั ให้ประสบความสาเร็จนั้น ร้านค้าปลีกขนาดเล็กจึ ง ต้ อง
มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้ าน ร้านค้ าปลีกขนาดเล็กควรเริ่ มต้นด้วยการทาความเข้าใจในความต้องการ
ของผู้ บริโภค แล้วนามาใช้ป รับปรุงการบริ หารร้านให้มีป ระสิ ทธิภาพสู งสุด (ทานตะวัน เสือสอาด,
2550, น. 2) การสร้างนวัตกรรมใหม่ทั้งรูปแบบการค้ า คือ การค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี
และด้านการสร้างความพึ งพอใจแก่ ลูกค้าเชิ งรุก (Proactive) เช่ น การศึกษาพฤติ กรรมผู้บ ริโภคเพื่ อ
สร้า งแรงจูง ใจหรือกระตุ้นให้ผู้ซื้อเกิ ดความต้องการบริ โภคสินค้า เหล่ านี้เป็นแนวโน้ม ใหม่ ในธุ รกิ จ
ค้าปลี ก ที่ได้ เปลี่ย นโฉมหน้าจากเดิม ที่รอการตัดสิ นใจซื้ อของผู้บริโภค การค้าปลีกขนาดเล็กจาเป็ น
อย่ างยิ่ง ที่ จะต้องปรับ ตั วเองให้ ทันยุค สมั ย ปัจ จุ บันเชิ งรุ กหรืออาจจะต้องถอนตั วออกจากกิ จการ
เนื่องจากกลยุทธ์เดิม ๆ ล้าสมัย ไม่สามารถแข่งขันกับธุรกิจยุคใหม่ได้

ค าถามการวิจยั
การศึกษาผลกระทบจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่ตอ่ ธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็กในเทศบาลเมือง
สุราษฎร์ธานี โดยศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี ปัจจัยที่ มี
อิทธิพ ลต่อการเลือกซื้ อสินค้าจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่ ส่งผลต่อธุ รกิจ ร้านค้ าปลี กขนาดเล็ก และ
นโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือส่งเสริมธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก เพื่อหาแนวทางการปรับตัวสาหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ กว่า มีกลยุทธ์ใดที่ร้านค้าปลีกดั้งเดิมสามารถใช้เพื่อเป็นแนว
ทางการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจร้านค้าปลีกดั้งเดิม

วัตถุประสงค์ในการวิจยั
1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี
2) เพือ่ ศึกษาปั จจัยที่ มีอิท ธิพลต่ อการตัดสินใจเลื อกซื้ อสินค้า จากศู นย์การค้า ขนาดใหญ่ ที่
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็กของประชาชนในเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี
3) เพื่อศึกษาแนวนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือส่งเสริมธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
4) เพื่อนาผลการวิจั ยที่ได้ มาเสนอแนะเป็ นแนวทางการปรั บตัวทางการค้าของผู้ประกอบการ
ธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็กในเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
1) แนวความคิดการตัดสินใจเลือกแบบมีสว่ นร่วม
จินตนา สุจจานันท์ (2549) ให้ความเห็นว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการดาเนิ นงาน
รวมพลังประชาชนกับองค์กรของรัฐหรือองค์กรเอกชนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของ
ชุมชน โดยให้สมาชิกเข้ามาร่วมวางแผน ปฏิบัติ และประเมินงานเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน
เมตต์ เมตต์ การุณ จิต (2553) ให้ค วามเห็นว่า การมี ส่วนร่ว ม หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมไม่วา่ จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะของการ
ร่วมรับรู้ ร่ว มคิ ด ร่ วมท า ร่วมตัด สินใจ ร่ วมติ ดตามผล ดังนั้ น การมีส่ว นร่ วมจึ งหมายถึง การเปิ ด
โอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงานพัฒนาไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดย
การร่วมคิด ร่ว มตัด สินใจ เพื่อกาหนดเป้า หมายของสังคม และการจัด สรรทรั พยากรเพื่อให้บ รรลุ
เป้าหมาย และปฏิบัติตามแผนการหรือโครงการต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ ลักษณะการมีส่วนร่วมนั้ นจะ
พิจารณาได้ห ลากหลายขึ้นอยู่กับ ว่าจะสนใจศึ กษาในประเด็ นใดบ้ าง ประเด็นที่ น่าสนใจในงานวิจั ย
ครั้งนี้ คือ การเน้นลั กษณะการมีส่วนร่ว มในประเด็นที่เกิดจากกิจกรรม เช่น การเข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็นในประโยชน์สาธารณะ การเข้าร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน และร่วมตรวจสอบในลักษณะ
องค์กรชุมชน ฯลฯ และการเน้นการศึกษาในลักษณะของการบริหารที่เ กิดจากการดาเนินงานในทาง
นโยบายและในทางปฏิบัตกิ ารโดยเจ้าหน้าทีข่ องรัฐร่วมกับชุมชน
2) นโยบายรัฐบาล (State Policy)
สาหรับนโยบายของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือร้านค้าปลีกขนาดเล็กหรือ "ร้าน โช
ห่วย" สู้ธุรกิจร้ านค้าปลีกมีม าตรการหลายช่องทางช่วยเหลือเพื่อให้ได้ รั บการพัฒนาสามารถปรับตั ว
และแข่งขันในการประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ทั่วประเทศไทยมีร้านค้าโชห่วยอยู่ประมาณ 370,000
ร้านค้า ซึ่งปัจจุบันหลายแห่งต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ ในการทามาค้าขาย ทั้งการเพิ่ ม ขึ้ นของ
ร้านค้าสมัยใหม่ ต้นทุนที่สูงขึ้น อีกทั้งความสามารถทางการแข่งขันก็น้อยกว่า “ร้านค้าปลีกสมัยใหม่”
ที่ดึงดู ดลูกค้าและมีสินค้า ที่ครบครันกว่า ทาให้ ร้านค้าโชห่วยหลายแห่ง ต้องประสบปัญ หาขาดทุ น
รายได้ลดลงมาก ภาครัฐรับทราบปัญ หาเหล่านี้ดี และได้พยายามหาทางในการดาเนินกา รช่วยเหลื อ
สนับสนุน เพื่อให้ร้านโชห่วยเหล่านี้สามารถปรับตัวและแข่งขันในการประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
3) ทฤษฎีวา่ ด้วยการแทรกแซงของรัฐในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เฉลิมชัย ก๊กเกีย รติกุล (2556) ได้ให้ค วามเห็นว่า แม้ ว่าโดยหลักการแล้ว การเข้าแทรกแซง
ของรัฐเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม การแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
ควรจากัดเพียงสามประการดังนี้ ประการแรกหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรของสังคมเพื่ อผลิ ต สิ นค้ า
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หรือบริการสาธารณะ ประการทีส่ องหน้าที่กระจายรายได้และความมัง่ คั่งของสั งคม เพื่อให้สินค้า และ
บริการต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้นได้จาแนกแจกจ่ายให้ประชาชนทุกคนได้ใช้กันอย่างทัว่ ถึง และประการที่ สาม
หน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อให้การจัดสรรการใช้ทรัพยากรของสังคมเป็นไปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพและการกระจายรายได้ของสังคมเป็นไปอย่างยุตธิ รรม
4) แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับการตลาด
ส่ว นประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4'Ps) ถื อเป็ นหั ว ใจสาคั ญ ของการบริ ห าร
การตลาดการจะทาให้ การด าเนิ นงานของกิจ การประสบความสาเร็ จ ได้ ขึ้นอยู่กับ การปรั บ ปรุ ง
ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาดนี้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดเป้าหมายให้ได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย
(1) ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ เสนอขายโดยธุ ร กิ จ เพื่ อสนองความ
ต้องการของลู กค้ าให้ พึง พอใจ ผลิ ต ภั ณฑ์ ที่ เสนอขายจะมี ตั วตนหรือไม่ มี ตัว ตนก็ ได้ ผลิ ตภั ณ ฑ์ จึ ง
ประกอบด้ ว ยสิ นค้ า บริ การความคิ ด สถานที่ องค์ กรห รือบุ คคล ผลิต ภั ณ ฑ์ต้ องมี อรรถประโยชน์
(Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้
(2) ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคา ผู้บริโภคจะเปรียบเที ย บ
ระหว่า งคุ ณ ค่า (Value) ของผลิต ภัณ ฑ์กับ ราคาของผลิ ตภั ณ ฑ์นั้น ถ้า คุณ ค่า สูง กว่ าราคา เขาก็จ ะ
ตัดสินใจซื้อ
(3) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง ความพยายามต่างๆทางการตลาดใน
การที่จะดึงดูดให้ลูกค้าหันมาซื้อสินค้า แย่งชิงส่วนแบ่งตลาด ตลอดจนรักษาลูกค้าไว้ไม่ให้เปลี่ยนใจไป
ซื้อสินค้าของคู่แข่งขัน
(4) การจั ด จ าหน่ า ย (Place) หมายถึ ง กลไกต่ า งๆที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การท าให้ สินค้ า
เคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปสู่มือผู้บริโภค หลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาในการจัดจาหน่าย คือ 1) สถานที่ ตั้ ง
(Location) จะพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าจะขายสินค้า ณ จุดใด ถ้ามี ทาเลได้เปรีย บจะมีโอกาส
มากกว่าคู่ แข่งขัน 2) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Channel of Distribution) การจัดจาหน่ายจะผ่า น
ใครบ้าง เช่น ส่งผ่านผู้ค้าปลีก หรือส่งผ่านจากผู้ผลิตสู่มือผู้บริโภคโดยตรง
5) แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมการบริโภค
ฟิลิป คอดเลอร์ (Kotler, 2000, p. 161) คอตเลอร์ ได้คิดตัวแบบขึ้นเพื่ออธิบายพฤติกรรมใน
การซื้อของผู้บริโภคโดยอาศัยทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกั บพฤติกรรมของมนุษย์ที่ว่าพฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้
จะต้องมี สาเหตุท าให้ เกิ ด ดั ง นั้น ตามตัว แบบของคอตเลอร์ ตั ว ที่เป็นสาเหตุท าให้ เกิด พฤติ กรรม
ประกอบด้วยสิ่งเร้า 2 ส่วน ได้แก่ 1) สิ่งเร้าทางการตลาด อันได้แก่ ส่วนประสมการตลาด หรื อ 4P’s
ซึ่งเป็นปัจจัย ที่ควบคุมได้ และ 2) สิ่งเร้ าภายนอกอื่ น ๆ ซึ่งไม่สามารถควบคุ มได้ อันได้แก่ ปัจจัยและ
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เหตุ การณ์ ในสภาพแวดล้อมต่ าง ๆ ซึ่ งมี อิท ธิผลต่อการตั ดสินใจซื้อ ซึ่ง ได้แก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี
การเมือง และวัฒนธรรม เป็นต้น สิ่งเร้าทั้ง 2 ส่วนดังกล่าว อันเป็นเหตุก่อให้เกิดพฤติกรรมในการซื้ อ
จะเป็นตัวป้ อนเข้ าสู่กล่ องดา หรือ Black Box ผ่า นกระบวนการตั ดสินใจซื้อของผู้ ซื้อภายใต้อิทธิผล
ของวัฒนธรรม สังคมจิตวิทยา ที่บุคคลนั้นได้รับและจะปรากฏผลออกมา อันเป็นการแสดงพฤติ กรรม
ตอบสนองต่อ สิ่งเร้าในรูปของการตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อด้วยเหตุที่ตวั แบบของ คอตเลอร์ เกี่ยวข้องกั บ
สิ่งเร้า และ การตอบสนองต่อสิ่งเร้า ดังกล่าว
6) ทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสินใจซือ้
คอทเลอร์ (Kotler, 2003 อ้างถึงใน อดุ ลย์ จาตุรงกุ ล, 2550, น. 13-26) ได้อธิบายเกี่ยวกั บ
การตัดสินใจซื้อว่ามีประกอบด้วยกระบวนการตัดสินใจ 5 ขั้นตอน คือ
(1) การรับรู้ ปัญหาหรือความจาเป็น (Problem or Need Recognition) ไม่ พอใจ หมายถึ ง
การที่บุคคลรับรู้ความต้องการของตนเอง ซึ่งเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุ้นความต้องการเมื่อเกิดถึง
ระดับหนึ่งจะเป็นสิ่งกระตุน้ บุคคลเรียนรู้ ถึงวิธีทจี่ ะจัดการกับสิ่งกระตุน้ จากประสบการณ์ในอดีต ทาให้
เขารู้ว่าจะตอบสนองอย่างไร
(2) การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เมื่อความต้องการถูกกระตุ้นมากพอและ
สิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการอยู่ใกล้ผู้บริโภคจะดาเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการทันที
แต่ถ้าความต้องการไม่สามารถตอบสนองความต้องการจะถูกจดจา ไว้เมื่อความต้องการทีถ่ ูกกระตุน้ ได้
สะสมไว้มากพอ
(3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลจากขั้ น
ที่ 2 ต่อไปผู้บริโภคจะเกิดการเข้าใจและประเมินทางเลือกต่าง ๆ
(4) การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) จากการประเมินผลทางเลือกในขั้นตอนที่ 3
ผู้ บ ริ โภคจะต้ องตั ด สิ นใจซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เขาชอบมากที่ สุ ด ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ นระหว่ า งการ
ประเมินผลและการตัดสินใจซื้อ
(5) พฤติกรรมภายหลัง การซื้อ (Post purchase Feeling) เป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่
พอใจ ภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้ว
7) งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ณัฐิณี แซ่โง้ว (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของการลงทุนของร้านค้าปลีกขนาดกลางและขนาด
ย่อมในชุ มชนต่อความสั มพั นธ์ ที่ ยั่ง ยืนระหว่ างผู้ บริ โภค และร้ านค้า ปลีก ในเขตจัง หวั ดชลบุ รี ผล
การศึกษาพบว่า ตัวแปรอิสระ 3 ตั ว คือ ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านค้าปลีก การรับรู้ของ
ผู้บริโภคต่อการลงทุนของร้า นค้าปลีกไปยัง ชุมชน การรับ รู้ของผู้บริโภคต่อการลงทุนของตัวผู้บริโภค
เองส่งผลต่อตัว แปรตามคือ ความแข็งแกร่ง ของความสัม พันธ์อย่างมีนัย สาคัญ ขณะที่ ตัวแปรอิสระที่
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เหลืออีก 2 ตัว คือ การรับรู้ของผู้บริโภคต่อการลงทุนของร้านค้าปลีกไปยังผู้บริโภค และคุณภาพของ
ความสัมพันธ์ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสาคัญโดยสรุปคือ สมมติฐานของงานวิจัยครัง้
นี้ ส่ วนใหญ่ ถูกสนั บสนุนโดยผลลัพ ธ์ของงานวิ จัย ที่ได้ ถูกสรุ ป และอภิป รายผลไว้ แล้ ว และ ผู้วิจั ยได้
เสนอข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในครั้งนี้ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในครัง้ ต่อไป รวมถึงประโยชน์
ที่จะได้ รับจากงานวิจั ยครั้งนี้ ทั้งในแง่มุมของการนาไปใช้ ในเชิงทฤษฎี และแง่ มุมของการนาไปใช้ใ น
เชิงธุรกิจ
เรืองรอง นันติ (2554) ศึ กษาวิจั ยเรื่อง แนวทางการปรั บ ตั ว ของผู้ป ระกอบอาชี พ ธุร กิ จ
ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ในอาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจั ยพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ มี
การปรับตัว เนื่องจากยอดขายของร้านลดลงไปจากเดิม ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องรักษาลูกค้าเดิมและ
เพิ่มลูกค้ารายใหม่ ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลู กค้า โดยการสร้างความสั ม พั นธ์ ที่ดี สิ นค้ า
ต้องมีความทันสมัยและหลากหลาย ขายสินค้าในราคาที่ไม่เอาเปรียบลูกค้า มีการจัดโปรโมชั่นส่งเสริม
การขายเพื่อเป็นการดึงดูดใจลูกค้า ทาให้ลูกค้าอยากกลับมาใช้บริการของร้าน เพื่อให้ร้านค้ า ดารงอยู่
และสามารถพัฒนาดาเนินกิจการอย่า งมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ ความต้องการและความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคมากที่สุดต่อไป ปัญหาของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกขนาดเล็ก คือ ไม่ มีความรู้เกี่ยวกั บ
การบริหารธุรกิจ ไม่ มีเงินทุนหมุนเวียนจึ งทาให้ไม่สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่เท่ากับร้านค้าปลี ก
ขนาดใหญ่ ไม่มีอานาจการต่อรองกับผู้ผลิตและจาหน่าย ไม่มีการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์

ระเบียบวิธวี จิ ยั
ขอบเขตของการวิจยั
สาหรับ การกาหนดระเบีย บวิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิ งปริม าณ (Quantitative Research)
โดยใช้การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่ องมื อ
ในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล การศึ กษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาพฤติ กรรมการบริ โภคของ
ประชาชนในเทศบาลเมื องสุ ร าษฎร์ ธ านี ปั จ จั ย ที่ มี อิท ธิพ ลต่ อการตั ด สิ นใจเลื อกซื้ อสิ น ค้ า จาก
ศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อธุ รกิจ ร้านค้ าปลี กขนาดเล็กของประชาชนในเทศบา ลเมือง
สุราษฎร์ธานี และแนวนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือส่งเสริมธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ตัวแปรที่ใช้
ในการวิจัย ประกอบด้วย
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1) ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่
(1) ปัจ จัย ส่ว นบุ คคล คือ ข้ อมู ลส่ วนบุ คคลของผู้ต อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพการสมรส ระดั บ การศึ กษา อาชี พ รายได้ เฉลี่ ย ต่ อเดื อน และจ านวนสมาชิ กภายใน
ครอบครัว
(2) พฤติ กรรมการบริ โภค ได้ แก่ จ านวนครั้ง ที่ ใ ช้บ ริ การ ปั จ จั ย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการ
ตัดสินใจใช้บริการ ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ช่วงเวลาในการซื้อสินค้าอุ ป โภค
บริโภค
(3) ปัจจัย ที่มีอิทธิพ ลต่อการตั ดสินใจเลื อกซื้อสินค้ าจากศูนย์ การค้าขนาดใหญ่ที่ ส่งผล
กระทบต่อธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3)
ด้านสถานที่การจัดจาหน่าย 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด
(4) นโยบายภาครัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
2) ตัว แปรตาม (Dependent Variables) ได้ แก่ ผลกระทบในเชิง ธุร กิจ จากศูนย์การค้ า
ขนาดใหญ่ที่มีตอ่ ธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
3) ประชากรและกลุ่ม ตั วอย่ างที่ใ ช้ใ นการวิจั ยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรที่อาศั ยอยู่ใ นพื้ นที่
อาเภอเมืองจั งหวัด สุราษฎร์ธานี จานวน 177,242 คน (สานักงานสถิติจังหวัดสุร าษฎร์ ธานี, 2562)
ซึ่งจานวนประชากรนั้นมีจานวนมากยากที่จะสารวจได้ทั้งหมดภายใต้เวลาที่จากัด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
น่าเชื่ อถือและภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้วิจั ยจึงกาหนดขนาดของกลุ่ม ตั วอย่างแบบประมาณค่ า
สัดส่วน โดยใช้ตาราง Taro Yamane ที่ระดับความน่าเชื่อถือ 95% จากค่าที่ได้จะต้องใช้ ตั ว อย่ า งไม่
น้อยกว่า 400 ตั วอย่า ง เพื่อให้ได้ ข้อมู ลที่มีค วามน่าเชื่อถือมากขึ้น และลดค่า เบี่ยงเบนต่ างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น การศึกษาครั้งนี้จึงกาหนดขนาดตัวอย่างที่ 400 ตัวอย่าง
4) ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ระหว่างสิงหาคม – พฤศจิกายน 2562
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย ได้ทาแบบสอบถามใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่า ง และให้ผู้ต อบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกคา ตอบซึ่งผู้วิจั ยได้แบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภค
ส่วนที่ 3 ปัจจัย ที่มีอิท ธิพลต่อการตั ดสินใจเลือกซื้ อสินค้า จากศู นย์การค้าขนาดใหญ่ ที่ส่งผล
กระทบต่อธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
ส่วนที่ 4 แนวนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือส่งเสริมธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
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ส่วนที่ 5 แบบสอบถามปลายเปิดข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางการปรับตัวทางการค้ าของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
วิธ กี ารเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้ งนี้ ผู้วิ จัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมู ลโดยการส่งแบบสอบถามแก่ประชากร
กลุ่มตัว อย่าง จานวน 400 คน โดยดาเนินการเก็บตามลาดั บขั้นตอนดัง นี้ 1) เมื่อแบบสอบถามผ่า น
เกณฑ์ ที่ กาหนดจนสามารถนามาใช้ง านได้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ จึง ด าเนิ นการส่ งแบบสอบถามแก่
ประชากรกลุ่มตัวอย่า งจานวน รวม 400 ชุด 2) แบบสอบถามที่ได้รั บการตอบกลับเรียบร้อย นามา
ตรวจสอบโดยผู้วิจัยคัดเลือกแบบสอบถามเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ มาทาการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีทางสถิติ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและข้อคาถามที่ต้องการ
ทราบในการวิจั ย ครั้ ง นี้ ผู้วิ จั ยได้ นาแบบสอบถามที่ ไ ด้ มาวิ เคราะห์ เพื่ อค านวณหาค่า สถิติ โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป ดังนี้
1) หาความถี่ค่าร้อยละ เกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคลากร เกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจานวนสมาชิกภายในครอบครัว และ
พฤติกรรมการบริโภค
2) ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (SD) (Standard Deviation) ของกลุ่ม
ตัวอย่างในพื้นที่เทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่ทสี่ ่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก และ
แนวนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือส่งเสริมธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
การแปลผลค่ าเฉลี่ ย ( X) และส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (SD) นาไปเที ยบเกณฑ์ การแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
4.50 – 5.00
หมายถึง
เห็นด้วยมากที่สุด
3.50 – 4.49
หมายถึง
เห็นด้วยมาก
2.50 – 3.49
หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
1.50 – 2.49
หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
1.00 – 1.49
หมายถึง
เห็นด้วยน้อยที่สุด
3) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคลากรที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากศูนย์การค้ า
ขนาดใหญ่ที่ ส่ง ผลกระทบต่ อธุ รกิจ ร้านค้า ปลีกขนาดเล็ก ใช้ t-test กรณี เปรียบเที ยบ 2 กลุ่ม การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) กรณีเปรียบเทียบความแตกต่าง 2 กลุ่มขึ้นไป

663

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิเคราะห์เกีย่ วกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมู ลปั จ จั ย ส่ วนบุ ค คลของผู้บ ริ โภคส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อายุ ระหว่ าง 31 - 40 ปี
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิ สาหกิจ รายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ ย
10,001 – 20,000 บาท และมีจานวนสมาชิกภายในครอบครัว 3 – 4 คน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เกีย่ วกับ พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในเทศบาลเมือ ง
สุร าษฎร์ธานี
1) พฤติกรรมการบริโภคก่อนที่ศนู ย์การค้าขนาดใหญ่จะเปิดให้บริการ พบว่า ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการจากร้านมินิมาร์ทบ่อยที่สุด ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
คือ ความหลากหลายของสินค้า ค่าใช้จ่ายเงินเฉลี่ยต่อการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ในหนึ่งครั้งมี
ประมาณ 101 – 500 บาท จะซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคในวันอาทิตย์ ช่วงเวลาที่ไปใช้บริการซื้อสินค้า
อุปโภค บริโภค มากที่สุด คือ ช่วงเวลา 16.01 – 19.00 น. ซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคทุกสัปดาห์
2) พฤติกรรมการบริโภคหลังจากที่ศนู ย์การค้าขนาดใหญ่เปิดให้บริการ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการใช้บริการจากศูนย์การค้าเซ็นทรัล พล่าซ่า สุราษฎร์ธานี มีการใช้จ่ายเงิน
เฉลี่ยต่อการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ในหนึ่งครั้ง เป็นเงิน 501 – 1,000 บาท จะซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภคในวันอาทิตย์ ช่วงเวลาที่ไปใช้บริการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค มากที่สุดคือ ช่วงเวลา 16.01 –
19.00 น. ซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคทุกสัปดาห์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เกีย่ วกับ ปัจ จัย ทีม่ อี ิทธิพ ลต่อ การตัด สิน ใจเลือกซื้อสินค้า จาก
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ทสี่ ง่ ผลกระทบต่อธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
โดยภาพรวม เป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากั น คือ ด้านผลิ ตภั ณฑ์ และด้ านสถานที่ การจัด จาหน่า ย รองลงมาคือ ด้ านราคา และด้ านการ
ส่งเสริมการตลาด ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ด้านผลิตภัณฑ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ การจัดเรียงสินค้าอย่างเป็นหมวดหมูง่ ่ายต่อ
การค้นหา สินค้ามีความสดใหม่เสมอ ปริมาณสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และ
ความรับผิดชอบต่อสินค้าภายหลังจากที่ทา่ นซื้อสินค้าไปแล้ว
2) ด้านราคา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ ราคาสินค้า ป้ายเปรียบเทียบราคาสินค้า การ
ประกันราคาสินค้า และสามารถชาระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต
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3) ด้านสถานที่การจัดจาหน่าย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ ความสะดวกสบายของสถานที่
จอดรถยนต์ บรรยากาศและความสะดวกสบายในสถานที่ ความสะดวกสบายในการเดินทาง ระบบ
รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน และชื่อเสียงและภาพพจน์ของสถานบริการจาหน่ายสินค้า
4) ด้านการส่งเสริมการตลาด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ ความต้องการของสมาชิกภายใน
ครอบครัว ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดของพนักงาน ข้อมูลข่าวสารและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ การจัดรายการการส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคา ของแถม การชิงโชค และ
ความแตกต่างด้านภาษา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับแนวนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือส่งเสริมธุร กิจ ร้า นค้า
ปลีกขนาดเล็ก
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้ านโครงการปรับภาพลักษณ์ร้ านค้า ด้า นโครงการ
โชห่ ว ยออนไลน์ และการนาโมเดล “โย๋ เล่ อ” (Ule Model) ของจี นมาใช้ ในการพั ฒ นาร้ า นค้ า
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ด้านโครงการปรับภาพลักษณ์ร้านค้า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ การจัดร้านในรูป แบบ
“5 ส” คือ สวย –สว่าง –สะอาด–สะดวก –สบาย สนับสนุนให้ร้านค้ามีบริการเสริมต่าง ๆ อย่ า งครบ
วงจร ร่วมมือกับ ผู้ผลิต ผู้แทนจาหน่ายในการจัดกิ จกรรมส่ง เสริมการขาย และเสริม สร้างองค์ความรู้
การบริหารจัดการ
2) ด้านการนาโมเดล “โย๋ เล่อ” (Ule Model) ของจีนมาใช้ใ นการพัฒนาร้า นค้า ภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง คือ การช่วยเพิ่มช่องทางการจาหน่ ายให้กับร้านค้ าเล็ก ๆ ในชนบท โดยอาศั ย
ความร่วมมือกับไปรษณีย์ ร้านค้าในชนบทและทั่วประเทศเข้าไปจาหน่ายสินค้าขายแบบออนไลน์ โดย
ใช้ไปรษณีย์เป็นผู้ส่ง
3) ด้านโครงการโชห่ว ยออนไลน์ ภาพรวมอยู่ใ นระดั บปานกลาง คือ นาแอปพลิเคชั่ นหรื อ
เว็บไซต์ มาทาเป็นแพลตฟอร์มในการสั่งซื้อสินค้าจากร้านโชห่วย ไปยังผู้ผลิตสินค้าโดยตรง การพัฒนา
ช่องทางในการรับ คาสั่ง ซื้อสินค้ า ออนไลน์ การบริ หารสต๊อกสิ นค้ า และค าสั่ งซื้ อสิ นค้ ารวมถึง การ
บริห ารจั ดการด้านการขนส่ ง การพั ฒนาช่องทางการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ระหว่า งธุร กิจด้ วยกั นเอง
(Business to Business) และธนาคารออมสิ นและ ธ.ก.ส. จะสนับ สนุ นด้ านสิ นเชื่ อการค้ า หรื อ
สินเชื่อในการสั่งซื้อสินค้า ให้กับร้านค้าโชห่วยที่เข้าร่วมโครงการ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัด สินใจเลือก
ซื้อ สินค้าจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่ทสี่ ง่ ผลกระทบต่อธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ าจากศูนย์การค้ า
ขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
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อาชีพ รายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย และจานวนสมาชิกภายในครอบครัวทีต่ ่างกัน มีความคิดเห็ นเกี่ ย วกั บ
ปัจจั ยที่มี อิท ธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสินค้าจากศู นย์ ก ารค้าขนาดใหญ่ ที่ส่งผลกระทบต่อธุ รกิ จ
ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก โดยภาพรวมและรายด้านทุ กด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ
.05 และเมื่อพิ จารณาเป็นรายด้ านพบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามที่มี สถานภาพต่า งกั นซื้ อสิ นค้ า จาก
ศูนย์ การค้าขนาดใหญ่ที่ ส่งผลกระทบต่อธุรกิ จร้า นค้า ปลี กขนาดเล็กด้ านผลิต ภัณ ฑ์ และด้ านราคา
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05

อภิปรายผล
ผลจากการวิจั ย เรื่อง “การศึกษาผลกระทบจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่ต่อธุรกิ จร้านค้าปลี ก
ขนาดเล็กในเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี ” มีประเด็นที่ควรนามาอภิปรายผลดังนี้
1) พฤติกรรมการบริโภคก่อนที่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่จะเปิด พบว่า มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการจากร้านมินิมาร์ทบ่อยที่สุด ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการตั ดสินใจใช้บริการคือ ความหลากหลายของ
สินค้า ค่าใช้จ่ายเงินเฉลี่ยต่อการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ในหนึ่งครั้งมีประมาณ 101 – 500 บาท ซื้ อ
สินค้าอุปโภค บริโภคในวันอาทิตย์ ช่วงเวลา 16.01 – 19.00 น. ซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคทุกสัปดาห์
จากผลการศึกษาเพื่อให้ธุรกิจร้านค้าปลีกยังคงอยู่ ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่
ช่วยอุด หนุน สอดคล้ องกับ แนวคิ ดของอุทั ย บุญ ประเสริฐ (2542) คื อ การมี ส่ว นร่ วมเป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ สมาชิ กของชุ มชนและประชาชนเข้ า มามีส่ว นร่ วมตั ด สิ นใจในกิ จ กรรม ใด ๆ ให้ ค วาม
ช่วยเหลือและมีอิท ธิพลต่อการดาเนิ นกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของ
จินตนา สุ จ จานั นท์ (2549) เห็ นว่ า การมี ส่ว นร่ ว ม หมายถึ ง กระบวนการด าเนิ นงานรวมพลั ง
ประชาชนกั บองค์กรของรัฐหรือองค์ กรเอกชนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ปั ญหาของชุ มชน
โดยให้สมาชิ กเข้ ามาร่วมวางแผน ปฏิ บัติ และประเมิ นงาน เพื่อแก้ปั ญหาของชุม ชน สอดคล้องกั บ
งานวิจัยของ เรืองรอง นันติ (2554) ศึกษาวิจัยเรื่ อง แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบอาชีพธุรกิ จ
ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ในอาเภอสารภี จัง หวัดเชีย งใหม่ ผลการวิจั ยพบว่า ผู้ประกอบการส่ วนใหญ่ มี
การปรับตัว เนื่องจากยอดขายของร้านลดลงไปจากเดิม ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องรักษาลูกค้าเดิมและ
เพิ่มลูกค้ารายใหม่ ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า โดยการสร้างความสั ม พั นธ์ ที่ ดี สิ นค้ า
ต้องมีความทันสมัยและหลากหลาย ขายสินค้าในราคาที่ไม่เอาเปรียบลูกค้า มีการจัดโปรโมชั่นส่งเสริม
การขายเพื่อเป็นการดึงดูดใจลูกค้า ทาให้ลูกค้าอยากกลับมาใช้บริการของร้าน เพื่อให้ร้านค้ า ดารงอยู่
และสามารถพัฒนาดาเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ ความต้ องการและความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคมากที่สุดต่อไป ปัญหาของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกขนาดเล็ก คือ ไม่ มีความรู้เกี่ยวกั บ
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การบริหารธุรกิจ ไม่ มีเงินทุนหมุนเวียนจึ งทาให้ไม่สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่เท่ากับร้านค้าปลี ก
ขนาดใหญ่ ไม่มีอานาจการต่อรองกับผู้ผลิตและจาหน่าย ไม่ มีการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์
2) พฤติ กรรมการบริโภคหลังจากที่ศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ เปิ ดให้ บริ การ พบว่า มีการใช้
บริการจากศู นย์การค้าเซ็ นทรัล พล่า ซ่า สุร าษฎร์ ธานี มี การใช้จ่ายเงินเฉลี่ ยต่อการซื้อสินค้า อุปโภค
บริโภค ในหนึ่งครั้ง เป็นเงิน 501 – 1,000 บาท ซื้ อสินค้าอุปโภค บริโภคในวันอาทิตย์ ช่วงเวลาที่ไ ป
ใช้บริการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค มากที่สุดคือ ช่วงเวลา 16.01 – 19.00 น. ซื้อสินค้าอุปโภค บริ โภค
ทุกสัป ดาห์ สอดคล้ องกับ ทฤษฎีเกี่ย วกั บการตัด สินใจซื้ อของ คอทเลอร์ (Kotler, 2003 อ้า งถึ งใน
อดุลย์ จาตุร งกุล, 2550) ประกอบด้ วยกระบวนการตัดสิ นใจ 5 ขั้นตอน คื อ 1) การรับรู้ ปัญหาหรื อ
ความจาเป็น (Problem or Need Recognition) ไม่พอใจ หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ความต้องการ
ของตนเอง ซึ่งเกิ ดขึ้นเองหรือเกิ ดจากสิ่ งกระตุ้ นความต้องการเมื่อเกิด ถึงระดั บหนึ่งจะเป็นสิ่ งกระตุ้ น
บุคคลเรียนรู้ถึงวิธีที่จะจัดการกับสิ่งกระตุ้นจากประสบการณ์ในอดีตทาให้เขารูว้ ่าจะตอบสนองอย่างไร
2) การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เมื่อความต้องการถูกกระตุ้นมากพอและสิ่งที่สามารถ
ตอบสนองความต้ องการอยู่ ใกล้ผู้บริ โภคจะด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการทันทีแต่ถ้าความ
ต้องการไม่สามารถตอบสนองความต้องการจะถูกจดจา ไว้เมื่อความต้องการที่ถูกกระตุ้น ได้สะสมไว้
มากพอ 3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่ อผู้บ ริโภคได้ข้อมู ลจากขั้นที่ 2
ต่ อไปผู้ บ ริ โภคจะเกิ ด การเข้ า ใจและประเมิ นทางเลื อ กต่ า ง ๆ 4) การตั ด สิ นใจซื้ อ (Purchase
Decision) จากการประเมินผลทางเลือกในขั้นตอนที่ 3 ผู้บ ริโภคจะต้ องตัด สินใจซื้อผลิ ตภัณฑ์ ที่เขา
ชอบมากที่ สุดปั จ จัย ต่ าง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้นระหว่า งการ ประเมินผลและการตั ดสิ นใจซื้อ 5) พฤติ กรรม
ภายหลั งการซื้ อ (Post purchase Feeling) เป็ นความรู้ สึกพอใจหรื อไม่ พ อใจ ภายหลั ง การซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้ว
3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจร้า นค้าปลีกขนาดเล็ก พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านทุ กด้านแตกต่างกันอย่า งมีนัยสาคั ญ
ทางสถิติ ที่ร ะดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้า นพบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามที่ มีอายุสถานภาพ
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจานวนสมาชิกที่ต่า งกันต่างกัน ตัดสินซื้อสินค้าจากศูนย์การค้า ขนาด
ใหญ่ที่ ส่งผลกระทบต่ อธุร กิจ ร้า นค้ า ปลี กขนาดเล็ กด้ านผลิต ภัณ ฑ์ ด้ านราคา ด้า นสถานที่การจั ด
จาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 สอดคล้ อง
แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ที่ให้คานิยามพฤติกรรมผู้บริโภคว่า การตัดสินใจของ
ผู้บริโภคได้รับอิ ทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลทางด้า นต่างๆ ได้แก่ อายุ วงจรชีวิตครอบครั ว อาชี พ
โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา ค่านิยมหรือคุณค่า สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
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ข้อ เสนอแนะ
ข้อ เสนอแนะ
ผลการศึกษาเรื่อง “การศึกษาผลกระทบจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่ต่อธุรกิจร้านค้าปลีกขนาด
เล็กในเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี” ซึ่งได้ข้อสรุปเป็นข้อเสนอแนะดังนี้
1) เพิ่ม ปัจ จัยแรงจู งใจต่อการตัด สินใจเลื อกซื้อสิ นค้ าจากศู นย์ การค้า ขนา ดใหญ่ ส่งผลต่ อ
ธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก นาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางในการดาเนินธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ธุรกิจ ร้านค้ าปลี กขนาดเล็ ก สามารถนาข้อมูลที่ ได้จ ากการศึกษาไปใช้เป็ นข้อมู ลพัฒนารู ปแบบการ
นาเสนอการขายเพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
2) ควรศึกษาเพิ่มเติมในปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าว่ามาจากเหตุผลใด
แล้วนาข้อมูลที่ได้มาเป็นองค์ประกอบในการดาเนินธุรกิจอื่น ๆ
ข้อ เสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
1) เพิ่ ม ปั จ จั ย แรงจู ง ใจในการตั ด สิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้ า จากธุ ร กิ จ ร้ า นค้ า ปลี กขนาดเล็ ก
แนวนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือส่งเสริมธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
2) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าจากธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็กเพิ่มเติม
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คุณภาพการให้บริการ ของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย สุร าษฎร์ธานี
รุ่งฉัตร รักแก้ว*

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการ ของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันประภัย สุราษฎร์ ธ านี
มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาความคิด เห็นของลูกค้า ที่มาใช้ บริการ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภั ย
สุราษฎร์ธานี ในด้านต่าง ๆ ทั้ง 5 ด้าน ของการวัดคุณภาพบริการ คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้ า น
ความน่า เชื่อถือขององค์กร ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการเอาใจใส่ ด้า นความไว้วางใจ และเพื่ อ
เปรียบเทียบความคิ ดเห็นด้านบริการของลู กค้าที่ มาใช้บริการ บมจ.กรุงไทยพานิ ชประกั นภัย สุราษฎร์ธานี
โดยจ าแนกเป็ น เพศ อายุ ระดั บ การศึกษา อาชี พ รายได้ ประเภทของประกันภั ยที่ ซื้อ การเกิ ด
อุบัติเหตุทางรถยนต์ และสาเหตุที่เลื อกทาประกั นภัยรถยนต์ โดยผู้วิจัยใช้ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมู ล
แบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้ข้อมูลลูกค้าที่ม าใช้บ ริการตั้ งแต่เดือน กรกฎาคม – ตุ ลาคม จานวนกลุ่ ม
ตัวอย่างทั้ งหมด 400 ตัว อย่าง โดยงานวิจัย เรื่องนี้เลื อกใช้ กรอบแนวคิด คุณภาพของการให้บริการ
ของ Ziethaml, Parasuraman, and Berry (1985) ทั้ง 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ า นลั กษณะทางกายภาพ
(Tangible) ด้ านความน่ าเชื่ อถื อขององค์ กร (Reliability) ด้ านการตอบสนองลู กค้ า (Responsiveness)
ด้านการเอาใจใส่ (Empathy) ด้านความไว้วางใจ (Assurance)
ผลการวิจั ยในครั้ งนี้ พบว่า 1) คุ ณภาพการให้ บริ การของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภั ย
สุราษฎร์ธานี ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยลูกค้ามีความคิดเห็นในด้านความ
สะอาดขององค์กร มากเป็นอันดับหนึ่ง 2) คุณภาพการให้บริการของ บมจ.กรุงไทยพานิ ชประกั นภั ย
สุราษฎร์ธานี ด้านความน่ าเชื่อถือขององค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยลูกค้ามีความคิดเห็ นด้า น
พนักงานตอบข้อสงสั ยลูกค้ าได้เป็ นอย่า งดี มากเป็นอั นดับหนึ่ง 3) คุณภาพการให้บริการของ บมจ.
กรุงไทยพานิชประกันภัย สุราษฎร์ธานี ด้านการตอบสนองลูกค้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยลูกค้ า มี
ความคิดเห็นด้านพนักงานมีจานวนเพียงพอต่อการบริการลูกค้า มากเป็นอันดับหนึ่ง 4) คุณภาพการ
ให้บริการของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย สุราษฎร์ธานี ด้านการเอาใจใส่ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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โดยลูกค้า มีความคิ ดเห็นด้า นพนักงานให้ความดูแลหลั งการขายแก่ลูกค้ าเป็นอย่า งดี มากเป็นอันดั บ
หนึ่ง , 5) คุณภาพการให้บริการของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย สุราษฎร์ธ านี ด้านความไว้ ว างใจ
โดยรวมอยู่ ในระดั บมาก โดยลูกค้ามี ความคิ ดเห็นด้ านพนั กงานมี การติด ต่อถึงลู กค้ าเมื่ อมี ข่าวสา ร
อัพเดทต่างๆ มากเป็นอันดับหนึ่ง
ผู้วิจัยคาดหวั งว่า การศึกษาวิจัย ในครั้ง นี้ จะช่ วยส่ง เสริมให้ องค์กรมีการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการที่ดีขึ้นกว่าเดิม และมีการเสริมในเรื่องของการให้คาแนะนาและอธิบายในรายละเอียด ของ
แต่ละประเภทกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อเป็ นแนวทางในการเลือกซื้อของผู้ บริโภค และท าให้ ลูกค้ า
มั่นใจในการบริการและตัดสินใจใช้บริการมากที่สุด
ค าสาคัญ: คุณภาพการให้บริการ, ประกันภัย
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บทน า
สภาพปัญหา ความสาคัญ และ เหตุผลของการศึกษา
ปัจจุบันรถยนต์ ถือเป็นพาหนะสาคัญที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการเดินทางสัญจรบนท้องถนนและ
สัญจรในชีวิตประจาวัน ซึ่งการเดินทางโดยรถยนต์ถือว่ามีความสะดวก และ มีความคล่องตัวเป็นอย่าง
มาก จนท าให้จานวนรถยนต์เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี และ คาดว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ างต่อเนื่องซึ่งการที่
จานวนรถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ส่งผลตามมาคืออุบัตเิ หตุบนท้องถนน อาจะเกิดได้จาก ความ
ประมาท การไม่เคารพกฎจราจร หรือรวมถึงการเมาสุรา โดยจานวนอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้น เพิ่ ม ขึ้ น
ทุกปีอย่างต่ อเนื่อง ซึ่ง สร้างความเสียหายเป็ นอย่างมาก ต่อผู้ที่ประสบอุบั ติเหตุ และ ผู้ที่ ได้รับความ
เสียหายจากอุบัติเหตุในแต่ละครั้งและเพื่อลดความเสียหายจากอุบัตเิ หตุรถยนต์ กฎหมายมีข้อกาหนด
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนต์ทุกคัน จะต้องทาประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งมีความคุ้ มครอง
ในด้ านชีวิ ตและร่า งกายแก่ ผู้ป ระสบภัย จากรถทุ กคน โดยบริ ษัท ผู้ รับ ประกั นภั ยจะท าการจ่ายค่ า
สินไหมทดแทนตามวงเงิ นคุ้ม ครองที่ ร ะบุ ไ ว้ต ามเงื่ อนไขที่ ร ะบุ ไว้ เมื่อเกิ ด อุบั ติ เหตุขึ้นจริ ง ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นอาจจะมากกว่าที่ประกั นภัยรถยนต์ภาคบัง คับจะชดใช้ได้ ทาให้ ผู้ประสบภัยจะต้อง
รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง ดังนั้ นทางบริษทั ประกันภัยต่าง ๆ จึงได้มีประกันภัยรถยนต์ ภาค
สมั ครใจเกิด ขึ้น เพื่อคุ้ม ครองความเสี ยหายที่ เกินวงเงินจากประกั นภั ยภาคบั งคั บ เพื่ อชดเชยและ
บรรเทาความเสียหายทีเ่ กิดขึ้น จึงส่งผลให้การทาประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีความสาคัญต่อผู้เอา
ประกันภัย และ บุคคลภายนอก
ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ จัดอยู่ในกลุ่ มธุรกิจวินาศภัย ซึ่ งมีการรับประกันความเสี ยหายที่เกิ ด
จาก อัคคีภัย ภัยทางทะเล และ ขนส่ง อุบัติเหตุส่วนบุคคล และ สุ ขภาพ รวมถึง รถยนต์ และ ความ
รับผิดต่อบุคคลภายนอก จากข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุร กิ จ
ประกันภัย (คปภ.) พบว่า ส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจประกันภัยประเภทรถยนต์ถือเป็ นสัดส่วนที่
มากที่สุดในทุกประเภทของการรับประกันภัย นั่นคือร้อยละ 57 รองลงมาคื อประกั นภั ยเบ็ ดเตล็ ด
ร้อยละ 35 ลาดั บ ถัด ไปคือ ประกั นอั คคี ภัย ร้ อยละ 5 สุ ดท้ ายคื อ ประกั นภั ยทางทะเลและขนส่ ง
ร้อยละ 3 บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย ถือเป็นบริษัทที่อยู่ในวงการประกันภัยมายาวนาน ถึ ง 66 ปี
โดยปั จ จุ บั น เรามุ่ ง เน้ นทางการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ่านช่ องทางธนาคาร และ ผ่ านตั วแทนนายน้ า
ต่าง ๆ ประกันภัย รถยนต์ภาคสมั ครใจ ถือเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์หลั กอีกอย่างหนึ่ง ในการนาเสนอขายและ
ดึงดูดลูกค้า โดยทางผู้จัด ทาวิจัยมีความสนใจที่จ ะศึกษาเรื่องการให้บริการของ บมจ.กรุงไทยพานิ ช
ประกันภัย ที่จ ะส่งผลให้ลูกค้ าเลือกซื้อหรือตัดสินใจในการทาประกันภั ยรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยใน
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การศึ กษาวิจัย ใช้แนวคิดการวั ดคุณ ภาพการบริการ (Service Quality: SERVQUAL) ประกอบไป
ด้วยปัจจัยทั้ง 5 ด้าน คือ
1) ด้ า นลั กษณะทางกายภาพ (Tangible) คื อ คุ ณ ภาพของการบริ การในด้ า นสภาพ
แวดล้อม ซึ่งลูกค้าสามารถรับรู้ได้จากการบริการของเรา เช่น การตกแต่ง บรรยากาศ เครื่ องมื อ หรื อ
ป้ายต่าง ๆ
2) ด้านความน่ าเชื่อถือขององค์ กร (Reliability) คือ คุณ ภาพด้า นความน่ าเชื่ อถือ ว่า ตรง
ตามโฆษณาชวนเชื่อหรือไม่
3) ด้านการตอบสนองลูกค้ า (Responsiveness) คือ การตอบสนองของพนักงานต่อลูกค้ า
ที่มาใช้บริการ
4) ด้านการเอาใจใส่ (Empathy) คื อคุณภาพการให้บริการเกี่ยวกับ การเอาใจใส่ลูกค้าของ
พนักงาน รวมไปถึงการสนใจที่จะช่วยเหลือลูกค้าทีใ่ ช้บริการแล้วเกิดปัญหา (บริการหลังการขาย)
5) ด้านความไว้วางใจ (Assurance) คือ คุณภาพการให้บริการด้านความรู้ ความสามารถของ
พนักงานที่ ให้บริ การ ซึ่งในด้านนี้จะเป็นสิ่ งที่สร้ างความไว้วางใจจากลูกค้ าว่า จะได้ รับการบริ การที่
ดี (Ziethaml, Parasuraman, & Berry, 1985) โดยข้ อมู ล จากการศึ กษาจะสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ ใ นองค์ กรที่ผู้วิ จัย ท างานอยู่ เพื่ อนาข้ อมู ลการวิจั ย มาปรับ ปรุ งและพั ฒนาคุ ณ ภาพการ
ปฎิบัติงานด้านการให้บริ การในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่ง จะสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน และ พัฒนาบุคคลการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของลูกค้า ที่มาใช้บริการ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย สุราษฎร์
ธานี ในด้านต่า ง ๆ ทั้ง 5 ด้าน ของการวัดคุณ ภาพบริการ คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความ
น่าเชื่อถือขององค์กร ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการเอาใจใส่ ด้านความไว้วางใจ
2) เพื่อเปรี ยบเทียบความคิ ดเห็นด้ านบริการของลู กค้าที่ ม าใช้บริ การ บมจ.กรุงไทยพานิ ช
ประกั นภั ย สุร าษฎร์ ธานี โดยจ าแนกเป็ น เพศ อายุ ระดั บการศึกษา อาชี พ รายได้ ประเภทของ
กรมธรรม์ที่มี การเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ และ สาเหตุที่ซื้อประกันภัยรถยนต์
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สมมิตฐานงานวิจยั
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกัน มีผล
ต่อความคิดเห็นด้านคุณภาพการบริการที่ตา่ งกัน

ขอบเขตของการศึกษา
งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภั ย
โดยเลือกใช้ กรอบแนวคิด คุณ ภาพของการให้ บริการ ของ Ziethaml, Parasuraman, and Berry,
1985; 1990 ซึ่งได้นามากาหนดใช้ในการศึกษา และกลุ่มตัวอย่างที่นามาศึกษาวิจัย คือ ลูกค้าที่เข้ามา
ใช้บริการ บมจ.กรุงไทยพานิ ชประกั นภัย โดยมีการสารวจผ่านแบบสอบถาม ซึ่งมีระยะเวลาในการ
สารวจในช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประโยชน์ของการศึกษา
1) ทาให้ ผู้บริห ารสามารถทราบถึงความคิ ดเห็นด้านการบริ การขององค์กร และสามารถ
นามาปรับปรุงคุณภาพการบริการ
2) พัฒนาประสิ ทธิ ภาพของพนั กงานในองค์กรให้ มีความเข้า ใจในงานบริ การเพิ่ มมากขึ้ น
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการให้บริการ
ความหมายของการบริการ
ราชบัณฑิตยสถาน (2525, น. 463) ให้ความหมายของการบริการไว้ว่า หมายถึงการปฏิบั ติ
รับใช้การให้ความสะดวกต่าง ๆ เช่น ให้บริการ ใช้บริการ
สมชาติ กิจยรรยง (2536, น. 42) กล่าวว่า การบริการเป็นกระบวนการของการปฏิบัติตนเพื่อผู้อื่น
Kotler (1994, p. 464) กล่าวว่ า การบริการ หมายถึงกิ จกรรมใด ๆ หรือการปฏิ บัติที่กลุ่ ม
หรื อคณะใดคณะหนึ่ ง สามารถเสนอสิ่ง สาคัญ ที่ มองไม่เห็ นเป็นตั วเป็ นตน และไม่ มีผลในการเป็ น
เจ้าของผลผลิตของบริการอาจเป็นหรือไม่เป็นผลิตภัณฑ์ก็ได้
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ศิริพ ร ตั นติพู ลวิ นัย (2538, น. 59) กล่าวว่า บริก ารเป็นงานที่ เราทาเพื่อผู้อื่น ทาแล้ว ผู้อื่น
ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจ และผู้กระทาต้องมีความสุขในงานนั้นด้วย
สุขุม นวลสกุล (2538, น. 16-21) กล่าวว่า “คาว่าบริการน่าจะเป็นคาที่มีคุณค่าและชวนให้
ภูมิอกภูมิใจ เพราะคาว่าบริการนั้น หมายถึง การทาประโยชน์ให้กับคนอื่นให้คนอื่นมี ความสุ ข ความ
พอใจ ซึ่งคนที่ทาก็น่าจะมี ความสุขที่ตัวเองมีคุณค่ าแก่คนอื่น ฉะนั้นถ้าเราตั้ งอุดมการณ์ไว้ว่างานของ
เราคื อการบริ การแล้ว ละก้ อ งานที่ เราทาจะเป็ นที่พึ งพอใจของผู้ รับบริการเสมอ ผู้ที่มี หัว ใจบริการ
จริงๆนั้นต้องแสวงหาความรู้ รอบตัวเพื่อจะได้ ใช้ความรู้นั้นมาให้บริการเขาได้ความเจริญรุ่งเรืองของ
ธุรกิจ หรือองค์กรไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพหรือสินค้าที่มีคุ ณภาพเลิศเท่านั้ น
การพัฒนาให้มีหัวใจบริการกับคนในองค์การก็เป็นองค์ประกอบทีส่ าคัญที่ละเลยไม่ได้ งานบริ การคื อ
การทาให้ลูกค้าพอใจ (Customer’s Satisfaction) ลูกค้าทุกคนมีความแตกต่างกันไป ดั ง นั้ นเราต้ อง
บริการที่ดีให้เขาพอใจจึงจะเป็นงานทีม่ ีคณ
ุ ภาพ (เกียรติภูมิ วงษ์รจิต , 2538, น. 2-3)
วินัย ราพรรณ์ (2546) การบริการ หมายถึง กระบวนการของการปฏิบัตติ นเพื่อให้เกิด ผลกั บ
ผู้อื่น ดังนั้น ผู้ที่จะให้การบริการคนอื่น จึงควรจะมีคณ
ุ สมบัตสิ ามารถอานวยความสะดวกและปฏิ บั ติ
ต่อผู้อื่นในด้านการบริการอย่างมีความรับผิดชอบและมีความสุข
อาศยา โชติ พานิ ช (2549) การบริ การ คือ การให้ ความช่ว ยเหลื อ หรื อการดาเนินการเพื่ อ
ประโยชน์ของผู้อื่น การบริการที่ดผี ู้รับบริการก็จ ะได้รับความประทับใจและชื่นชมองค์กร ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ดี
สิ่งหนึ่ งอั นเป็ นผลดีกับองค์ กรของเรา เบื้องหลัง ความสาเร็ จเกื อบทุ กงานมักพบว่า งานบริการเป็ น
เครื่ องมือสนั บ สนุ นงานด้ านต่า งๆ เช่ น งานประชาสั มพั นธ์ งานบริ การวิ ชาการ เป็นต้ น ดั งนั้ น ถ้ า
บริการดีผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ซึ่งการบริการถือเป็นหน้าเป็นตาขององค์กร ภาพลั กษณ์ ของ
องค์กรก็จะดีไปด้วย
สมิต สัชฌุกร (2550) การบริการ หมายถึง การปฏิบัติงานทีก่ ระทาหรือติดต่อและเกี่ ย วข้ อง
กับผู้ใช้บริการ การให้บุคคลต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งด้วยความพยายามใดๆ ก็ ต าม
ในการทาให้คนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับความช่วยเหลือ
แนวคิดและทฤษฎี เกีย่ วกับคุณภาพการให้บริการ
ความหมายของคุณภาพบริการ
เนื่ องจากการบริ การเป็นงานที่ ไม่ สามารถจั บ ต้ องได้ จึง เป็ นการยากที่ จ ะท าการประเมิ น
คุณภาพของการบริการ แต่นักวิชาการหลายท่านได้ให้คานิยามและแนวทางในการประเมินคุณภาพ
ของการบริการไว้น่าสนใจ ดังนี้
Douglas (2007) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) หมายถึง ทั ศ นคติ
ที่เกิดขึ้นในระยะยาวเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัตงิ านทั้งหมด
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ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2552) ได้กล่าวว่า บริการที่ยอดเยี่ยมตรงกับความต้องการ หมายถึง
สิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือหวังไว้ได้รับการตอบสนอง ส่วนบริการที่เกินความต้องการของลูกค้า หมายถึ ง
บริการที่ลูกค้าได้รับดีกว่าที่หวังไว้ ทาให้เกิดความรู้สึกประทับใจ
Etzel (2014) กล่าวว่าการจัดการคุณภาพการบริการขององค์กรนั้นควรจะคานึงถึง
1) การตั้งความคาดหวังของผู้บริโภค
2) ควรวัดระดับความคาดหวังจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
3) พยายามรักษาคุณภาพการบริการให้เหนือกว่าระดับความคาดหวังของผู้บริโภค
จากความหมายของคุ ณ ภาพการบริการ ผู้เขีย น สามารถสรุ ปได้ ว่า คุ ณ ภาพการบริการ
หมายถึง สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังที่จะได้รับ จนทาให้เกิดความรู้สึกประทับใจ และ ผู้ส่งมอบจะต้องมอบสิ่ ง
ที่ดีและตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ทสี่ ุด
เครือ่ งมือการวัดคุณภาพการบริการ Ziethaml, Parasuraman & Berry (2013)
คุณ ภาพการบริ การ (Service Quality) เป็ นสิ่ง ที่ลูกค้ าทุ กคนคาดหวังที่ จ ะได้ รับ จากการ
บริ การในการให้ บ ริ การ ลู กค้ า จะวั ดจากเครื่ องมื อวัด คุ ณ ภาพการบริการซึ่ งเป็นการวั ดคุ ณ ภาพ
จาก 5 ด้านดังนี้
1) ความเป็ นรู ปธรรมของการบริการ (Tangibles) หมายถึง งานบริการควรมีค วามเป็ น
รูปธรรมที่สามารถสัมผัสจับต้องได้มีลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้ เห็น เช่น อุปกรณ์ และเครื่ องใช้
สานักงานสภาพแวดล้อมและการตกแต่ง การแต่ง กายของพนักงาน แผ่นพับ และเอกสารต่างๆ ป้า ย
ประกาศ ความสะอาดและความเป็ นระเบีย บของสานักงาน ท าเลที่ตั้ง ลักษณะดังกล่าวจะช่ วยให้
ลูกค้ารับรู้ว่ามีความตั้งใจในการให้บริการ และลูกค้าสามารถเห็น ภาพได้ชัดเจน
2) ความน่า เชื่อถือ (Reliability) หมายถึ ง การให้บริ การต้องตรงตามเวลาที่ สัญ ญาไว้กับ
ลูกค้างานบริการที่มอบหมายให้แก่ลูกค้าทุกครั้งต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และมีความสม่ําเสมอ มี
การเก็บ ข้อมู ลของลูกค้าและสามารถนามาใช้ ได้อย่างรวดเร็ว มีพ นักงานเพียง พอต่อการให้บริ การ
และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดกับลูกค้าด้วยความเต็มใจ
3) การตอบสนองลูกค้า (Responsive) หมายถึง ความรวดเร็วเป็นความตัง้ ใจที่จะช่วยเหลือ
ลูกค้า โดยให้บริการอย่างรวดเร็ว ไม่ให้รอคิวนานรวมทั้งต้องมีความกระตือรือร้น เห็ นลู กค้ า แล้ ว ต้ อง
รีบต้อนรับต้อนรับให้การช่วยเหลือ สอบถามถึงการมาใช้บริการอย่างไม่ละเลย ความรวดเร็วจะต้องมา
จากพนักงาน และกระบวนการในการให้บริการที่มปี ระสิทธิภาพ
4) การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (Assurance) หมายถึ ง การบริการจากพนักงานที่มีความรู้
ความสามารถในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องมี ทักษะในการทางานตอบสนองความต้ องการของลูกค้าและ
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มนุษย์สัมพันธ์ ที่ดี สามารถทาให้ ลูกค้าเกิดความเชื่อถื อ และรู้สึกปลอดภั ยสร้าง ความมั่นใจว่ าลูกค้ า
ได้รับบริการที่ดี
5) การเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Empathy) หมายถึง พนักงานที่ให้บริการลูกค้าแต่ละรายด้ว ย
ความเอาใจใส่และให้ความเป็นกันเองและดูแลลูกค้าเปรียบเสมือนญาติ และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่ าง ๆ
ให้รับทราบ ศึกษาความต้องการของลูกค้าแต่ละรายมี ความเหมือนและความแตกต่างในบางเรื่ อง ใช้
เป็นแนวทางการให้บริการลูกค้าแต่ละรายในการสร้างความพึงพอใจ

กรอบแนวคิดงานวิจยั
การศึกษาเรื่อง คุ ณ ภาพการให้บ ริการ ของ บมจ.กรุ งไทยพานิ ชประกันภัย สุร าษฎร์ ธานี
ผู้วิจัยได้นาแนวคิดเรื่อง การวัดคุณภาพการบริการ (Service Quality: SERVQUAL) ของ Ziethaml,
Parasuraman, and Berry, 1985 มาใช้ในการกาหนดกรอบแนวคิดงานวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)
ปัจ จัยพืน้ ฐานส่วนบุคคล
• เพศ
• อายุ
• ระดับการศึกษา
• อาชีพ
• รายได้
• ประเภทของประกันภัยที่ซื้อ
• การเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์
วิธ กี ารด
จยั นภัย
•1. สาเหตุ
ที่เลืาเนิ
อกทนการวิ
าประกั
รถยนต์

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
คุณภาพการให้บริการ ของ บมจ.กรุง
ไทยพานิชประกันภัย สุราษฎร์ธานี
1. ด้านลักษณะทางกายภาพ
(Tangible)
2. ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร
(Reliability)
3. ด้านการตอบสนองลูกค้า
(Responsiveness)
4. ด้านการเอาใจใส่ (Empathy)
5. ด้านความไว้วางใจ (Assurance)

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจั ยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) ซึ่งผู้วิจั ย
ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ และนาเสนอรายงานในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
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ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ลู ก ค้ า ที่ เข้ า มาใช้ บ ริ ก าร บมจ.กรุ ง ไทยพานิ ช
ประกันภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 400 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ลู ก ค้ า ที่ เข้ า มาใช้ บ ริ การ บมจ.กรุ ง ไทยพานิ ช
ประกันภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 400 คน ซึ่งกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างทีส่ ุ่มแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) คือ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ บมจ.กรุง ไทยพานิ ชประกั นภั ย จั ง หวั ดสุ ราษฎร์
ธานี ในช่วงเดือน 4 เดือน ตั้งแต่ กรกฎาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2562

วิธ ีก ารสุม่ ตัวอย่าง
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จั ยครั้ งนี้ เลือกกลุ่ ม ตัว อย่า งโดยเลือกวิธี สุ่มแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive sampling) คือ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์
ธานี ในช่วงเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2562 เก็บจนครบตามจานวน 400 ชุด

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิ จัยสร้างขึ้น โดยการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม คื อ เพศ อายุ ระดั บ การศึ กษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ ยต่ อเดือน ประเภทของประกันภัย ที่ ซื้อ การเกิ ด อุบั ติเหตุ ทางรถยนต์ และสาเหตุ ที่เลื อกท า
ประกันภัยรถยนต์ แบบเลือกตอบ จานวน 8 ข้อ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิด เห็นด้านคุณภาพการให้บริการ ของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภั ย
สุราษฎร์ธานี 5 ด้าน จานวน 20 ข้อ
1) ด้านลักษณะทางกายภาพ
2) ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร
3) ด้านการตอบสนองลูกค้า
4) ด้านการเอาใจใส่
5) ด้านความไว้วางใจ

680

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ
แบบสอบถามฉบับนี้ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง มีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่อง คุณภาพการให้บริการ ของ บมจ.
กรุงไทยพานิชประกันภัย สุราษฎร์ธานี กาหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ใ นการวิจั ย และใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถาม
2) สร้างแบบสอบถาม และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามว่า ครอบคลุมวัตถุประสงค์
จากการนาแบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ป รึกษาตรวจสอบ และนามาปรับ ปรุง ตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
3) นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคาแนะนาของอาจารย์ทปี่ รึกษา เพื่อตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
4) นาแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try–Out) กับ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ บมจ.กรุ ง ไทย
พานิชประกันภั ย สาขาอื่น จานวน 30 ชุด เพื่อหาคุณ ภาพเครื่ องมือ โดยการหาค่า ความเที่ย งหรื อ
ความเชื่ อ ถื อ ได้ ข องแบ บสอบ ถาม (Reliability) โดยใช้ สู ต รสั ม ป ระสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ได้ ค่ า ความ
เที่ยงหรือความเชื่อถื อได้ของแบบสอบถามมากกว่า 0.80 ซึ่งถื อว่าแบบสอบถามนี้ มีความเชื่อถือได้
สามารถนาไปเก็บข้อมูลได้จริง

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิ จั ยด าเนิ นการเก็ บรวบรวมข้ อมู ล โดยใช้ แบบสอบถามที่ ผู้วิ จัยสร้างขึ้ น โดยเลื อกวิ ธีสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ลูกค้าที่ เข้ามาใช้บริการ บมจ.กรุงไทยพานิ ชประกั นภั ย จังหวั ด
สุราษฎร์ธานี เมื่ อผู้ วิ จั ยเก็ บแบบสอบถามครบตามจานวนพร้อมตรวจสอบความถู กต้องครบถ้ วนของ
แบบสอบถาม และรวบรวมแบบสอบถามมาดาเนิ นการวิ เคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
งานวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย สุราษฎร์ธานีสามารถ
วิเคราะห์และอธิบายโดยใช้สถิติ ดังนี้
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1) เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ซึ่งประกอบด้ว ย ความถี่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย ส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistic) ประกอบด้วย t –test, One – way ANOVA
(1) T-test ใช้วิเคราะห์ตัวแปร 2 ตัว ได้แก่ ลูกค้าที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้าน
คุณภาพการบริการที่ตา่ งกัน
(2) One way ANOVA ใช้ วิ เคราะห์ ตั ว แปรมากกว่ า 2 ตั ว ขึ้ น ไป ได้ แ ก่ ลู กค้ า ที่
มี อายุ ระดั บ การศึ กษา อาชี พ รายได้ เฉลี่ ยต่ อเดื อน ประเภทของประกั นภั ย ที่ ซื้อ การเกิ ด
อุบัติเหตุทางรถยนต์ และสาเหตุที่เลือกทาประกันภัยรถยนต์ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านคุณภาพ
การบริการที่ตา่ งกัน

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การศึ กษาเรื่ อง “คุ ณ ภาพการให้ บ ริ การของ บมจ.กรุ ง ไทยพานิ ชประกั นภั ย สุ ร าษฎร์
ธานี” โดยมีวัตถุประสงค์ดงั นี้ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของลูกค้า ที่มาใช้บริการ บมจ.กรุงไทยพานิ ช
ประกั นภัย สุราษฎร์ธ านี ในด้านต่างๆทั้ง 5 ด้าน ของการวัด คุ ณภาพบริการ คือ ด้านลั กษณะทาง
กายภาพ , ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร , ด้านการตอบสนองลูกค้า , ด้านการเอาใจใส่ , ด้านความ
ไว้วางใจ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นด้านบริการของลู กค้าที่ มาใช้บ ริการ บมจ.กรุงไทยพานิ ช
ประกั นภั ย สุร าษฎร์ ธานี โดยจ าแนกเป็ น เพศ อายุ ระดั บ การศึกษา อาชี พ รายได้ ประเภทของ
กรมธรรม์ที่มี การเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ และสาเหตุที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เป็ นลูกค้ าที่เข้ามาใช้บริการ บมจ.กรุงไทย
พานิชประกันภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจานวน 400 ตัวอย่าง จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ประเภทของประกันภัยที่ซื้อ การเกิดอุ บัติเหตุ ทางรถยนต์ และสาเหตุ ที่
เลือกทาประกันภัยรถยนต์ ได้ดังนี้
เพศ พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จ านวน 224 คน คิ ด เป็ นร้ อย
ละ 56.0 และ เป็นเพศชาย จานวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0
อายุ พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี อายุ 31-40 ปี จานวน 150 คน คิด เป็นร้อย
ละ 37.5 รองลงมา 20-30 ปี จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และ 41-50 ปี จานวน 77 คน คิ ด
เป็นร้อยละ 19.2
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ระดั บการศึกษา พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มีร ะดั บการศึ กษาปริญ ญาตรี หรื อ
เทียบเท่ า จานวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมา ต่ากว่าปริญ ญาตรี จานวน 150 คน คิ ด
เป็นร้อยละ 37.5 และ สูงกว่าปริญญาตรี จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2
อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพพนักงานเอกชน จานวน 132 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 33.0 รองลงมาข้าราชการ จานวน 120 คน คิด เป็นร้อยละ 30.0 และ รัฐวิสาหกิจ จานวน
60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0
รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 –
30,000 บาท จานวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.1 รองลงมา 30,0001 – 40,000 บาท จ านวน 94
คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 และ10,001 – 20,000 บาท จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8
ประเภทของประกันภัยที่ซื้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประเภทของประกันภั ย ที่
ซื้อคือประเภท 1 จานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมา ประเภท 2+ จานวน 129 คน คิ ด
เป็นร้อยละ 32.3 และประเภท 3+ จานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2
การเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เคยมีการเกิดอุบัติเหตุท าง
รถยนต์ จานวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 และไม่เคย จานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5
สาเหตุที่เลือกทาประกันภัยรถยนต์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสาเหตุที่เลือกท า
ประกั นภัย รถยนต์คือลดค่า ใช้จ่า ยเมื่อเกิดความเสียหายจากอุบัติ เหตุ จ านวน 172 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 43.0 รองลงมา เพิ่มความมั่นใจในการขับรถ จานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 และป้องกั น
รถยนต์สูญหาย จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0
ตอนที่ 2 คุณภาพการให้บริการของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย สุราษฎร์ธานี
ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่า เฉลี่ยเท่ากับ 3.67 เมื่อจาแนกเป็ น
รายข้อแล้ว พบว่า ความสะอาดภายในองค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.91 รองลงมา มี
สถานที่จอดรถเพียงพอ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 และมีความสะดวกในการเดิ นทางมา
ใช้บริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57
ด้านความน่าเชื่อถือขององค์ กร โดยรวมอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่า กับ 3.56 เมื่อจาแนก
เป็นรายข้อแล้ว พบว่ า พนักงานตอบค าถามในข้ อสงสั ยของลูกค้ าได้เป็ นอย่ างดี อยู่ในระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 รองลงมา พนักงานสามารถให้บริการตรงตามเวลาที่ลูกค้าพึงพอใจ อยู่ในระดั บ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 และพนักงานให้บริ การได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า อยู่ในระดั บ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43
ด้านการตอบสนองลูกค้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 เมื่อจาแนกเป็นราย
ข้อแล้ว พบว่า พนักงานมีจานวนเพียงพอต่อการบริการลูกค้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76
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รองลงมา พนักงานมีความสุภาพ มีมนุ ษยสัม พันธ์ที่ดี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่า กับ 3.75 และ
พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71
ด้านการเอาใจใส่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อแล้ว
พบว่า พนักงานให้ความดูแลหลังการขายแก่ลูกค้าเป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68
รองลงมา พนักงานนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ ตรงตามความต้องการของลูกค้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.66 และพนักงานรับฟั งปัญ หาต่า งๆ และพร้อมปรับ ปรุง แก้ไข อยู่ในระดับมาก มีค่ าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.64
ด้านความไว้ว างใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่า เฉลี่ยเท่ ากับ 3.64 เมื่อจาแนกเป็นรายข้ อ
แล้ ว พบว่ า พนั กงานมี การติ ด ต่อถึง ลู กค้ าเมื่อมี ข่า วสารอั พเดทต่ างๆ อยู่ ในระดั บมาก มี ค่า เฉลี่ ย
เท่ากับ 3.74 รองลงมา พนักงานมีค วามชานาญด้านงานประกันภั ยเป็นอย่างดี อยู่ในระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 และพนักงานมีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.67
ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลูกค้า ที่มีปัจ จัยพื้นฐานส่วนบุคคล แตกต่ างกัน มีความคิดเห็ นด้านคุณภาพ
การบริการที่ตา่ งกัน
ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของลูกค้า ที่มีความคิดเห็นด้านคุณภาพการบริการ จาแนก
ตามเพศ พบว่า ทุกด้าน มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติ ฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ลูกค้าที่มีเพศ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านคุณภาพการบริ การ
ที่ไม่ต่างกัน
ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของลูกค้า ที่มีความคิดเห็นด้านคุณภาพการบริการ จาแนก
ตามอายุ พบว่า ด้านความไว้วางใจ มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติ ฐานหลัก (H1)
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H0) หมายความว่า ลูกค้าที่มีอายุ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านคุณภาพ
การบริการที่ ต่างกัน อย่างมีนัย สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ดัง นั้นผู้ วิจัย จึงทดสอบความแตกต่า ง
จาแนกตามอายุ โดยใช้การทดสอบแบบ Scheffe’s ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านคุณภาพการบริการทางเลือกของลู กค้า จาแนกตามอายุ ด้านความ
ไว้วางใจ แตกต่างกันอย่างมีนัย ความสาคัญ ที่ระดับ 0.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ ลูกค้า ที่ มีอายุ 41 –
50 ปี มีความคิดเห็นด้านคุณภาพการบริการทางเลือก น้อยกว่า ลูกค้า ที่มีอายุ 31 – 40 ปี
เมื่ อทดสอบความแตกต่ า ง ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บด้ า นคุณ ภาพ การบริการทางเลื อกของ
ลูกค้า จาแนกตามระดับการศึกษา ด้านการเอาใจใส่ แตกต่างกันอย่างมีนัยความสาคัญ ที่ร ะดับ 0.05
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จานวน 1 คู่ ได้แก่ ลูกค้า ที่ มีระดับ การศึ กษาปริ ญญาตรี มี ความคิดเห็นด้า นคุ ณภาพการบริ การ
ทางเลือก มากกว่า ลูกค้า ที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี
ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของลูกค้า ที่มีความคิดเห็นด้านคุณภาพการบริการ จาแนก
ตามอาชีพ พบว่า ทุกด้าน มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิ เสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ลูกค้าที่ มีอาชี พ แตกต่ างกัน มีค วามคิด เห็ นด้า นคุ ณภาพการ
บริการที่ไม่ตา่ งกัน
เมื่ อทดสอบความแตกต่ า ง ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บด้ า นคุณ ภาพการบริการทางเลื อกของ
ลูกค้า จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้านลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยความสาคัญที่
ระดับ 0.05 จ านวน 1 คู่ ได้ แก่ ลู กค้ า ที่มี รายได้เฉลี่ ยต่ อเดือน มากกว่า 40,000 บาท มี ค วาม
คิ ด เห็ น ด้ า นคุ ณ ภาพการบริ การทางเลื อก น้ อยกว่ า ลู กค้ า ที่ มี ร ายได้ เฉลี่ ย ต่ อเดื อน 20,001 –
30,000 บาท, 30,0001 – 40,000 บาท
เมื่ อทดสอบความแตกต่ า ง ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บด้ า นคุณ ภาพการบริการทางเลื อกของ
ลูกค้ า จ าแนกตามรายได้ เฉลี่ย ต่ อเดือน ด้ า นประเภทของประกั นภัย ที่ ซื้อ แตกต่ า งกั นอย่ างมี นัย
ความสาคัญที่ระดับ 0.05 จานวน 1 คู่ ได้แก่ ลูกค้า ที่มีประเภทของประกันภัยที่ ซื้อ ประเภทอื่ นๆ มี
ความคิ ดเห็นด้ านคุ ณ ภาพการบริ การทางเลือก น้อยกว่ า ลูกค้ า ที่มี ป ระเภทของประกั นภัย ที่ ซื้อ
ประเภท 1
แสดงผลการทดสอบค่ า ความแปรปรวนของลู กค้ า ที่ มี ค วามคิ ด เห็ นด้ า นคุ ณ ภาพการ
บริการ จ าแนกตามการเกิดอุบั ติเหตุท างรถยนต์ พบว่ า ทุกด้า น มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 แสดงว่ า
ยอมรับ สมมติ ฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ า ลูกค้ า ที่มี การเกิ ด
อุบัติเหตุทางรถยนต์ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านคุณภาพการบริการที่ไม่ตา่ งกัน
แสดงผลการทดสอบค่ า ความแปรปรวนของลู กค้ า ที่ มี ค วามคิ ด เห็ นด้ า นคุ ณ ภาพการ
บริการ จาแนกตามสาเหตุที่เลือกทาประกันภัยรถยนต์ พบว่า ทุกด้าน มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 แสดง
ว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ลูกค้ าที่มีสาเหตุ ที่
เลือกทาประกันภัยรถยนต์ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านคุณภาพการบริการที่ไม่ตา่ งกัน

สรุป อภิปรายผล และข้อแสนอแนะ
จากการศึกษา ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ บมจ.กรุง
ไทยพานิ ชประกั นภัย จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จ านวน 224 คน คิด เป็นร้อย
ละ 56.0 มีอายุ 31-40 ปี จานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 มีร ะดับการศึ กษาปริญ ญาตรีหรื อ
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เทียบเท่า จานวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 มีอาชีพพนักงานเอกชน จานวน 132 คน คิดเป็นร้อย
ละ 33.0 มี รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน 20,001 – 30,000 บาท จานวน 177 คน คิด เป็ นร้ อยละ 44.1 มี
ประเภทของประกันภั ย ที่ ซื้อคื อประเภท 1 จานวน 146 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 36.5 เคยมี การเกิ ด
อุบัติเหตุทางรถยนต์ จานวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 และมีสาเหตุที่เลือกทาประกั นภั ย รถยนต์
คือลดค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดความเสียหายจากอุบัตเิ หตุ จานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0
จากการศึ กษา คุณ ภาพการให้บ ริ การของ บมจ.กรุ งไทยพานิ ชประกันภั ย สุร าษฎร์ธ านี
สามารถแยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้
1) ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่า เฉลี่ยเท่ ากับ 3.67 เมื่ อจาแนก
เป็ นรายข้ อแล้ ว พบว่ า ความสะอาดภายในองค์ กร อยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.91
รองลงมา มีสถานที่ จอดรถเพียงพอ อยู่ใ นระดั บมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.71 และมีความสะดวกใน
การเดินทางมาใช้บริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57
2) ด้า นความน่ าเชื่ อถื อขององค์กร โดยรวมอยู่ใ นระดั บมาก มีค่ าเฉลี่ ยเท่ า กับ 3.56 เมื่ อ
จาแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า พนั กงานตอบค าถามในข้อสงสัยของลูกค้ าได้เป็ นอย่า งดี อยู่ใ นระดั บ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 รองลงมา พนักงานสามารถให้บริการตรงตามเวลาที่ลูกค้าพึงพอใจ อยู่ ใ น
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.64 และพนักงานให้บริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า อยู่ใ น
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43
3) ด้านการตอบสนองลูกค้ า โดยรวมอยู่ ในระดับ มาก มีค่า เฉลี่ย เท่า กับ 3.70 เมื่ อจ าแนก
เป็นรายข้อแล้ ว พบว่ า พนักงานมีจ านวนเพียงพอต่ อการบริการลู กค้ า อยู่ในระดับ มาก มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ ากั บ 3.76 รองลงมา พนั กงานมีค วามสุ ภาพ มี มนุ ษ ยสั มพั นธ์ ที่ ดี อยู่ ในระดับ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย
เท่ า กั บ 3.75 และพนั กงานมี ค วามกระตื อรื อ ร้ นในการให้ บ ริ กา ร อยู่ ในระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย
เท่ากับ 3.71
4) ด้านการเอาใจใส่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 เมื่อจาแนกเป็นรายข้ อ
แล้ ว พบว่ า พนั กงานให้ค วามดูแลหลั งการขายแก่ ลูกค้า เป็ นอย่ างดี อยู่ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย
เท่ากั บ 3.68 รองลงมา พนักงานนาเสนอผลิต ภัณ ฑ์ที่ต รงตามความต้ องการของลูกค้า อยู่ในระดั บ
มาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่า กับ 3.66 และพนักงานรั บฟังปั ญหาต่ างๆ และพร้อมปรับปรุ งแก้ไ ข อยู่ในระดั บ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64
5) ด้านความไว้วางใจ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 เมื่อจาแนกเป็นราย
ข้อแล้ ว พบว่า พนักงานมีการติด ต่อถึง ลูกค้ าเมื่อมีข่าวสารอั พเดทต่างๆ อยู่ใ นระดั บมาก มีค่ าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.74 รองลงมา พนักงานมีค วามชานาญด้านงานประกันภั ยเป็นอย่างดี อยู่ในระดับ มาก มี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 และพนักงานมีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.67
เมื่อทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปสมมติฐาน ได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ลูกค้า ที่มีปัจ จัยพื้นฐานส่วนบุคคล แตกต่ างกัน มีความคิดเห็ นด้านคุณภาพ
การบริการที่ตา่ งกัน
1) ลูกค้าที่มีเพศ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านคุณภาพการบริการทีต่ ่างกัน พบว่า ลูกค้าที่
มีเพศ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านคุณภาพการบริการที่ไม่ตา่ งกัน
2) ลูกค้าที่มีอายุ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านคุณภาพการบริการทีต่ ่างกัน พบว่ า ลู กค้ า
ที่มีอายุ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านคุณภาพการบริการทีต่ า่ งกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดั บ
0.05 ด้านความไว้วางใจ
3) ลูกค้าที่มีระดั บการศึกษา แตกต่างกัน มีความคิด เห็นด้านคุณ ภาพการบริ การที่ต่างกั น
พบว่า ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านคุณภาพการบริการที่ต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านการเอาใจใส่
4) ลูกค้า ที่มี อาชีพ แตกต่ างกัน มี ความคิด เห็ นด้ านคุ ณภาพการบริ การที่ ต่า งกั น พบว่ า
ลูกค้าที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านคุณภาพการบริการทีไ่ ม่ตา่ งกัน
5) ลูกค้ าที่ มีรายได้เฉลี่ยต่ อเดื อน แตกต่ างกั น มีความคิด เห็นด้า นคุณ ภาพการบริการที่
ต่างกัน พบว่ า ลูกค้ าที่มีร ายได้เฉลี่ยต่ อเดือน แตกต่างกัน มีความคิด เห็นด้ านคุณ ภาพการบริการที่
ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05 ด้านลักษณะทางกายภาพ
6) ลูกค้าที่มีประเภทของประกันภัยที่ซื้อ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านคุณภาพการบริการ
ที่ต่างกัน พบว่า ลู กค้าที่มี ประเภทของประกันภัยที่ ซื้อ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านคุณ ภาพการ
บริการที่ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ด้านลักษณะทางกายภาพ
7) ลูกค้า ที่ มีการเกิ ด อุบั ติ เหตุท างรถยนต์ แตกต่ างกั น มีค วามคิด เห็ นด้ านคุณ ภาพการ
บริการที่ต่างกัน พบว่า ลูกค้าที่มีการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านคุณภาพ
การบริการที่ไม่ต่างกัน
8) ลูกค้าที่มีสาเหตุที่เลือกทาประกันภัยรถยนต์ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านคุณภาพการ
บริการที่ต่างกัน พบว่า ลูกค้าที่มีสาเหตุที่เลือกทาประกันภัยรถยนต์ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้า น
คุณภาพการบริการที่ไม่ตา่ งกัน
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ข้อ เสนอแนะ
ข้อ เสนอแนะจากการศึกษา
1) พนั กงานควรให้ ค าแนะนาและอธิบ ายในรายละเอี ย ด ของแต่ ละประเภทกรมธรรม์
ประกันภัย เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อของผู้บ ริโภค และท าให้ ลูกค้ามั่ นใจในการบริ การและ
ตัดสินใจใช้บริการมากที่สุด
2) ปั จ จุ บั นมี การแข่ ง ขั นกั นสู ง เกี่ ย วกั บ ประภั นภั ย สิ่ งหนึ่ งที่ ผู้ป ระกอบการจะต้ องให้
ความสาคัญ อย่างยิ่ งคือ การบริ การและการสร้างความสัมพันธ์กับลู กค้าเพื่ อให้ลูกค้าภั กดีต่อบริษั ท
และยังคงเลือกที่ จะซื้อประกันภั ยหรือต่อายุกรมธรรม์ กับบริษั ทเดิม ดังนั้นผู้ ประกอบการควรศึกษา
ผู้เอาประกันว่าต้องการให้มีบริการด้ านใดบ้าง จาแนกกลุ่มลักาณะของการประกันภัย เพื่อง่า ยต่ อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปในอนาคต เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่ า ง
ยิ่งการบริการหลังการขาย รวมถึงการบริการโทรศัพท์ฉุกเฉินของผู้เอาประกัน จะเป็นปัจจัยสาคั ญ ที่มี
ส่วนต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า
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การปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
กรณีศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สานักงานบังคับคดี
จังหวัดสุร าษฎร์ธานี สาขาไชยา
เรวดี เชิงสมอ*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาถึงปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการดาเนินงาน
ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี และเพื่อพั ฒนาและหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ
ดาเนิ นงานด้ า นการไกล่ เกลี่ย ข้ อพิ พ าทชั้ นบัง คับ คดี กรณี ศึ กษากองทุนเงิ นให้ กู้ยืม เพื่ อการศึ กษา
สานักงานบัง คั บคดี จัง หวัด สุ ราษฎร์ ธ านี สาขาไชยา เพื่ อให้ การบริห ารงานมีป ระสิ ท ธิภาพและ
ประสิ ท ธิผลเพิ่ม สู งขึ้ น โดยมี ผู้ให้ ข้อมู ล จ านวน 10 คน แบ่ ง ออกเป็น 3 กลุ่ ม คื อ กลุ่ มที่ 1 ได้ แก่
เจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี จานวน 1 คน กลุ่มที่ 2 ได้แก่ นิติกร จานวน 3 คน กลุ่ ม ที่
3 ได้ แก่ ทนายความผู้ แทนกองทุ นเงิ นให้ กู้ยื ม เพื่ อการศึ กษา จ านวน 6 คน เครื่ องมื อที่ ใ ช้ คื อ
แบบสัมภาษณ์ ในการวิเคราะห์ข้ อมูลจะใช้วิธี การเลือกผู้ใ ห้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) และเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviewing) เพื่อทราบถึง
การปรั บปรุงกระบวนการด าเนิ นงานด้ านการไกล่เกลี่ย ข้อพิ พาทชั้ นบั งคั บคดี ด้ วยวิธีการนาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการบรรยาย ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
ปัจ จัย ในการด าเนิ นงานด้า นการไกล่เกลี่ย ข้อพิ พาทชั้ นบั งคั บคดี ของสานั กงานบัง คับ คดี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 5 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ควรมีการปรับปรุงเพราะเนื่องสานักงานฯ
เป็นแค่สาขาจึงยังไม่มี ผู้ไกล่เกลี่ยจากส่วนกลางโดยตรงมาเป็นผู้ไกล่เกลี่ย จึงควรที่จะมีตั วผู้ไกล่เกลี่ ย
โดยตรงอย่างน้ อย 1 คน และควรมีการจัด ฝึกอบรมด้านการไกล่เกลี่ย จากส่วนกลางปีละอย่า งน้อย
2 ครั้ง ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ สานักงานฯ ยังไม่มีห้องสาหรับใช้ในการไกล่เกลี่ยโดยเฉพาะ ประกอบ
กับเครื่องมื อ อุป กรณ์ ที่ใช้ ยังไม่ เพียงพอโดยเฉพาะคอมพิ วเตอร์ และอยากให้ มีการจัดหาโปรแกรม
สาหรับใช้ในการไกล่เกลี่ยเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ไกล่ เกลี่ยที่ประจาสานักงาน ด้านข้อมูล ควรมีระบบ
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริการประชาชนที่มีหลากหลายช่องทาง มีความสะดวกและมีประสิ ท ธิ ภาพ
จะสามารถช่ วยลดภาระในการติ ดต่อประสานงานกับ ประชาชนของบุ คลากรของกรมบัง คับคดีลง
ด้า นเอกสาร ควรมี การเพิ่ม เอกสารอธิ บายขั้ นตอนกระบวนการขอเจรจาไกล่ เกลี่ ย และเอกสาร
เกี่ยวกับเงื่อนไขการชาระหนี้ของ กยศ. เพื่อให้คู่ความเข้าใจถึงกระบวนการและขั้นตอนมากขึ้น ด้า น
งบประมาณ อยากให้ มีการปรับปรุงการจัด สรรงบประมาณให้เจ้ าหน้าที่ไกล่ เกลี่ยที่ประสานดาเนิ น
เรื่อง เนื่องจากในการเชิญเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ย ไม่มีงบประมาณจากกรมฯ หรือ กยศ. ในส่วนของค่ า ส่ ง
เอกสารและการดาเนินการในกระบวนการไกล่เกลี่ย
ความคิดเห็นต่อกระบวนการด าเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี กรณีศึกษา
กองทุ นเงิ นให้กู้ยืม เพื่ อการศึกษา สานักงานบั งคั บคดี จังหวั ดสุ ราษฎร์ธ านี สาขาไชยา 4 ด้ าน คื อ
ด้านขั้นตอนในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ควรปรับปรุงให้คคู่ วามสามารถยื่นความประสงค์ไกล่ เกลี่ ย ผ่ า น
ทางระบบอิ นเตอร์ เน็ ต เพื่ อความสะดวกมากขึ้ น แต่ ใ นการไกล่เกลี่ ยนั้ นกองทุ นเงิ นให้ กู้ยื ม เพื่ อ
การศึกษามิได้มเี จ้าหน้าทีโ่ ดยตรงในการให้คคู่ วามติดต่อ ต้องใช้เจ้าหน้าทีไ่ กล่เกลี่ยของบังคับคดีติดต่อ
แทน ซึ่ ง ท าให้ ยุ่ ง ยากและไม่ เอื้ อ อานวยความสะดวกกั บ จ าเลยในการติ ด ต่ อ เจรจาไกล่ เกลี่ ย
ด้า นเวลาในการไกล่ เกลี่ย ข้อพิ พาท มีอุปสรรคในการเจรจาไกล่ เกลี่ย คื อ การโทรศัพ ท์และรอให้
เจ้าหน้า ที่ของกองทุ นเงิ นให้ กู้ยืม เพื่ อการศึกษา พิจ ารณาอนุมัติ ข้อเสนอไกล่เกลี่ยต้ องใช้ระยะเวลา
พิจ ารณานานเกิ นไป ด้ า นกฎเกณฑ์ ใ นการไกล่ เกลี่ ยข้ อพิ พ าท เป็ นไปตามระเบี ย บข้ อกฎหมาย
ของบังคับคดี แต่ทว่ากฎหมาย กฎ ระเบียบที่กรมบังคับคดีใช้อยู่อาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพสัง คม
ปัจจุบัน ตลอดจนขั้นตอนและกระบวนการในชั้นการทางานของเจ้าพนักงานค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน
ทาให้การทางานในคดีกองทุ นเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษายิ่ งล่าช้า สะสมงานมากขึ้น ด้ านเทคนิคและ
วิธี การให้ ค าปรึ กษา อยากให้ กรมบั งคั บ คดี มี การจัด ฝึ กอบรมในเรื่ องของเทคนิ ค และวิธี ก ารให้
ค าปรึ กษา ให้ แก่ ผู้ที่ ท าหน้ าที่ ไ กล่ เกลี่ ย ของสานั กงานสาขาทั่ ว ประเทศ ให้ มี ทั กษะในการเป็ น
ผู้ไกล่เกลี่ยที่พึงประสงค์
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บทน า
การพัฒนาระบบราชการมีจุดมุ่ง หมาย เพื่ อให้การบริหารราชการเกิดผลสั มฤทธิ์ต่ อภารกิ จ
ของรัฐ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ มี ความคุ้ ม ค่า เป็ นไปเพื่ อประโยชน์ สุขประชาชน ดั งนั้ นระบบราชการ
จาเป็ นต้ องมีการปรับ ปรุ ง ตนเองอย่ างรอบด้ า นและต่ อเนื่ อง มี ขีด สมรรถนะสู ง มี วิ สัย ทั ศ น์ และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้ความสาคัญกับประชาชน ปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีความคล่องตั ว
และมี ประสิ ทธิ ภาพ ส่ง เสริม ให้ ข้า ราชการพั ฒนาตนเอง มีค วามคิ ดริ เริ่ มและเรี ยนรู้อย่า งต่ อเนื่ อง
วางแผนและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศ และทางานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตาม
กรอบแนวคิดการพัฒนาและวงจรคุณภาพการบริการภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ในการดาเนินการ คื อ
เพื่อยกระดับคุณ ภาพการปฏิบัติง านของภาครั ฐให้ สอดคล้ องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธี การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี เพื่ อให้ห น่วยงานภาครัฐนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัด การของหน่ว ยสู่ร ะดับ มาตรฐานสากล และเพื่อใช้เป็ นกรอบแนวทางในการ
ประเมิ นตนเอง และเป็นบรรทัด ฐานการติ ดตามและประเมิ นผลการบริห ารจัด การของหน่ วยงาน
ภายใน
สานั กงานบั ง คั บ คดี จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี สาขาไชยา อยู่ ใ นสั ง กั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม
เป็ นองค์ กรในการดาเนิ นการ กากั บ ดูแลการบั งคั บ คดี เกี่ ย วกั บ การบั งคั บ คดี แพ่ง คดี ล้ม ละลาย
พร้ อมทั้ง ขายทอดตลาดสั งหาริม ทรั พย์ และอสั งหาริม ทรั พย์ ซึ่ งมุ่ งเน้นการปฏิ บัติ งานด้ วยความ
โปร่ ง ใส และเป็ น ธรรม มี การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ อย่ า งเท่ า เที ย มกั น
โดยสอดคล้องกับหลักการพื้นฐาน “ความเป็นธรรมในสังคม” (Equity) ซึ่งเป็นการให้บริการที่ตอ้ งให้
ความเป็นกลางและเป็นธรรมกับทั้งประชาชนและผู้มีส่วนได้เสี ย โดยมี กฎหมายบังคับ ใช้มีมาตรฐาน
การให้บริการทั้งในส่วนของกระบวนการ ขั้นตอนการให้คาปรึกษาด้านกฎหมายและการให้บริการที่
สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง ของประชาชน สร้ า งความประทั บ ใจและ
ดาเนินการด้ วยความโปร่ งใสและเป็นธรรม เพื่อให้ สอดคล้องกั บวิสัยทัศน์ พั นธกิจ วัฒนธรรมองค์กร
เป้าหมายการให้บริการ และค่านิยมร่วมขององค์กร
กยศ. หรือ กองทุนให้ กู้ยื มเพื่ อการศึกษา คื อ ทุนที่เกิ ดขึ้ นโดยมติ ของคณะรั ฐมนตรี ซึ่ งได้
จัดตั้ งกองทุนเงินให้ กู้ยืม เพื่อการศึ กษา หรื อที่เรี ยกว่ า กยศ. นั้ น ได้เริ่ม มาตั้ งแต่ วันที่ 16 มกราคม
พ.ศ.2538 เป็นต้ นมา และมี ฐานะเป็ นนิ ติบุ ค คล ซึ่ งอยู่ ในกรอบกากั บดู แลของกระทรวงการคลั ง
โดยมีวั ตถุ ประสงค์ ในการสนับ สนุ นและส่ง เสริม การศึกษา โดยการให้ กู้ยืม แก่ นักเรีย น นั กศึ กษาที่
ขาดแคลนทุ นทรัพ ย์ และนั กเรียน นักศึกษาจะต้องชาระหนี้ คืนพร้อมดอกเบี้ย ตามอัต ราที่ กาหนด
เมื่อจบการศึกษาแล้ว การจะขอทุน กยศ. นั้นจะแบ่งประเภทผู้กู้ยืมกองทุนได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่
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ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา และผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อน
ชั้นปี กองทุ นกู้ยืมเพื่อการศึกษานี้ ได้เปิดให้ นักเรียนและนักศึกษาได้กู้ยืมเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา
2539 เรื่ อยมาจนถึ ง ปั จ จุ บั น ซึ่ ง เป็ นระยะเวลายาวนานกว่ า 20 ปี โดยมี จ านวนผู้ กู้ยื ม ไปแล้ ว
ทั้งสิ้น 4,625,210 ราย มูลค่าของทุนที่ให้ยืมไปแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 493,000 แสนล้านบาท
ถึงแม้ ว่าการให้ เงิ นกู้ ยืม เพื่ อสนับ สนุนทางด้ านการศึ กษา จะเป็ นการให้ โอกาสกั บผู้ ที่ ขาด
แคลนทุ นทรัพ ย์ก็จริง แต่ หลายปีที่ ผ่า นมานี้ กองทุนเงินให้ กู้ยื มเพื่ อการศึ กษา ก็ ประสบกับ ปัญ หา
การค้ า งชาระหนี้ กยศ. เป็ นเงินจ านวนมาก ซึ่ งยอดตามจริง ของผู้จ บการศึ กษาและมี ระยะเวลา
ครบกาหนดที่ตอ้ งใช้หนี้คืนแก่กองทุนอยู่ที่ 1.9 ล้านราย หรือคิดเป็น 62 % เป็นตัวเลขที่น่าตกใจมาก
และไม่ควรที่จะเกิดขึ้น
ปัจจุ บันนี้ จะพบว่า หนี้ เสีย ของกองทุ นเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึ กษา (กยศ.) ใกล้ แตะ 70,000
ล้านบาท จากการปล่อยกู้ทั้งหมด 5.4 ล้านคน ผิดนัดการชาระหนี้จานวน 2.1 ล้านคน จะลุกลามเป็ น
ปัญหาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ หากไม่มีนโยบายในการแก้ไขอย่างเป็นระบบและจริงจัง ซึ่งปัญหาขาดทุนเรื้อรั ง
จะส่ งผลกระทบต่ อฐานะทางการเงิ นของ กยศ. มากขึ้ นตามลาดั บ และอาจมี ผลกระทบต่ อการ
ดาเนินงานของกองทุนในระยะยาว กระทบต่อโอกาสทางการศึกษาของผู้กู้รายใหม่ รวมทั้งเกิดภาระ
ทางงบประมาณของรัฐบาลมากขึ้นอีกด้วย โดยปัญหาหนี้เสียจานวนมากของ กยศ. เป็นผลจากผู้ กู้เงิ น
จาก กยศ. คืนเงินให้กับกองทุนคิดเป็นจานวนที่ตากว่
่ าประเทศอื่นมาก การไม่ชาระหนี้อยู่ ที่ ป ระมาณ
ร้อยละ 50 ของหนี้ ทั้ ง หมด จ านวนที่ ได้ คื นมานี้ เมื่ อหั กด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ นการต่ า ง ๆ
ของกองทุนแล้วจะเหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทาให้กองทุน กยศ. มีอัตราคืนทุนในระดับต่ามาก
ผลสรุปของงานวิจัยหลายชิ้นพบว่า กยศ.ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าทางการ
ศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับครอบครัวฐานะยากจน อันนามาสู่การกระจายรายได้และ
การลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิ จและสังคมได้ดีนัก เนื่ องจากยังไม่ สามารถเข้ าถึงกลุ่ มเป้า หมาย
ผู้ขาดแคลนและมีรายได้น้อย ผู้กู้ที่มาจากครอบครัวทีม่ ีฐานะยากจน (มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี)
มีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 15-20 จากผู้กู้ทั้งหมด ขณะที่ผู้กู้ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวฐานะปานกลางคิด
เป็นร้อยละ 80 กยศ. จึงต้องเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึก ษาและขาดทุนทรัพ ย์
โดยเฉพาะนักเรียนเรีย นดี แต่ ยากจนในถิ่ นทุ รกั นดาร รวมถึงนั กเรี ยนที่ออกกลางคันระหว่า งศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน นั กเรีย นกลุ่ มนี้ บ างส่ว นรั ฐบาลควรจั ดสรรทุ นแบบให้เปล่ า หรื อทุ นการศึ กษาเพิ่ ม เติ ม
เป็ นทุ นการศึ กษาสาหรั บ ผู้มี ร ายได้ ต่า (Need-Based Scholarship) ขณะเดี ย วกัน กยศ.ควรมี
บทบาทในการขยายทางเลือกทางการศึกษา เนื่องจากผู้กู้สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลั ย เอกชน
ได้มากขึ้น
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ปัจ จุบั น กยศ.ได้ ร่ว มมื อกรมบัง คับ คดี จัด ศูนย์ไ กล่เกลี่ ยข้ อพิ พาทชั้ นบั งคั บคดีห ลัง จากถู ก
ยึด ทรั พย์ บัง คับ คดี ซึ่ งสามารถช่ว ยให้ลูกหนี้ เงินตามค าพิ พากษาได้ มี โอกาสชาระหนี้ และต่อรอง
การชาระหนี้ และขอผ่ อนชาระหนี้ โดยไม่ ต้องนาทรัพ ย์ถูกยึด ออกขายทอดตลาดทรัพ ย์ และช่ว ย
ส่ง เสริ ม ให้ คุ ณ ภาพชี วิ ตของลู กหนี้ ดี ขึ้น มี เงินหมุ นเวี ย นให้ กองทุ นเงินให้ กู้ยืม เพื่ อการศึ กษาเพื่ อ
เพิ่มโอกาสให้กับ นักเรียนนั กศึกษารุ่นต่อๆ ไป โดยปั จจุบั น กองทุนมีผู้กู้ยื มที่ศ าลมี คาพิพ ากษาแล้ ว
1,200,000 ราย โดยขณะนี้ มีผู้กู้ยืม ที่ผิดนัด และไม่ชาระหนี้ ตามคาพิพากษา และเข้ าสู่กระบวนการ
บัง คับ คดี แล้ วจ านวนประมาณ 200,000 ราย และยัง มีผู้กู้ยื มที่ จะเข้ าสู่ กระบวนการพิจ ารณาคดี
ประมาณ 1,000,000 ราย
เพือ่ เป็นการดาเนินการในเรื่องเหล่านี้ กรมบั งคับ คดี และกองทุ นเงิ นให้ กู้ยื มเพื่ อการศึ กษา
จึงดาเนินการให้ผู้กู้ที่ศาลพิพากษาแล้ว และเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี ได้เข้าร่วมโครงการไกล่ เกลี่ ย
ข้อพิ พาทชั้นบั งคั บ คดีเพื่ อช่ วยเหลื อลูกหนี้ร่ ว มกั บ กองทุนเงิ นให้ กู้ยืม เพื่ อการศึกษา โดยให้ ผู้กู้ที่
ศาลพิพากษาแล้ว และเข้า สู่กระบวนการบั งคับ คดี ไปชาระหนี้ห รือขอเจรจาไกล่ เกลี่ ยชั้นบังคั บคดี
ซึ่งการจัดโครงการฯ นี้ เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อเปิด
โอกาสให้ เจ้า หนี้ ลูกหนี้ได้ เจรจาร่ วมกั นด้ว ยความพึ งพอใจ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม เจ้ าหนี้
ได้รับชาระหนี้ และลูกหนี้สามารถชาระหนี้ได้ ส่งผลให้ลูกหนี้มีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น ไม่ต้องถูกบังคับคดี
หรื อถู กฟ้ องล้ ม ละลาย อี กทั้ง ยั งเป็ นการอานวยความยุ ติ ธรรม ลดความเหลื่อมล้ า และเป็ นการ
ช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมได้โดยง่าย
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เป็นกระบวนการยุตธิ รรมทางเลือกที่เปิดโอกาสให้เจ้าหนี้
และลูกหนี้ ได้ มีการเจรจาตกลงชาระหนี้ร่ วมกัน ลดปั ญหาการถูกยึด ทรั พย์ บั งคับ คดีห รือถูกฟ้ อง
ล้ม ละลาย และช่ วยให้ ป ระชาชนเข้ าถึ งกระบวนการยุ ติ ธรรมได้ โดยง่ าย ส่ งผลให้สังคมเกิด ความ
สงบสุข และเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น เป็นลาดับ
ดังนั้ น ผู้ศึ กษาจึง มีความสนใจที่จะศึกษาถึ งการปรั บปรุ งกระบวนการด าเนินงานด้านการ
ไกล่ เกลี่ย ข้ อพิ พาทชั้นบัง คับ คดี กรณี ศึกษากองทุนเงิ นให้กู้ยืม เพื่ อการศึ กษา สานักงานบั ง คับ คดี
จัง หวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี สาขาไชยา เพื่ อเพิ่ ม ประสิท ธิ ภาพการให้ ค าปรึ กษาและไกล่ เกลี่ ยด้ า นคดี
กองทุ นเงิ นให้กู้ยืมเพื่อการศึ กษา แก่ลูกหนี้ ของกองทุ นฯ ที่มาใช้บ ริการในเขตความรับผิ ดชอบของ
สานั กงานบั งคั บ คดี จั งหวั ด สุ ร าษฎร์ธ านี สาขาไชยา อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ รวดเร็ ว เสมอภาค
เป็ นธรรมและตรวจสอบได้ ตลอดจนการนามาใช้ ใ นการวางแผนกลยุ ท ธ์ การบริ ห ารงานให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มสูงขึ้น
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วัตถุประสงค์ในการวิจยั
1) เพื่ อพิจ ารณาถึ ง ปั ญ หาและอุป สรรคของกระบวนการด าเนิ นงานด้ า นการไกล่ เกลี่ ย
ข้อพิ พ าทชั้ นบั ง คับ คดี กรณี ศึ กษากองทุ นเงิ นให้ กู้ยื ม เพื่ อการศึ กษา สานั กงานบั งคั บ คดี จัง หวั ด
สุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
2) เพื่อพัฒนาและหาแนวทางในการปรับ ปรุ งกระบวนการดาเนิ นงานด้ านการไกล่เกลี่ ย
ข้อพิ พ าทชั้ นบั ง คับ คดี กรณี ศึ กษากองทุ นเงิ นให้ กู้ยื ม เพื่ อการศึ กษา สานั กง านบั งคั บ คดี จัง หวั ด
สุราษฎร์ธานี สาขาไชยา เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มสูงขึ้น

ประเด็นปัญหาของการวิจยั
1) ปัจ จัย อะไรบ้ างที่ ส่ง ผลต่อกระบวนการด าเนินงานในการให้ คาปรึ กษา การไกล่ เกลี่ ย
ข้อพิ พ าทชั้ นบั ง คับ คดี กรณี ศึ กษากองทุ นเงิ นให้ กู้ยื ม เพื่ อการศึ กษา สานั กงานบั งคั บ คดี จัง หวั ด
สุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
2) กระบวนการด าเนิ นงานด้ า นการไกล่ เกลี่ ย ข้ อพิ พ าทชั้ นบั ง คั บ คดี ใ ดบ้ างที่ ส่ง ผลต่ อ
ประสิท ธิภาพในการให้ คาปรึกษาการไกล่เกลี่ ยข้อพิพ าทชั้นบั งคับคดี กรณีศึ กษากองทุนเงิ นให้กู้ยื ม
เพื่อการศึกษา สานักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
3) ประสิท ธิผลหรือผลลั พธ์ของการบั งคับคดี กรณี ศึกษากองทุ นเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา
สานักงานบังคับคดีจงั หวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา เป็นอย่างไร

นิย ามเชิงปฏิบัตกิ าร
1) การบังคับคดี หมายถึง กรมบังคับคดีมภี ารกิจในการให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดี
ล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชาระบั ญชี การวางทรัพย์ และการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท ซึ่ ง
การดาเนินการดังกล่าวจะมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงมี ค วามจ าเป็ น ที่
จะต้องให้ป ระชาชนได้เ ข้า ใจในสิท ธิของตนเองด้ า นการบัง คับ คดี ทั้ง ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บ
กฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเข้าถึงบริการต่างๆ ของกรมบังคับคดี
2) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี หมายถึง วิธีการระงับหรือยุติข้อพิพาทโดยมีบุคคลที่
สามเรี ยกว่ า “ผู้ไกล่เกลี่ ย” ท าหน้า ที่ในการช่ วยเหลือเสนอแนะแนวทาง และเป็นสื่อกลางให้ คู่กรณี
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หาทางออกของข้อพิพาทร่วมกัน โดยผู้ ไกล่เกลี่ยไม่มีอานาจในการกาหนดข้อตกลงให้แก่คู่กรณี การ
จะตกลงหรือไม่เป็นการตัดสินใจของคู่กรณีเอง
3) กองทุ นเงินให้ กู้ยื ม เพื่ อการศึ กษา (กยศ.) หมายถึ ง หน่ วยในใบกากั บ ของกระทรวง
การคลัง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาโดยการให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึ กษา
ที่ขาดแคลนทุ นทรัพย์ และนั กเรียน นักศึกษาจะต้ องชาระหนี้คื นพร้อมดอกเบี้ ยตามอัตราที่ กาหนด
เมื่อจบการศึกษาแล้ว ผู้กู้ยืมกองทุนก่อน ซึ่ง ได้แบ่ งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยื ม
รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา และผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี
4) สานั กงานบัง คับ คดี หมายถึ ง สานั กงานบั งคั บคดีฯ ที่ อยู่ ในสั งกั ดกระทรวงยุ ติธ รรม
เป็ นองค์ กรในการดาเนิ นการ กากั บ ดูแลการบั งคั บ คดี เกี่ ย วกั บ การบั งคั บ คดี แพ่ง คดี ล้ม ละลาย
พร้อมทั้ งขายทอดตลาดสัง หาริมทรัพ ย์ และอสั งหาริ มทรัพ ย์ ซึ่ งมุ่ งเน้ น การปฏิ บัติ งาน ด้ว ยความ
โปร่งใส และเป็นธรรม มีการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเท่าเทียมกัน โดยสอดคล้อง
กับหลักการพื้ นฐาน “ความเป็นธรรมในสังคม” (Equity) ซึ่งเป็ นการให้ บริ การที่ ต้องให้ ความเป็ น
กลางและเป็ นธรรมกั บ ทั้ งประชาชนและผู้ มีส่ว นได้ เสี ย โดยมี กฎหมายบั งคั บ ใช้ มี ม าตรฐานการ
ให้บริ การทั้ งในส่ว นของกระบวนการ ขั้นตอนการให้ คาปรึกษาด้านกฎหมาย และการให้บริ การ ที่
สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง ของประชาชน สร้ า งความประทั บ ใจและ
ดาเนินการด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์ กร
เป้าหมายการให้บริการ และค่านิยมร่วมขององค์กร

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
1) ทฤษฎีเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
การศึกษาถึงทฤษฎีนับ ว่าเป็นความจาเป็นอย่ างยิ่งสาหรับเป็ นองค์ป ระกอบพื้นฐาน ในการ
เข้าใจถึงธรรมชาติมนุษย์ ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ได้ ซึ่งทฤษฎีเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อยุ ติ
ข้อพิพาทนั้น มีดังนี้
(1) ทฤษฎี การเจรจา ในการเจรจาเพื่อยุติ ข้อพิ พาทที่ เกิด ขึ้นนั้น มีท ฤษฎีเกี่ยวกั บการ
เจรจาที่สาคั ญอยู่ 2 ประการ ที่อธิบายถึงขั้นตอนการเจรจาได้ แก่ ทฤษฎีการแข่งขัน (Competitive
Theory) และทฤษฎี การแก้ ปัญ หา (Ploblem-Solving Theory) ซึ่ ง ทั้ง สองทฤษฎี ป ระกอบด้ ว ย
ขั้นตอนและองค์ ประกอบ พื้นฐานที่ สาคัญ ที่จ ะให้เข้ าถึ งการเจรจา และช่ว ยให้นักกฎหมายเข้ าใจ
ธรรมชาติของกระบวนการเจรจา ที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตอ้ งการ
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(2) ทฤษฎีการแข่งขัน (Competitive theory) นักกฎหมายและนักศึกษากฎหมายส่ว น
ใหญ่ ตลอดทั้ง สาธารณชนมี ความเห็ นว่ า ผู้เจรจาที่มี ประสิ ทธิภาพนั้นได้ แก่ นักกฎหมายหรือผู้ที่ มี
ความรู้ท างกฎหมาย และสามารถรักษาผลประโยชน์ ของลู กความ โดยได้ รับ ผลออกมาอย่ างเป็ น
รูปธรรมซึ่ งอาจเป็นเงินหรือวัต ถุก็ได้ โดยสรุป พฤติกรรมนั กกฎหมายประเภทนี้ ถือหลักยุ ทธศาสตร์
แบบแข่ งขัน โดยผู้เจรจาหรือนั กกฎหมาย ตามทฤษฎี แข่งขันมักจะเป็ นผู้แข็ง กร้าวยื นอยู่ ในจุดของ
ตนโดยการเรียกร้องและพยายามให้ฝ่ายของตน ได้ชัยชนะจากการเจรจา ตามหลักที่ว่า ผู้เข้มแข็ง กว่ า
ย่อมสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างแท้จริง บางคนอาจประสงค์ให้นักกฎหมายประเภทนี้เป็นตัวแทนใน
การเจรจา สมมติฐานเบื้องต้นของทฤษฎีแข่งขันนี้ได้แก่ สังคมอยู่ภายใต้การปกครองหรือการครอบง า
โดยผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ในสถานการณ์ของการเจรจาแต่ละฝ่ายทั้ง นักกฎหมายและลูกความ
มีค วามประสงค์ จ ะให้ บรรลุค วามต้ องการของตนมากที่ สุด ทฤษฎี การแข่ ง ขันมองโลกในแง่ที่ ว่ า
ทรัพยากรมีอยู่อย่า งจากั ด ซึ่งจะต้องแบ่งปั นโดยการแข่ งขันเพื่ อให้เกิดประสบความสาเร็จในแต่ละ
เรื่อง ท าให้มนุ ษย์กลายเป็นศัตรูกัน ตามทฤษฎี นี้รูปแบบการเจรจากาหนดขึ้นโดยผลประโยชน์ของ
ตนเองเป็นสาคัญ เพื่อให้ตนเอง ได้รับผลประโยชน์มากทีส่ ุดและอีกฝ่ายหนึ่งต้องสูญเสีย ภายใต้ทฤษฎี
การแข่งขันนี้วั ตถุประสงค์เบื้ องต้นของนัก กฎหมาย คือการควบคุมขั้น ตอน การเจรจาข้อขัดแย้ง ใน
การเผชิญ หน้ ากันนักกฎหมายผู้ซึ่ง เข้าใจ ระบบการแข่ง ขันจะได้ เปรี ยบในการกาหนดรูป แบบและ
ขั้นตอนของการเจรจา การต่อรองที่แข็งกร้าวจะเหนือกว่าฝ่ายทีด่ ้อยกว่า
(3) ทฤษฎีการแก้ไขปัญหา (Problem-Solving Theory) ทฤษฎีการแก้ไขปัญหากล่ า ว
ไว้ ว่า ผู้เข้ าร่ ว มเจรจาทุ กคนมีผลประโยชน์ร่ ว มกันบางประการถ้ า ไม่ มี สิ่ง อื่น ทุ กคนอาศั ยอยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมของสัง คมเดีย วกั นและมีส่วนในการแก้ ไขปั ญ หาร่ว มกั น เพื่อทาข้อตกลงด้ว ยความ
สมัครใจ ภายใต้ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่เป็นปัญหาทีต่ อ้ งศึกษาและการแก้ไขปัญหาร่ว มกั น
โดยคู่ความทั้งสองฝ่ายในขณะที่ลักษณะของทฤษฎี การแก้ปัญหา นักกฎหมายทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ า
กัน แต่ละฝ่ายต้องต่อสู้เพื่อชัยชนะในข้อตกลงที่ฝ่า ย ตนได้เปรียบ ส่วนทฤษฎีการแก้ไขปัญหาเห็นว่ า
นักกฎหมายทั้ งสองฝ่ ายควรนั่ ง เคีย งข้ า งกั นท างาน ร่ วมกั นและช่ วยกันแก้ ไขปั ญหาเพื่ อประโย ชน์
ร่วมกัน
2) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อัค รศั กย์ จิต ธรรมมา (2551) ได้ ศึ กษาเรื่ อง การพัฒนาระบบไกล่เกลี่ ยข้ อพิ พาทในศาล
ยุติธรรมของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้มี ประสิ ท ธิ ภาพ
นั้นจ าเป็นต้องพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญ คือ การสนับสนุนทรัพยากร จากรัฐบาล อี กทั้ ง
สร้างเสริมทัศนคติในเชิงบวกต่อระบบการไกล่เกลี่ย การฝึกฝนและอบรมและการจ่า ยค่าตอบแทนที่
เหมาะสม ส่วนการพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทในกระบวนการยุติธ รรมทั้งระบบนั้น ปัจจุบั น
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ยั ง ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบ ดั ง เช่ นที่ ศ าลยุ ติ ธ รรมด าเนิ น การอยู่ แต่ ส ามารถเรี ย นรู้
ประสบการณ์การพัฒนาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากศาลยุติธรรมได้ ทั้งด้านรูปแบบ องค์ความรู้ การ
พัฒนาในเชิ งนโยบาย ระเบีย บกฎหมายและบุ คลากรที่ เกี่ย วข้อง ซึ่ งเป็ นที่ ประจั กษ์ แล้ว ว่า ปัญ หา
อุปสรรคต่างๆ นั้นต่างเดินมาบนเส้นทางทีค่ ลาํยคลึงกันอย่างมาก
ดร.มะรอนิ ง สาแลมิ ง เเละคณะผู้ วิ จั ย (2554) ได้ ศึ กษาเรื่ อง การไกล่ เกลี่ ย ข้ อพิ พ าท
ครอบครัวและมรดก ตามบทบัญญัตแิ ห่งศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า กลไกการไกล่
เกลี่ย ข้อพิพาทเรื่ องครอบครั วและมรดกตามหลักศาสนาอิสลามของคณะกรรมการอิ สลามประจ า
จังหวัดปัตตานี สตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส ประกอบด้วย กฎหมาย บุคลากร งบประมาณ คู่มื อ
เอกสาร แบบฟอร์ม และข้ อมู ลสารสนเทศ และสถานที่ ขั้นตอนการไกล่ เกลี่ย ในระดั บ มัสยิ ดและ
สานักงานคณะกรรมการอิสลามประจาจัง หวัด ประกอบด้ว ยการร้องเรียน การไกล่ เกลี่ย ข้อพิ พาท
และการบั นทึ กข้ อตกลงหรื อการฟ้ องร้ องในระดั บ อื่ น ส่ ว นปั ญ หา/อุ ป สรรคและแนวทางการ
พัฒนาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านกลไกแบ่ ง
ออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านกฎหมาย ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านคู่มือ เอกสาร แบบฟอร์ ม และ
ข้อมูลสารสนเทศ และด้านสถานที่ โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายกาหนด
รายละเอียดด้านบุคลากรและอานาจหน้าที่ งบประมาณ อานาจการออกระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการ
ไกล่เกลี่ย รวมถึ งการเชื่อมโยงกั บศาลยุติธ รรม การจั ดให้ มีผู้ท าหน้า ที่ไกล่เกลี่ ยโดยเฉพาะ การให้ มี
องค์กรพัฒนาการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท การจัดหางบประมาณเพื่ อการไกล่ เกลี่ย การจัดทาเอกสารที่
จาเป็นสาหรับการไกล่เกลี่ยข้ อพิพ าทในระดับ สานักงานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวั ด การ
จัดระบบห้องไกล่เกลี่ย การจัดทาระเบียบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการกาหนดขั้นตอนการไกล่เกลี่ย
ศุภณัฏฐ์ สัตยาภิวัฒน์ และคณะ (2557) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานระบบการไกล่ เกลี่ ย
ข้อพิพาทของศาลยุติธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิผล
การบริหารระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลยุตธิ รรมตามหลักธรรมาภิบาล 2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
โดยตรงต่อประสิทธิ ผลการบริ หารระบบไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทของศาลยุ ติธรรมตาม หลักธรรมาภิบาล
และ 3) เสนอแนะให้มีการปรับปรุงปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลโดยตรงต่อการบริหารระบบไกล่ เกลี่ ย ข้ อพิ พ าท
ของศาลยุ ติธ รรมตามหลั กธรรมาภิ บ าล โดยใช้ การวิ จั ยแบบผสานวิธี ประกอบด้ วย การวิจั ย เชิ ง
คุณภาพเป็นหลักรวมกับเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ ดาเนินการโดยสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ ใ ห้ ข้อมู ล
สาคัญ จานวน 22 คน ที่เลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้พิพากษา 7 ท่าน ผู้ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท 1
ท่าน เจ้าหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ ย 1 ท่าน พนักงานอัยการ 3 ท่าน ทนายความ 4 ท่ าน พนักงานสอบสวน 2
ท่ า น พนั กงานปกครอง 1 ท่ า น และนั กวิ ชาการ 3 ท่ า น ซึ่ ง เป็ นผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการ
บริหารงานไกล่เกลี่ยของศาลยุติธรรมและได้วิเคราะห์ข้อมูล เชิงเนื้อหา การวิจัยเชิงปริมาณดาเนินการ
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โดยเครื่องมือที่ เป็นแบบสอบถามกับข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่ างที่เป็นประชาชน ผู้มารับบริการ การไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทที่ศาลจังหวัดปทุมธานี ศาลจังหวัดธัญบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวั ด ปทุม ธานี
จ านวน 230 คน โดยการสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบหลายขั้ นตอน วิ เคราะห์ ข้อมู ล ด้ ว ยสถิ ติ พ รรณนา
ประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า
1) ระบบไกล่เกลี่ยข้อพาทของศาลยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาล เป็นมาตรการที่เหมาะสม
อย่ า งยิ่ ง กั บ สภาพปั ญ หาของศาลยุ ติ ธ รรมที่ มี สานวนคดีค้ า งการพิ จ ารณาเป็ น จานวนมากและ
มีแนวโน้มที่จะเพิ่มจ านวนคดีที่ค้างการพิ จารณามากขึ้นเป็นทวีคูณ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้หาก
กลุ่มผู้มาติดต่อราชการศาลได้มีส่วนร่วมในการบริหาร ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะมีแนวโน้มส่ ง ผลให้
การบริหารระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลยุตธิ รรมตามหลักธรรมาภิบาล ที่เหมาะสมและเด่ นชั ด ได้
สูงขึ้นด้วย
2) ปัจจั ยที่ มีอิทธิ พลโดยตรงต่ อประสิ ทธิ ผลการบริ หา รระบบไกล่เกลี่ย ข้อพิพ าท เพื่ อให้
บั ง เกิ ด ผลอย่ า งยั่ ง ยื น ได้ นั้ นจะเป็ นได้ รั บ การพั ฒ นา คื อ (1) การพั ฒนาระดั บ นโยบาย พั ฒนา
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลื อ
ให้มากขึ้น และการพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ต้องได้รับการสนับสนุนทรัพยากรที่ จาเป็ น
จากรัฐบาลที่เพียงพอ (2) การพัฒนาระดับอานวยการด้ านศักยภาพของผู้บริหารศาล ทักษะในการ
บริ ห ารจั ด การคดี ทั กษะด้ า นเทคโนโลยี สมั ย ใหม่ และด้ า นประสิ ท ธิ ภาพการบริ ห ารจั ด การ
การฝึ กอบรม พั ฒนาหลักสูต รและการประเมิ นผลหลั งการฝึ กอบรม พั ฒนาระบบการเสริม สร้ า ง
ขวัญกาลังใจ เพิ่มค่า ตอบแทนของผู้ไกล่ เกลี่ย รวมทั้งแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการด้านงบประมาณ โดยจาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบงบประมาณเพื่อให้เหมาะสมกั บ สภาพ
และความจาเป็นมากขึ้น (3) การพัฒนาระดับปฏิบั ติการ มุ่งเน้นด้านการพั ฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
5 ประเภท ได้แก่ ผู้พิพากษา ผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็น บุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่ศาล ทนายความและคูค่ วาม
3) ข้อเสนอแนะในการบริ หารระบบไกล่เกลี่ ยข้อพิพ าทในกระบวนการยุติ ธรรมทั้งระบบ
อย่างครอบคลุม เพื่อให้เกิดผลสาเร็จได้ ประกอบด้วยการดาเนินการที่สาคัญ 3 ระดับ คื อ (1) ระดั บ
นโยบาย ปั จ จั ย ความสาเร็จ จาเป็ นต้ องพัฒ นาองค์ ป ระกอบพื้ นฐานที่ สาคัญ คื อ การสนั บ สนุ น
ทรั พ ยากรจากรั ฐบาลอย่ า งเพี ย งพอ การกาหนดระเบี ย บและข้ อกฎหมายให้ เหมาะสมยิ่ งขึ้ น
(2) ระดับอานวยการ จาเป็นต้องพั ฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้ องให้มีความรู้การไกล่เกลี่ยให้ม ากขึ้น และ
สร้ างเสริม ทั ศนคติใ นเชิง บวกต่อระบบการไกล่ เกลี่ย ให้ แก่บุ ค ลากรเหล่ านี้ (3) ระดั บ ปฏิ บั ติการ
ควรมุ่งเน้ นด้านบุค ลากรที่ เกี่ยวข้องกับระบบไกล่เกลี่ย จะต้องเป็ นผู้มีคุณ ธรรมจริ ยธรรมในระดับสู ง
ต้ องมี ค วามรู้ ความสามารถ จนได้ รั บ ศรั ท ธาและไว้ ว างใจจากคู่ กรณี ทุ กฝ่ า ย และเจ้ า หน้ า ที่
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ที่ ป ฏิ บั ติ ง านประจ าศู นย์ ไ กล่ เกลี่ ย ข้ อพิ พ าทของแต่ ละศาล ต้ องมี ทั ศ นคติ และมี ค วามมั่ นใจใน
ประสิทธิผลของระบบการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทของศาลยุติธรรมโดยรวม
วรรณพงศ์ วิ ไ ลรั ต น์ และสมาน งามสนิ ท (2559) ได้ ศึ กษาเรื่ อง ประสิ ท ธิ ภาพในการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของอาเภอในประเทศไทย การวิจัยนี้ เป็นการวิ จัยแบบผสมผสาน มีวัตถุประสงค์
ในการศึกษา 4 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค ตามสภาพทีป่ รากฏอยูในปัจจุบันของระบบ
การไกล่เกลี่ย ข้อพิ พาทของอาเภอ (2) เพื่ อศึ กษาประสิท ธิภาพในการไกล่ เกลี่ ยข้อพิพาทของอาเภอ
(3) เพื่ อศึ กษาปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อประสิ ท ธิ ภาพในการไกล่ เกลี่ ย ข้ อพิ พ าทของอาเภอ (4) เพื่ อเสนอ
รูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของอาเภอในประเทศไทยที่มีประสิ ทธิภาพ ซึ่งในการวิจัยเชิงคุณภาพ
เก็บข้ อมูลจากผู้ มีส่วนร่วมในการวิจัย 2 กลุ่ มหลั ก ได้แก่ (1) เก็บข้ อมูลจากผู้ ให้ข้อมูลหลัก จ านวน
30 คน และ (2) เก็บ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม เฉพาะกบผู้ร่วมสนทนากลุ่ ม 1 กลุ่ม จ านวน 6 คน
โดยใช้เครื่องมือได้แก่ แบบสัมภาษณ์ เชิงลึกแบบมี โครงสร้าง และการกาหนดประเด็น ค าถามที่ใช้ใ น
การสนทนาแบบกลุ่มเฉพาะ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลนี้ดว้ ยวิธีการพรรณนา ส่วนในการวิจัยเชิ ง ปริ มาณใช้
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากการคั ด เลื อกแบบเฉพาะเจาะจงจ านวน 303 ตั วอย่ าง และเก็ บ ข้ อมู ลโดยใช้
แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้ สถิ ติ
Multiple Regression Analysis วิเคราะห์การถดถอยพหุ เพื่อทดสอบสมมติ ฐาน ผลการวิจัยพบว่ า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ควรนามาใช้ในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิ พ าท
ของอาเภอมี 6 ปัจจัยประกอบด้วย (1) ภาวะผู้นา (2) การวางแผนกลยุทธ์ (3) คุณลักษณะของผู้ไกล่
เกลี่ย (4) การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (5) การบริ ห ารทรั พ ยากรในการไกล่เกลี่ ย ข้ อพิพ าทและ
(6) การประชาสัม พันธ์ซึ่งสามารถนามากาหนดเป็ นรูป แบบหรือแนวทางในการไกล่ เกลี่ ยข้อพิ พาท
ของอาเภอต่อไป
วันชัย นาสมจิตร และคณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบกระบวนการบังคับคดีผู้ประกันที่
มีประสิทธิภาพของสานักงานศาลยุติธรรม : ศึกษากรณีศาลในสังกัดสานักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค
4 มีวัตถุ ประสงค์การวิจั ยเพื่อศึ กษาสภาพปัญ หาและอุปสรรคของกระบวนการบังคั บคดี ผู้ ประกั น
ของศาลในสั งกัด สานั กงานอธิ บดีผู้ พิพ ากษา ภาค4 เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพกระบวนการบังคั บคดี
ผู้ประกั นของศาลในสัง กัด สานักงานอธิ บดี ผู้พิ พากษา ภาค4 และเพื่อศึกษารู ปแบบกระบวนการ
บังคับคดีผู้ประกันที่มีประสิทธิภาพของศาลในสังกัดสานักงาน อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 4 ผลการวิจั ย
พบว่า 1) ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการบังคั บคดีผู้ประกันของศาลในสังกัด สานักงานอธิบดี ผู้
พิพากษา ภาค 4 ได้ แก่ การไม่ สามารถบัง คับ คดี กับผู้ ประกั นกรณีบุ คคลได้ ใช้ ตาแหน่ งประกั นตั ว
ผู้ต้องหาหรือจาเลย การขายทอดตลาดที่ ดินไม่ พอชาระหนี้การขาดหน่ว ยงาน ที่รั บผิด ชอบในการ
บังคับคดีผู้ประกันและขาดบุคลากรและเครือ่ งมือในการออกสืบทรัพย์ 2) ประสิทธิภาพกระบวนการ
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บังคับคดีผู้ประกันของศาลในสังกัดสานักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 4 พบว่าการบังคับคดีกับผู้ประกัน
ที่ผิดสัญญาประกันผู้ต้องหาหรือจาเลยยังขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากยังมีหนี้ค้างชาระอยู่เป็ นจ านวน
มาก แต่บังคับคดีได้น้อย และบางคดีไม่สามารถติดตามบังคับคดีได้อยู่ระหว่างขอจ าหน่ ายหนี้ สูญ ต่อ
กรมบั ญชีกลาง และ 3) รู ปแบบกระบวนการบั งคับคดี ผู้ป ระกันที่มีป ระสิท ธิภาพของศาลในสังกั ด
สานักงานอธิบ ดี ผู้พิ พากษา ภาค 4 ได้แก่ (1) ผู้ ต้องหาหรื อจ าเลยได้ รับ การปล่อยชั่ว คราว โดยมี
หลักประกันที่น่าเชื่อถือเพื่อให้บังคับคดีหลักประกันได้เพียงพอต่อการชาระหนี้ (2) ในแต่ละศาลควรมี
หน่ วยงานภายในรับ ผิด ชอบในการบั งคั บคดีผู้ประกั นโดยเฉพาะโดยจั ดตั้ งเป็ นกลุ่ม งานบั งคับ คดี
ผู้ประกัน (3) แก้ ไขกฎหมายให้สามารถยึด หรื ออายัดสิ ทธิ เรียกร้องจาพวกเงิ นเดื อน ค่าจ้ างฯ ของ
ข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐได้ตามจานวนทีศ่ าลเห็นสมควรเพื่อให้สามารถบังคับ ค่าปรับกับ
ผู้ประกันนาเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4) ควรสนับสนุนให้มีการนาอุปกรณ์
อิเล็ กทรอนิ กส์ (Electronic Monitoring : EM) มาใช้ ในคดีบ างประเภทกั บผู้ ต้ องหาหรื อจ าเลยซึ่ ง
สมัครใจโดยไม่ต้องใช้หลักประกัน อันเป็นมาตรการเสริมและลดขั้นตอนการบังคับคดีกับผู้ประกันใน
อนาคตต่อไป

ระเบียบวิธวี จิ ยั
ผู้ให้ขอ้ มูลทีใ่ ชในการวิจยั
สาหรับการกาหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการเชิงคุณภาพครั้งนี้ ได้ กาหนดกลุ่ ม
ผู้ให้ข้อมูลไว้ คือ เจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี นิติกร และทนายความผู้แทนกองทุนเงิ น
ให้ กู้ยื มเพื่ อการศึ กษา รวมจ านวน 10 คน โดยดาเนิ นกระบวนการคั ดเลื อกผู้ ให้ ข้อมูลด้ว ยวิธีการ
สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random) เนื่องจากผู้วิ จัยมีข้อจากัดในเรื่องของระยะเวลาการศึกษา
จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant Interview) คือการสัมภาษณ์ โดยกาหนด
ตัวผู้ตอบเป็นการเฉพาะเจาะจง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ครั้ ง นี้ ใช้ การสั ม ภาษณ์ แบบมี โครงสร้ า งเป็ น
แบบสัม ภาษณ์โดยใช้คาถามเหมือนกันทุกคน และการศึกษาจากข้ อมู ลที่มี ผู้บั นทึ กไว้ แล้ว โดยผู้อื่น
(Unobtrusive Research) โดยลักษณะข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1) ข้ อมู ลปฐมภู มิ เก็ บ รวบรวมข้ อมู ลโดยวิ ธี การสั ม ภาษณ์ แบบมี โครงสร้ า งหรื อ การ
สัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured Interview or Formal Interview) จากผู้ให้การสั ม ภาษณ์
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โดยกาหนดเป็นค าถามปลายเปิด เป็นการสั มภาษณ์ที่ มีคาถามและข้อกาหนดที่แน่นอนตายตัว จะ
สัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้คาถามแบบเดียวกัน (Standardized Questionnaire) มีลาดับขั้นตอนเหมือนกัน
2) ข้อมูลทุ ติย ภูมิ เป็นการเก็บ รวบรวมข้ อมูลจากหนั งสื อ วารสาร เอกสารทางวิชาการ
ต่าง ๆ และสืบค้นข้อมูลจาก Internet ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิธ กี ารเก็บรวบรวมขอมูล
สาหรั บ แนวทางประการสาคั ญ ในการเก็ บ รวบรวมขอมู ลจากการสั ม ภาษณ เจาะลึ ก
(In-Depth Interview) นั้น ทางผูวิจัยไดกาหนดแนวทางประการสาคัญในการเก็บรวบรวมขอมู ลโดย
การขอความรวมมื อจากลุ มตัว อยางสาหรั บการวิ จัย ครั้ง นี้ เพื่อขอสั มภาษณอยางเปนทางการและ
ไมเปนทางการ จากเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ ยข้อพิพาทชั้ นบังคับคดี นิติกร และทนายความผู้แทนกองทุ น
เงินกู้ยืม เพื่ อการศึ กษา โดยในกระบวนการสัม ภาษณเจาะลึ กนั้ น ทางผูวิจั ยไดด าเนิ นกระบวนการ
บั นทึ กขอมู ลโดยวิ ธี การจดบั นทึ ก ขอมู ลและการบั นทึ กเสี ย งของผู มี ส วนรวมในการวิ จั ย หรื อ
ผูใหสัมภาษณโดยการขออนุญาตจากผูมีสวนรวมในการวิจัยหรือผูใหสัมภาษณกอนทาการบันทึกเสี ย ง
เพื่อนามาใชในกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความถูกตองยอนกลับในภายหลังได้
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้ศึกษาจะนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และจากการศึกษาต่างๆ มาทาการวิเคราะห์ข้อมู ล
ร่ว มกั นอย่ า งเป็ นระบบ และนาไปสู่ การเชื่ อมโยงข้ อมู ลเข้ า ด้ ว ยกั น เป็ นข้ อมู ล เชิ ง พรรณนาที่ มี
“รายละเอียด” และ “ลึก” และมีการอ้างถึงโดยตรงเกี่ยวกับที่มาของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้จาก
การค้นคว้าหรือข้อมูลทางเอกสาร ซึ่งจะถูกนามาวิเคราะห์และประมวลผลโดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ในแง่ต่ า งๆ ตามข้ อเท็ จ จริง ทั้ ง ในเชิง เหตุ และผลซึ่ งการวิเคราะห์ จะออกมาในลั กษณะของการ
พรรณนา

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิเคราะห์เกีย่ วกับสถานภาพส่วนบุคคลของผูใ้ ห้การสัมภาษณ์
กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลที่ใ ช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ ให้ข้อมูล จ านวน 10 คน ซึ่ ง
แจกแจงข้อมูลได้ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ได้ แก่ เจ้าหน้ าที่ไกล่เกลี่ ยข้อพิพาทชั้นบังคับ คดี จานวน 1 คน เป็ น
เพศหญิ ง จานวน 1 คน อายุอยู่ในช่ว งระหว่า ง 25 ปี มีระดั บการศึ กษาปริ ญญาตรี กลุ่มที่ 2 ได้แก่
นิติกร จานวน 3 คน เป็นเพศชาย จานวน 1 คน และเพศหญิ ง จานวน 2 คน อายุอยู่ในช่วงระหว่า ง
25-39 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นข้าราชการและลูกจ้างหน่วยงานราชการ และกลุ่ ม
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ที่ 3 ได้แก่ ทนายความผู้แทนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่ อการศึกษา จานวน 6 คน เป็นเพศชาย จานวน 3
คน และเพศหญิง จานวน 3 คน อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 25-42 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับปัจจัยในการด าเนิน งานด้า นการไกล่เ กลี่ยข้อพิพ าทชั้น
บังคับคดี ของสานักงานบังคับคดีจงั หวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
1) ด้านบุคลากร
พนักงาน หรื อบุค ลากรของสานักงานบั งคั บคดี จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี สาขาไชยา ถือว่ าเป็ น
ปัจจัยหลักที่สาคัญที่สุด เพราะการดาเนินการใด ๆ จะต้องเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยคน ทั้งในด้านความคิด
การวางแผน การดาเนินการ หรือจัดการทาให้เกิดผลสาเร็จในการทางาน โดยบุคลากรของ สานั กงาน
บังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา นั้น จะต้องมีทักษะ และความสามารถทาหน้าที่ดังต่อไปนี้
คือ ดาเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่งและการวางทรัพย์ในเขตทีร่ ับผิดชอบ ดาเนินการเกี่ยวกับการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี และปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือที่ได้ รับมอบหมายได้ จากข้อมู ลการให้ สัมภาษณ์ ของกลุ่ มผู้ให้ ข้อมูลสามารถสรุ ปถึ ง
ปัจ จัย ในการด าเนิ นงานด้ านบุค ลากร ได้ดั งนี้ คือ ผู้ ให้ ข้อมูลทุกคนให้ สัมภาษณ์ ในทางเดี ยวกันว่ า
สานักงานบังคับคดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา มีบุคลากรทีม่ ีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
และกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สุภาพ อัธยาศัยดี มีความพร้อมที่จะไกล่เกลี่ยข้อพิพาทข้อพิ พ าท
ชั้นบังคับ คดี เนื่ องจากเป็ นแค่สาขาจึงยัง ไม่มีผู้ไกล่เกลี่ยจากส่วนกลางโดยตรงมาเป็นผู้ไกล่ เกลี่ย จึ ง
ทาให้ผู้อานวยการ หรือนิติกรผู้ซึ่งไม่ใช่เจ้าของสานวนทาการไกล่เกลี่ยเองทาให้นิตกิ รซึ่งมีอานาจหลั ก
อยู่แล้ว ต้องแบ่งเวลามาท าการไกล่เกลี่ยคู่ความ จึ งควรที่จะมี ตัวผู้ไกล่เกลี่ ยโดยตรงอย่ างน้อย 1 คน
และควรมี การจั ด ฝึ กอบรมด้ า นการไกล่ เกลี่ ย จากส่ ว นกลางปี ละอย่ า งน้ อย 2 ครั้ งส่ ว นด้ า นการ
ให้บริการนั้น ผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นว่าบุคลากรที่ให้บริการด้วยอัธยาศัยที่ดี ให้ข้อ เสนอแนะ ช่ว ยเหลื อ
แนะแนวทางได้อย่างเหมาะสม
2) ด้านเครื่องมือ / อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้หรืออุปกรณ์อานวยความสะดวกในการดาเนินงานภายในสานักงานบัง คับ
คดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา ปัจจัย ในกลุ่ม นี้จะเป็ นส่วนที่ มาช่ว ยเติมเต็ ม ในการทางาน ช่ว ย
ผ่อนปรนการท างาน เพื่ อให้เกิด ความสะดวกและรวดเร็ว ในการทางาน และระบบคอมพิว เตอร์
เครื อข่ ายออนไลน์เครื่องมื อทางด้ านไอทีก็เป็ นส่ วนสาคั ญที่ นามาใช้ม ากขึ้นในการด าเนินงานของ
สานักงานฯ จากการให้สัมภาษณ์กลุ่ม ผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัย สามารถสรุป ถึงปัจ จัยในการดาเนินงานด้า น
เครื่องมือ/อุปกรณ์ ได้ดังนี้คือ สานักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา ยังไม่ มี ห้องสาหรับ
ใช้ในการไกล่เกลี่ยโดยเฉพาะ และรวมถึงการมีทั้งอุปกรณ์ และเครื่องมือที่คอยอานวยความสะดวกใน
การไกล่เกลี่ย เนื่องจากสานักงานเป็นอาคารเช่า ไม่กว้างขวางพอทาให้บรรยากาศในการไกล่ เกลี่ ย แต่
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ละครั้ งไม่เหมาะสม เพราะอยู่ท่ ามกลางบุ คคลคนอื่ น รวมถึงเจ้าหน้ าที่ ประกอบกั บเครื่ องมือ และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในสานักงานนั้นมีความทันสมัยในการให้บริการ และยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์
ซึ่งเป็นเครื่ องมือสาคั ญ เป็นอันดับ ต้น ๆ ที่ ใช้ใ นการปฏิ บัติ งาน และอยากให้มี การจัด หาโปรแกรม
สาหรับใช้ในการไกล่เกลี่ยเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ ไกล่เกลี่ยที่ประจาสานักงาน และควรมีการจั ด สถานที่
ในการจัดการไกล่เกลี่ยให้เหมาะสม
3. ด้านข้อมูล
สารสนเทศ (Information) คื อ การให้ ค วามสาคั ญ ในการจั ด การข้ อมูล ทรัพ ยากรด้ า น
สารสนเทศ (Information Resource) เนื่ องจากข้ อมู ลในทุ กหน่ ว ยงานของกรมบั ง คั บ คดีทั้ ง ใน
รูป แบบอิ เล็ กทรอนิกส์และรูป แบบกายภาพ มี ความสาคัญ และมีค วามเกี่ย วเนื่ องสัม พันธ์กันตาม
ลักษณะการท างาน ดั งนั้นจึงมี ความจ าเป็นที่ข้อมูลต้องมีความถูกต้ อง ครบถ้วน มีค วามน่าเชื่ อถื อ
สามารถติดตามและใช้อ้างอิง รวมทั้งยืนยันเป็นหลักฐานทางกฎหมายได้ การทางานของกรมบังคับคดี
ในปั จจุ บั นต้องพึ่ง พาเอกสารทางกายภาพ (กระด าษ) ที่ มี จานวนมาก ซึ่ง ยัง ไม่ สามารถละทิ้ง ได้
เพราะเป็นเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายของกรมบังคับคดีและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรมบั ง คั บ
คดี ยั งไม่ สามารถเลิ กหรื อเปลี่ ย นเป็ นเอกสารอิ เล็ กทรอนิ กส์ ไ ด้ ทั นที อีกทั้ งกระบวนการในการ
ปรับเปลี่ยนจะต้องมีการเจรจากับหน่ วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องซึ่งต้องใช้เวลานานมากในการดาเนินงาน
ดั งนั้ น การด าเนิ น งานของกรมบั ง คั บ คดี จึ ง ต้ องท าการบู ร ณาการระหว่ างเอกสารในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิ กส์และรูป แบบกายภาพด้ วย จึ งจะท าให้ การบูรณาการด้านข้อมูลมีความครบถ้ว นและ
สามารถใช้งานได้อยางมีประสิทธิภาพกรมบังคับ คดีจึงต้ องมีการบริห ารจัดการข้อมู ลทั้งในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบกายภาพที่ ดีและเป็นระบบ เพื่อทาให้เกิดการบูร ณาการของข้อมูลทั้งสอง
รูปแบบ รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องได้ อีกทั้ งข้อมูลต้องมี ความมั่ นคงโดยบุคคลที่ไม่ เกี่ยวข้ องไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลทีม่ ีความสอดคล้อง ถูกต้องตรงกันในงาน
ที่เกี่ยวข้อง จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยสามารถสรุปถึงปัจจัยในการดาเนินงานด้า นข้ อมู ล
ได้ดั งนี้คื อ สานั กงานบั งคับ คดี จังหวัด สุราษฎร์ธานี สาขาไชยา มีข้อมูลซึ่งมี กองทุนเงิ นให้ กู้ยืม เพื่ อ
การศึกษาเป็นโจทก์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ เป็นข้อมูลที่ กยศ. ได้มีการปรับปรุงนโยบายการเจรจาชาระหนี้
มาให้ทราบเป็นระยะ ซึ่งส่งผลให้ผู้ไกล่เกลี่ยสามารถให้ข้อมูลทีต่ รงกับความต้องการที่ คู่กรณีต้ องการ
ตามข้อเท็จจริ งอย่างชั ดเจนและถูกต้องตามความเป็นจริ ง เพียงพอในการทาการไกล่ เกลี่ย สามารถ
ตรวจสอบ ค้ นหาข้ อมู ลได้ร วดเร็ว เพื่ อช่ วยให้ ผู้ไ กล่ เกลี่ ยง่ ายต่อการเจรจาไกล่ เกลี่ ยกั บทางจาเลย
แต่เนื่ องจากปัจจุ บันกรมบัง คับคดี ยังไม่มีร ะบบบริหารงานภายในอย่า งเต็ม รูปแบบและครบวงจร
ทาให้ การประสานการท างานภายในมีอุป สรรคและต้ องใช้ เวลาในการท างานและประสานงาน
ที่มากขึ้น จึงต้องมีการพัฒนาระบบบริห ารงานภายในเพื่อให้เกิดข้อมู ลที่สมบูร ณ์ สามารถสนับสนุ น
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การทางานตามขั้นตอนได้อย่ างต่อเนื่อง อีกทั้งกรมบังคับ คดีมีภาระที่ต้ องประสานงานกับประชาชน
ที่เกี่ยวข้องกับงานบังคับคดี ที่ดาเนินการอยู่เป็ นจานวนมาก ดัง นั้น ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ
ประชาชนอย่างมี ประสิทธิภาพจึง เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญมาก เพราะถ้ามีระบบข้ อมูล สารสนเทศ
เพื่อการบริ การประชาชนที่ มีห ลากหลายช่องทาง มีค วามสะดวกและมีป ระสิ ทธิ ภาพ จะสามารถ
ช่วยลดภาระในการติดต่อประสานงานกับประชาชนของบุคลากรของกรมบังคับคดีลง ทาให้ บุค ลากร
ของกรมบั งคับคดีมีเวลาในการทางานอื่ นที่มีความสาคัญได้ เพิ่มมากขึ้ น และสุด ท้าย กยศ. ควรจะมี
การเพิ่ มเติ มข้ อมู ลการผ่อนชาระหนี้ ของลูกหนี้แต่ ละคดี ให้ ชัด เจน เนื้ อหาให้การเจรจาและคิด หนี้
ได้ถูกต้องมากขึ้น เพื่อช่วยให้ระยะเวลาในการไกล่เกลี่ยลดน้อยลง
4) ด้านเอกสาร
เอกสาร หรือแบบฟอร์มต่างๆ ซึ่งกรมบังคับคดีได้จัดทาขึ้น เช่น เอกสารคาร้องต่างๆ หนั ง สื อ
มอบอานาจ ใบมอบฉันทะ คาขอรับชาระหนี้ สัญ ญาค้าประกัน เป็นต้น ทั้ งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
และรูป แบบกายภาพ จากการสัม ภาษณ์ ของกลุ่ ม ผู้ใ ห้ ข้อมู ล ผู้ วิ จัย สามารถสรุ ปถึ ง ปั จจั ย ในการ
ดาเนินงานด้านเอกสาร ได้ดังนี้คือ สานักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา มีเอกสารที่ใ ช้
ในการติดต่อประสานงานได้ครบถ้วนตามความต้องการ และยังได้มีการจัดทาเอกสารเพื่อให้ความรู้ ใน
เรื่องของการยึ ด/หรืออายัดทรัพย์ คู่มื อการไกล่ เกลี่ ย หนั งสือแจกฟรี และพร้อมแจกหนัง สือในการ
บังคับ คดี ขายทอดตลาดแก่ลูกหนี้ กยศ.ไว้ แจกประชาชนผู้ม าติด ต่อ เพื่อให้ ประชาชนหรื อจาเลยมี
แนวทางและข้อเสนอแนะในการคิดและตัดสินใจในการยุตคิ ดีของตน และสานักงานบัง คับ คดี สาขา
ไชยา จะมีหนังสือเชิญชวนไกล่เกลี่ ยจากเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยส่งแก่จ าเลยเพื่อเป็นคนกลางประสานงาน
ให้คู่ค วามตกลงเจรจากั น และควรมีการเพิ่มเอกสารอธิบายขั้นตอนกระบวนการขอเจรจาไกล่เกลี่ ย
เพื่อให้คู่ความเข้าใจถึงกระบวนการและขั้นตอนมากขึ้น และอยากให้ กยศ. ทาเอกสารประชาสัมพั นธ์
และเงื่อนไขการชาระหนี้ให้เจ้าหน้าทีไ่ กล่เกลี่ยได้แจกประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้หรือผู้ที่สนใจข้อมูล
5) ด้านงบประมาณ
งบประมาณของสานักงานบังคับคดี สาขาไชยา หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงออกในรูปตัว
เงิน แสดงโครงการด าเนิ นงานทั้ งหมดในระยะหนึ่ ง รวมถึง การกะประมาณการบริ หารกิ จ กรรม
โครงการ และคาใชจาย ตลอดจนทรัพยากรทีจ่ าเปนในการสนับสนุนการดาเนินงานใหบรรลุตามแผน
ประกอบดวยการทางาน 3 ขั้นตอน คือ (1) การจัดเตรียม (2) การอนุมัติและ (3) การบริ ห าร ซึ่ ง จาก
การสัมภาษณ์ของกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล ผู้วิ จัยสามารถสรุปถึ งปัจจัยในการดาเนินงานด้ านงบประมาณ ได้
ดังนี้คือ สานักงานบังคับคดี สาขาไชยา ไม่มีทุนด้านงบประมาณมาอานวยการในการปฏิ บัติ หน้ า ที่ใ น
ด้านการไกล่เกลี่ย จึงอยากให้องค์กรให้ความสาคัญในด้านงบประมาณที่ใช้ในชั้นไกล่ เกลี่ย คดี และใน
การขอไกล่เกลี่ยควรแจ้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีให้ครบถ้ วน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้ า ใน
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การดาเนินการ และเนื่องจากสานักงานบังคับคดี สาขาไชยา ไม่มีผู้ไกล่เกลี่ยจากศูนย์กลางจึงท าให้ไ ม่
ต้องใช้ งบประมาณมากมายในการไกล่ เกลี่ ย ข้ อพิ พ าท และอยากให้ มี การปรั บ ปรุ ง การจั ด สรร
งบประมาณให้เจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยที่ประสานดาเนิ นเรื่องเนื่ องจากในการเชิญเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ย ไม่ มี
งบประมาณจากกรมฯ หรือ กยศ. ในส่วนของค่าส่งเอกสารและการดาเนินการในกระบวนการไกล่เกลี่ย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับความคิดเห็นต่อกระบวนการดาเนินงานด้านการไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทชัน้ บังคับคดี กรณีศกึ ษากองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา ส านัก งานบังคับ คดีจ งั หวัด
สุร าษฎร์ธานี สาขาไชยา
1) ด้านขั้นตอนในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
การไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี เป็นวิธีการระงับข้อพิพาทเพื่อยุติการบังคับคดีโดยมีบคุ คลที่สามซึ่ง
เป็นกลาง ที่เรียกว่า “ผู้ไกล่เกลี่ย” ในการทาหน้าทีช่ ่วยเหลือ เสนอแนะแนวทาง เพื่อให้คู่กรณีหาทาง
ออกของข้อพิพ าทร่วมกัน หากตกลงกันได้จ ะเป็นผลให้มี การถอนการยึ ดทรัพย์ ถอนการอายัดทรัพ ย์
หรือถอนการบังคับคดี ผู้วิจัยสามารถสรุปถึงความคิดเห็นต่อกระบวนการดาเนินงานด้านขั้นตอนการ
ไกล่เกลี่ยข้ อพิพ าท ได้ดังนี้ คือ กระบวนการไกล่ เกลี่ ยชั้นบั งคับ คดีกรณีศึ กษากองทุ นเงินให้กู้ยื มเพื่ อ
การศึกษา สานักงานบัง คับคดีจังหวัดสุร าษฎร์ ธานี สาขาไชยา นั้น การเข้า สู่กระบวนการไกล่ เกลี่ ย
ก่อนการบังคับคดี ภายหลังจากที่ศาลมีคาพิพากษา คู่ กรณีสามารถตกลงให้คนกลางช่วยเหลื อในการ
ระงับหรือยุติการบังคับคดีได้ โดยยื่นคาร้องแสดงความประสงค์มาทีส่ านักงานฯ และหลังจากการเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ยภายหลังการบังคับคดีแล้ว คู่กรณีสามารถตกลงให้มีการไกล่ เกลี่ยก่อนมีการขาย
ทอดตลาด หรือหลังการอายัดทรัพย์แล้วก็ไ ด้ โดยยื่นคาร้องต่อสานักงานฯ เพื่อดาเนินการให้ หากไกล่
เกลี่ยสาเร็จจะนาไปสู่การถอนการยึดทรัพย์ ถอนการอายัด ทรัพย์ หรือถอนการบังคับ คดีต่อไป ใน
ส่วนของการไกล่ เกลี่ย มีตัว แทนโจทก์ ในการดาเนินการไกล่เกลี่ ยกับ จาเลย เพื่อให้มี ความเข้าใจและ
สามารถระงับหรือยุติข้อพิพาทได้ และการทางาน การติดต่อประสานงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่ อ
การศึกษามีค วามสะดวก เพราะมีผู้รั บมอบอานาจจากกองทุนเงินให้ กู้ยืม เพื่อการศึกษา มาติ ดตาม
ดูแลลูกหนี้พอสมควร ส่วนการติดต่อประสานงานต้องให้คคู่ วามเข้ามาติดต่อที่สานักงานเพื่อยื่นความ
ประสงค์ขอไกล่เกลี่ย และมีผู้แทนโจทก์เป็นผู้ประสานงานกับสานักงานบังคั บคดี และมีการประสาน
กับจ าเลยในการทาการไกล่เกลี่ย ข้อพิ พาท และผู้ให้ ข้อมู ลมี ความเห็ นเพิ่ มเติ มว่า ควรปรั บปรุงให้
คู่ความสามารถยื่นความประสงค์ไกล่เกลี่ยผ่า นทางระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อความสะดวกมากขึ้ น แต่ ใ น
การไกล่เกลี่ยนั้นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มิได้มีเจ้าหน้าที่โดยตรงในการให้คู่ความติด ต่อ ต้ อง
ใช้เจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยของบัง คับคดีติดต่อแทน ซึ่งทาให้ยุ่ งยากในการติ ดต่อเจรจาไกล่ เกลี่ย และการ
ยื่นค าร้องขอเจรจาไกล่ เกลี่ย เป็นการท าให้ กระบวนการไกล่เกลี่ยยื ดเวลาออกไป และไม่เอื้ออานวย
ความสะดวกกับจาเลย
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2) ด้านเวลาในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
การบังคับคดีมีขั้นตอนการดาเนินการมากมาย ซึ่งแต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลาแทบทั้งสิ้น ทั้ง นี้
ไม่นับรวมระยะเวลาตามทีบ่ ัญญัตไิ ว้ในกฎหมายให้ตอ้ งรอเมื่อครบระยะเวลาตามที่กาหนดก่ อนจึ ง จะ
ดาเนินการต่อไปได้ อีกทั้งไม่นับรวมกรณีที่มี ผู้มีส่วนได้ เสียร้องที่ยึ ดได้ หากเงิ นค่าใช้จ่าย ที่วางไว้ไ ม่
เพียงพอ เจ้าหนี้ต ามคาพิ พากษาต้องวางเพิ่มเรื่อยไปจนกว่าจะขายทรัพย์ ได้ บางคดีต้องทดรองเงิ น
ค่าใช้จ่ายเป็ นจานวนมาก แต่ไม่ไ ด้รับผลตอบแทนที่คุ้ม ค่าทา ให้เสียทั้งเวลา และค่าใช้จ่ าย แต่กลั บ
ไม่ได้รับผลการชาระหนี้ครบถ้วน ตามคาพิพากษาที่คาดว่าจะได้แต่อย่างใด จากการสั ม ภาษณ์ กลุ่ ม
ผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยสามารถสรุปถึงความคิดเห็นต่อกระบวนการดาเนิ นงานด้านเวลาในการไกล่เกลี่ยข้ อ
พิพาท ได้ดัง นี้คือ ระยะเวลาในการไกล่เกลี่ ยทั้ งสิ้นตั้งแต่ต้ นจนจบกระบวนการในการไกล่เกลี่ ยข้ อ
พิพาทชั้นบังคับคดีขึ้นอยู่กับความยากง่ายของข้อพิพาทหรือคดี โดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 1-3
เดือน โดยเริ่มจากมีการนั ดไกล่เกลี่ย แจ้ งวันเวลานั ดไกล่เกลี่ย และใช้เวลาในการไกล่เกลี่ย เพียงไม่
นาน ส่วนมากไม่เกิน 1 ชั่วโมง จะมีเกินในกรณีขอเวลาในการตัดสินใจแล้วเลื่อนผลัดไป ซึ่งผลของการ
ไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี เป็นไปได้ 2 แบบคือ กรณีไกล่เกลี่ยสาเร็จ ก็จะมีผลทาให้การบัง คั บคดี เสร็ จ
สิ้นลงอันจะทาให้คู่กรณีทงั้ สองฝ่ายได้รบั การเยียวยาและเป็นที่พึงพอใจทั้งสองฝ่าย กรณีไกล่ เกลี่ ย ไม่
สาเร็จหรื อสาเร็จ เป็นบางส่วน ในกรณีที่คู่ กรณีตกลงกันไม่ ได้ผลของการพิพ ากษาที่ มีอยู่ทั้ง หมดก็ยั ง
ไม่ ได้ หมดไป หากมีการบัง คับ คดีไ ว้แล้ว เจ้ า พนั กงานบั งคั บคดี จะดาเนิ นการต่อไป ตาม ขั้ นตอน
สาหรับกรณีที่ตกลงกันได้บางส่วน เจ้าพนักงานบังคับคดีจะดาเนินการบังคับคดีต่อไป ในส่ ว นที่ ต กล ง
กันไม่ได้ ส่วนอุปสรรคในการเจรจาไกล่เกลี่ย คือ การโทรศัพท์และรอให้เจ้าหน้าทีข่ องกองทุ นเงิ นให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา พิจารณาอนุมัติข้อเสนอไกล่เกลี่ยต้องใช้ระยะเวลาพิจารณานานเกินไป
3) ด้านกฎเกณฑ์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
การไกล่เกลี่ยชั้ นบัง คับคดีกรณีศึกษากองทุ นเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สานั กงานบังคั บคดี
จังหวัดสุร าษฎร์ธานี สาขาไชยานั้น มีการใช้กฎหมายและกฎระเบียบหลายอย่างประกอบกัน โดยมี
การใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พระราชบัญญัตลิ ้มละลาย ประมวลกฎหมายแพ่ง และ
พาณิชย์ กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้ องในการใช้บังคั บคดี และกรมบั งคับคดี ก็ยังมีการพัฒนากฎหมาย
ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้มีความทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล ในการไกล่
เกลี่ยข้อพิพ าทเพื่อให้ มีความสอดคล้องกั บสภาพสั งคมในปัจ จุบัน จากการสัมภาษณ์ กลุ่ม ผู้ให้ข้อมู ล
ผู้วิจัยสามารถสรุปถึงความคิดเห็นต่อกระบวนการดาเนินงานด้านกฎเกณฑ์ ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ได้ดังนี้คือ การไกล่เกลี่ยชั้ นบังคับคดีกรณีศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึ กษา สานักงานบังคับคดี
จัง หวัด สุ ราษฎร์ ธ านี สาขาไชยานั้น เป็ นไปตามระเบีย บข้ อกฎหมายที่ ตั้ง ไว้ โดยทางสานั กงานมี
แบบฟอร์ ม ไกล่ เกลี่ ย ที่ กรอกง่ า ยและสะดวกต่ อจ าเลย หรื อถ้ าไม่ สะดวกมาเขี ย นที่ สานั กงานก็
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ประสานงานทางโทรศั พท์จะมีเจ้า หน้าที่ ให้คาปรึกษาและประสานงานต่อให้ และยังเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการยุติบังคับคดีด้วยตนเอง เช่น ในส่วนของกฎเกณฑ์การไกล่เกลี่ยกรณีศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาก็จะมีเกณฑ์ อาทิ ขยายเวลาในการชาระหนี้ ลดอัตราดอกเบี้ย ลดต้น
หรือดอกเบี้ ยค้ างชาระ ซึ่ งในขั้นตอนการไกล่ เกลี่ ย ก็ จะแจ้ง การมีส่วนลดของโครงการ กยศ. ที่ลด
เบี้ยปรั บให้แก่ ลูกหนี้ ทราบ ตามนโยบายของ กยศ. ในเรื่องของการลดเบี้ ยปรับ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดี ยวกั นทุ กราย กล่ าวโดยสรุป คื อ ด้ านกฎเกณฑ์ ในการไกล่เกลี่ย ข้ อพิ พาทเป็ นไปตามระเบี ย บ
ข้อกฎหมายของบังคับคดี แต่ทว่ากฎหมาย กฎ ระเบียบที่กรมบังคับคดีใช้อยู่อาจจะไม่ส อดคล้องกั บ
สภาพสั งคมปัจ จุบัน ตลอดจนขั้นตอนและกระบวนการในชั้ นการท างานของเจ้ าพนักงานค่ อนข้า ง
ยุ่งยาก ซับซ้อน ลูกหนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียส่วนใหญ่ไม่เข้าใจกฎหมาย ไม่เข้าใจกระบวนการทางานและ
ไม่ยอมจะรับรู้ จึงทาให้มีการร้องต่ อศาล การใช้ดุ ลยพินิจของศาลที่ต่า งกันท าให้ เป็นปัญหาต่อการ
ปฏิบัติ ความตื่นตัวของกระแสสิทธิเสรีภาพส่วนบุ คคลไทยสู ง คานึงถึ งแต่สิทธิของตนเอง ยิ่ งทาให้ มี
ช่องทางในการร้ องเรีย นมาก ท าให้ การท างานในคดี กองทุ นเงิ นให้ กู้ยื ม เพื่ อการศึ กษายิ่ ง ล่ า ช้ า
สะสมงานมากขึ้น
4) ด้านเทคนิคและวิธีการให้คาปรึกษา
บทบาทโดยรวมของผู้ไกล่เกลี่ย คือ การเป็นคนกลางที่ ช่วยทาให้คู่ความทั้งสองฝ่า ยกลับมา
คืนดี กันอี ก สามารถแก้ ปัญหาที่พิ พาทกันได้ในลักษณะที่ คู่ค วามทั้ งสองฝ่า ยต่า งก็ยอมรับ ได้โดยนา
คู่ความทั้งสองฝ่ายมาพบปะกัน ซึ่งหน้า เพื่อเจรจากันเปิด โอกาสให้มี การสื่อสารติด ต่อกันช่ วยขจั ด
ความเป็นศัตรูทมี่ ีต่อกัน เสาะหาข้อมูลที่จะช่วยให้การเจรจาสาเร็จ ขจัดความยุ่งยากต่าง ๆ ที่ขัดขวาง
การเจรจาออกเสีย แปลและตีความในเรื่องที่เจรจาให้แก่คู่ความโดยทาให้ แน่ใจว่าคู่ความแต่ละฝ่า ย
เข้าใจในสิ่ง ที่คู่ค วามฝ่า ยตรงข้ ามกาลั งพูด ช่ว ยเพิ่ มการรั บรู้ และความเข้าใจซึ่ง กันและกันระหว่า ง
คู่ความ รวมทั้งทาให้แน่ใจว่าคูค่ วามแต่ละฝ่ายเข้าใจตรงกันกับสิ่งที่คู่ความอี กฝ่ายหนึ่ง รับรู้และเข้ า ใจ
สอนคู่ความเกี่ ยวกั บการเจรจาต่ อรองว่า จะเจรจาต่อรองให้ได้ ผลดี ได้อย่างไร อานวยความสะดวก
เกี่ ยวกั บการเจรจา เช่ น ด าเนิ นการประชุม ให้ เรีย บร้ อย ทาให้การเจรจาราบรื่นเห็ นได้ ถึงความ
เป็นกลาง ทาให้การไกล่เกลี่ยเป็นกระบวนการทีไ่ ม่ยุ่งยาก คอยระวังมิให้การเจรจาล้มเหลวลงกลางคัน
ให้คู่ ความแสดงเหตุ ผลเกี่ย วข้อเท็ จจริง ข้อเรียกร้อง ความคิ ดเห็ น และจุด ยืนของตน แนะนาและ
ช่วยเหลือคู่ ความในการประเมิ นค่าใช้จ่า ยความเสี ยหายและเวลาที่ต้องเสียไปซึ่ งอาจเกิดขึ้ นจากการ
ดาเนินคดีท างศาลและผลประโยชน์ที่อาจเกิ ดขึ้นจากการที่ทาการไกล่เกลี่ยได้ สาเร็จเปรี ยบเทียบกั น
โดยสรุป คือ ผู้ ไกล่ เกลี่ ย เข้า มาเป็ นคนกลางเพี ย งเพื่ อเข้า ช่ วยให้ การเจรจาต่อรองง่า ยขึ้ นเกิด ความ
สะดวกในการเจรจาและช่ ว ยให้ คู่ ค วามค้ น พบทางออกของปั ญ หาที่ เป็ นที่ พ อใจของทุ กฝ่ า ย
จากการสั มภาษณ์ กลุ่ม ผู้ ให้ ข้อมู ล ผู้วิ จัย สามารถสรุ ปถึ งความคิ ดเห็นต่ อกระบวนการดาเนิ นงาน
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ด้านเทคนิคและวิธีการให้คาปรึกษาในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ได้ดังนี้คือ เจ้าหน้าที่สานักงานบังคับคดี
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี สาขาไชยา ได้ มีการปรั บปรุ งข้อมูลและหลักเกณฑ์ การเจรจาไกล่เกลี่ยอยู่เป็ น
ประจาทุกปี ตลอดจนได้มี การศึ กษาข้ อมู ลเงื่ อนไขหลักเกณฑ์ กับ กองทุ นเงิ นให้ กู้ยื มเพื่อการศึกษา
ตลอดระยะเวลา เพื่อที่จะนามาปรับปรุงเทคนิคและวิธีการให้คาปรึกษา โดยการใช้เทคนิคและวิธีการ
ให้คาปรึกษานั้น จะต้องทาให้ให้ทงั้ สองฝ่ายมีความเข้าใจในเรื่องทีม่ ีปญั หาให้สามารถยุ ติ ข้ อพิ พ าทได้
และอยากให้กรมบังคั บคดี มีการจัด ฝึกอบรมในเรื่องของเทคนิ คและวิธีการให้คาปรึกษา ให้ แก่ผู้ที่
ทาหน้ าที่ ไกล่เกลี่ย ของสานั กงานสาขาทั่ว ประเทศ ให้มี ทักษะในการเป็นผู้ไ กล่ เกลี่ ยที่ พึ งประสงค์
ซึ่งประกอบด้ วย การเป็ นผู้ มีอุด มการณ์ช่วยเหลือให้คู่ กรณี สามารถบรรลุข้อตกลงร่ว มกัน เป็นผู้ฟั ง
อย่ า งมีค วาม เป็ นกลาง มี ค วามยุ ติ ธ รรม เป็ นผู้ มี ทั กษะความรู้ทั กษะการพู ด และทั กษะการฟั ง
เข้าใจเทคนิคการสื่อสาร เป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์ ในด้านการควบคุมอารมณ์ รู้ตนเอง รู้สังคม
และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

อภิปรายผลการวิจยั
1. การวิเคราะห์ข้อมูล เกีย่ วกับ ปัจจัย ในการด าเนิน งานด้า นการไกล่เ กลี่ยข้อพิพ าท
ชั้นบังคับคดี ของสานักงานบังคับคดีจงั หวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา อภิปรายผลได้ดังนี้
ปัจจัยในการดาเนินงานของกรมบังคับคดี ประกอบด้วย ปัจจัยด้านบุคลากร ด้า นเครื่ องมื อ/
อุปกรณ์ ด้านข้อมูล ด้านเอกสาร และด้านงบประมาณ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล เสนอให้ มี การ
พิจารณาแก้ไข ปรับปรุง ดังนี้
บุคลากร เนื่องจากสานักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา เป็นแค่สาขาจึงยังไม่มี
ผู้ไกล่เกลี่ยจากส่วนกลางโดยตรงมาเป็นผู้ไกล่เกลี่ ย จึงทาให้ผู้อานวยการ หรือนิติกร ผู้ซึ่งไม่ใช่เจ้ า ของ
สานวนทาการไกล่เกลี่ ยเองทาให้ นิติกรซึ่ง มีอานาจหลั กอยู่แล้ ว ต้องแบ่ งเวลามาท าการไกล่ เกลี่ ย
คู่ความ จึงควรที่จะมีตั วผู้ไกล่เกลี่ยโดยตรงอย่ างน้อย 1 คน และควรมีการจั ดฝึกอบรมด้านการไกล่
เกลี่ยจากส่วนกลางปีละอย่างน้อย 2 ครั้งส่วนด้านการให้บริการนั้น ผู้ให้ข้อมูล มีความเห็นว่าบุ คลากร
ที่ให้บริการด้วยอัธยาศัยที่ดี ให้ข้อเสนอแนะ ช่วยเหลือแนะแนวทางได้อย่างเหมาะสม
เครื่องมือ / อุปกรณ์ สานักงานบังคับคดีจงั หวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา ยัง ไม่ มี ห้ องสาหรั บ
ใช้ในการไกล่เกลี่ยโดยเฉพาะ และรวมถึงการมีทั้งอุปกรณ์ และเครื่องมือที่คอยอานวยความสะดวกใน
การไกล่เกลี่ย เนื่องจากสานักงานเป็นอาคารเช่า ไม่กว้างขวางพอทาให้บรรยากาศในการไกล่ เกลี่ ย แต่
ละครั้ งไม่เหมาะสม เพราะอยู่ท่ ามกลางบุ คคลคนอื่ น รวมถึงเจ้าหน้ าที่ ประกอบกั บเครื่ องมื อ และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในสานักงานนั้นมีความทันสมัยในการให้บริการ และยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์
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ซึ่ง เป็นเครื่องมื อสาคัญ เป็ นอันดับ ต้ นๆ ที่ ใช้ ในการปฏิ บัติ งาน และอยากให้ มีการจั ดหาโปรแกรม
สาหรับใช้ในการไกล่เกลี่ย เพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ไกล่ เกลี่ยที่ประจาสานักงาน และควรมีการจัดสถานที่
ในการจัดการไกล่เกลี่ยให้เหมาะสม
ข้อมูล ปัจจุบันกรมบังคับคดี ยังไม่มีระบบบริหารงานภายในอย่างเต็ม รูปแบบและครบวงจร
ทาให้การประสานการทางานภายในมีอุปสรรคและต้องใช้เวลาในการทางานและประสานงานที่มาก
ขึ้น จึ งต้ องมี การพัฒนาระบบบริ หารงานภายในเพื่อให้เกิ ดข้อมูลที่สมบูร ณ์ สามารถสนับ สนุนการ
ทางานตามขั้นตอนได้อย่างต่อเนื่อง และกยศ. ควรจะมีการเพิ่มเติมข้อมูลการผ่ อนชาระหนี้ของลู กหนี้
แต่ละคดีให้ชัดเจน เนื้อหาให้การเจรจาและคิดหนี้ได้ถูกต้องมากขึ้น เพื่อช่วยให้ระยะเวลาในการไกล่
เกลี่ยลดน้อยลง
เอกสาร สานักงานบังคั บคดี จังหวั ดสุราษฎร์ธ านี สาขาไชยา ควรมี การเพิ่ มเอกสารอธิบาย
ขั้นตอนกระบวนการขอเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อให้คู่ค วามเข้าใจถึงกระบวนการและขั้นตอนมากขึ้น และ
อยากให้ กยศ. ทาเอกสารประชาสัม พั นธ์ และเงื่อนไขการชาระหนี้ ให้ เจ้ าหน้ าที่ ไกล่เกลี่ ยได้แจก
ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้หรือผู้ที่สนใจข้อมูล
งบประมาณ สานักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา จึงอยากให้องค์กรส่วนกลาง
ให้ความสาคัญในด้านงบประมาณที่ใช้ในชั้นไกล่เกลี่ยคดี และในการขอไกล่เกลี่ย ควรแจ้งงบประมาณ
ค่า ใช้ จ่า ยในการบั ง คับ คดี ให้ ครบถ้ว น เพื่ อไม่ ให้ เกิ ด ความ ล่ าช้ าในการด าเนิ นการ และเนื่องจาก
สานักงานบังคับคดี สาขาไชยา ไม่มีผู้ไกล่เกลี่ยจากศูนย์กลางจึงทาให้ไม่ต้องใช้งบประมาณมากมายใน
การไกล่เกลี่ ยข้อพิ พาท และอยากให้มี การปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้เจ้า หน้าที่ ไกล่ เกลี่ย ที่
ประสานดาเนินเรื่อง เนื่องจากในการเชิญเจ้า หน้ าที่ไกล่ เกลี่ย ไม่มีง บประมาณจากกรมฯ หรือ กยศ.
ในส่วนของค่าส่งเอกสารและการดาเนินการในกระบวนการไกล่เกลี่ย
จากที่กล่าวมาข้างต้น ปัจจัยในการดาเนินงานทั้ง 5 ด้าน นั้นส่งผลต่อการดาเนินงานด้านการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทชั้นบังคั บคดี กรณี ศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของสานักงานบังคับคดี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ดร.มะรอนิง สาแลมิง เเละคณะผู้ วิ จั ย
(2554) ได้ศึกษาเรื่อง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดก ตามบทบัญญัตแิ ห่งศาสนาอิ สลาม
ในจั งหวัด ชายแดนภาคใต้ พบว่ า กลไกการไกล่ เกลี่ย ข้อพิพ าทเรื่องครอบครัว และมรดกตามหลั ก
ศาสนาอิสลามของคณะกรรมการอิ สลามประจาจังหวั ดปัต ตานี สตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส
ประกอบด้วย กฎหมาย บุ คลากร งบประมาณ คู่ มือ เอกสาร แบบฟอร์มและข้อมูลสารสนเทศ และ
สถานที่ ขั้นตอนการไกล่ เกลี่ ยในระดั บ มัสยิ ดและสานั กงานคณะกรรมการอิ สลามประจ า จั งหวั ด
ประกอบด้วยการร้องเรีย น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการบันทึกข้อตกลงหรือการฟ้องร้องในระดั บ
อื่น ส่ว นปัญหา/อุป สรรคและแนวทางการพัฒนาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคณะกรรมการอิสลาม

710
ประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านกลไกแบ่งออกเป็น 5 ด้ าน คือ ด้านกฎหมาย ด้านบุคลากร ด้า น
งบประมาณ ด้านคู่มือ เอกสาร แบบฟอร์มและข้อมูลสารสนเทศ และด้านสถานที่ โดยมีแนวทางการ
พัฒนา คือ การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายกาหนดรายละเอียดด้านบุคลากรและอานาจหน้าที่ งบประมาณ
อานาจการออกระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการไกล่เกลี่ย รวมถึงการเชื่อมโยงกับศาลยุติธรรม การจัดให้มี
ผู้ทาหน้าที่ไกล่ เกลี่ยโดยเฉพาะ การให้มีองค์กรพัฒนาการไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท การจัด หางบประมาณ
เพื่ อการไกล่ เกลี่ย การจั ด ท าเอกสารที่ จ าเป็ นสาหรั บ การไกล่ เกลี่ ยข้ อพิ พ าทในระดั บ สานั กงาน
คณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด การจัดระบบห้องไกล่ เกลี่ย การจัดทาระเบียบการไกล่เกลี่ยข้ อ
พิพาทและการกาหนดขั้นตอนการไกล่เกลี่ย และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วรรณพงศ์ วิ ไ ลรั ต น์
และสมาน งามสนิ ท (2559) ได้ ศึกษาเรื่อง ประสิ ท ธิภาพในการไกล่ เกลี่ย ข้อพิ พาทของอาเภอใน
ประเทศไทย การวิ จัยนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน มีวัต ถุประสงค์ในการศึ กษา 4 ประการคือ (1)
เพื่อศึกษาปั ญหาอุป สรรค ตามสภาพที่ป รากฏอยูในปัจจุ บันของระบบการไกล่ เกลี่ ยข้ อพิพ าทของ
อาเภอ (2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาทของอาเภอ (3) เพื่ อศึกษาปัจจัย ที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของอาเภอ (4) เพื่อเสนอรูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของ
อาเภอในประเทศไทยที่มปี ระสิทธิภาพ ซึ่งในการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนร่วมในการวิจยั
2 กลุ่ ม หลั ก ได้ แก่ (1) เก็บ ข้ อมู ลจากผู้ ให้ ข้อมู ลหลั ก จานวน 30 คน และ (2) เก็บ ข้ อมู ลจากการ
สนทนากลุ่มเฉพาะกบผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 1 กลุ่ม จานวน 6 คน โดยใช้เครื่องมือได้แก่ แบบสั ม ภาษณ์
เชิง ลึกแบบมีโครงสร้า ง และการกาหนดประเด็ นค าถามที่ ใช้ ในการสนทนาแบบกลุ่ ม เฉพาะ แล้ ว
วิเคราะห์ข้อมูลนี้ด้วยวิธีการพรรณนา ส่วนในการวิจัยเชิงปริมาณใช้กลุ่มตัวอย่างจากการคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงจานวน 303 ตัว อย่าง และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามวิ เคราะห์ข้อมูลด้ว ยสถิติเชิ ง
พรรณนาหาค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานและใช้ สถิ ติ Multiple Regression Analysis
วิเคราะห์การถดถอยพหุ เพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพใน
การไกล่ เกลี่ ย ข้ อพิ พ าทที่ ค วรนามาใช้ ใ นการไกล่ เกลี่ ย ร ะงั บ ข้ อพิ พ าทของอ าเภอมี 6 ปั จ จั ย
ประกอบด้วย (1) ภาวะผู้นา (2) การวางแผนกลยุทธ์ (3) คุณลักษณะของผู้ไกล่เกลี่ย (4) การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (5) การบริหารทรัพยากรในการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทและ (6) การประชาสัมพันธ์ซึ่ง
สามารถนามากาหนดเป็นรูปแบบหรือแนวทางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของอาเภอต่อไป
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับความคิดเห็นต่อกระบวนการดาเนินงานด้านการไกล่เกลีย่
ข้ อ พิพ าทชั้นบัง คับคดี กรณีศ กึ ษากองทุน เงินให้กยู้ ืมเพื่อ การศึก ษา ส านั ก งานบัง คับ คดี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา อภิปรายผลได้ดังนี้
กระบวนการด าเนิ นงานด้า นการไกล่เกลี่ ยข้อพิพาทชั้ นบัง คับคดี กรณีศึ กษากองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึ กษา ประกอบด้วย ขั้นตอนในการไกล่เกลี่ ยข้อพิพาท เวลาในการไกล่ เกลี่ย ข้อ พิ พาท
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กฎเกณฑ์ ในการไกล่ เกลี่ ยข้อพิพ าท และเทคนิค และวิธี การให้ค าปรึกษา ซึ่ งจากการสั มภาษณ์ ผู้ใ ห้
ข้อมูล เสนอให้มีการพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง ดังนี้
ขั้นตอนในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สานั กงานบังคับคดีจังหวัดสุร าษฎร์ธานี สาขาไชยา ควร
ปรับปรุง ให้คู่ความสามารถยื่นความประสงค์ ไกล่เกลี่ย ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อความสะดวก
มากขึ้ น แต่ ในการไกล่เกลี่ ยนั้ นกองทุ นเงิ นให้กู้ ยืม เพื่ อการศึ กษามิ ได้ มีเจ้า หน้ าที่ โดยตรงในการให้
คู่ความติดต่อ ต้องใช้เจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยของบังคับคดีตดิ ต่อแทน ซึ่งทาให้ยุ่งยาก ในการติ ด ต่อเจรจา
ไกล่เกลี่ย และการยื่นคาร้ องขอเจรจาไกล่เกลี่ย เป็นการทาให้กระบวนการไกล่เกลี่ยยื ดเวลาออกไป
และไม่เอื้ออานวยความสะดวกกับจาเลย
ด้านเวลาในการไกล่ เกลี่ยข้ อพิพาท สานักงานบังคั บคดีจั งหวัดสุ ราษฎร์ธานี สาขาไชยา มี
ระยะเวลาในการไกล่เกลี่ยทั้งสิ้นตั้ งแต่ต้นจนจบกระบวนการในการไกล่เกลี่ยข้อพิพ าท ชั้นบังคับคดี
ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของข้อพิพาทหรือคดี โดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 1-3 เดือน โดยเริ่ ม จาก
มีการนัดไกล่เกลี่ย แจ้งวันเวลานัดไกล่เกลี่ย และใช้เวลาในการไกล่เกลี่ ยเพียงไม่ นาน ส่วนมากไม่เกิ น
1 ชั่วโมง ส่วนอุปสรรคในการเจรจาไกล่เกลี่ย คือ การโทรศัพท์และรอให้เจ้าหน้าที่ของกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา พิจารณาอนุมัติข้อเสนอไกล่เกลี่ยต้องใช้ระยะเวลาพิจารณานานเกินไป
ด้านกฎเกณฑ์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สานักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
มีการใช้กฎเกณฑ์ในการไกล่เกลี่ ยข้อพิพาทเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายของ บั งคับคดี แต่ทว่ า
กฎหมาย กฎ ระเบีย บที่ กรมบั งคั บคดีใช้ อยู่ อาจจะไม่ สอดคล้ องกับ สภาพสังคมปั จจุ บัน ตลอดจน
ขั้นตอนและกระบวนการในชั้นการทางานของเจ้าพนักงานค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน ลูกหนี้หรือผู้มีส่วน
ได้เสียส่วนใหญ่ไม่เข้าใจกฎหมาย ไม่เข้าใจกระบวนการทางานและไม่ยอมจะรับรู้ จึงทาให้มีการร้อง
ต่อศาล การใช้ดุลยพินิจของศาลที่ต่างกันทาให้เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติ ความตื่นตัวของกระแสสิท ธิ
เสรีภาพส่ วนบุคคลไทยสูง คานึงถึงแต่สิทธิของตนเอง ยิ่งทาให้ มีช่องทางในการร้ องเรียนมาก ทาให้
การทางานในคดีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษายิ่งล่าช้า สะสมงานมากขึ้น
ด้านเทคนิ คและวิ ธีการให้ค าปรึกษา สานั กงานบังคั บคดีจั ง หวัด สุราษฎร์ธ านี สาขาไชยา
อยากให้กรมบังคับคดี มีการจัดฝึกอบรมในเรื่องของเทคนิคและวิธีการให้คาปรึกษา ให้แก่ผู้ที่ทาหน้าที่
ไกล่ เกลี่ ย ของส านั กงานสาขาทั่ ว ประเทศ ให้ มี ทั กษะในการเป็ น ผู้ ไ กล่ เกลี่ ย ที่ พึ ง ประสงค์ ซึ่ ง
ประกอบด้วย การเป็นผู้มีอุดมการณ์ช่วยเหลือให้คู่กรณีสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกัน เป็นผู้ฟังอย่างมี
ความเป็นกลาง มีความยุติธรรม เป็นผู้มีทักษะความรู้ทั กษะการพู ดและทักษะการฟัง เข้ าใจเทคนิ ค
การสื่ อสาร เป็ นผู้ มี ค วามฉลาดทางอารมณ์ ในด้ า นการควบคุ มอารมณ์ รู้ ต นเอง รู้ สังคมและมี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
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จากที่กล่ า วมาข้า งต้น กระบวนการด าเนิ นงานด้า นการไกล่ เกลี่ ยข้ อพิ พ าทชั้ นบัง คั บ คดี
กรณีศึกษากองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน นั้นส่งผลต่อการดาเนินงานด้านการไกล่เกลี่ ย
ข้อพิพ าทชั้ นบัง คับคดี กรณีศึ กษากองทุ นเงินให้กู้ยืมเพื่ อการศึกษา ของสานักงานบั งคับ คดีจั งหวั ด
สุราษฎร์ ธานี สาขาไชยา สอดคล้องกับ ผลการศึ กษาของ ศุ ภณั ฏฐ์ สัตยาภิ วัฒน์ และคณะ (2557)
ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการบริห ารงานระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพ าทของศาลยุติธรรม ตามหลักธรร
มาภิบาล การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิผลการบริหารระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของ
ศาลยุ ติธรรมตามหลักธรรมาภิบ าล 2) ศึกษาปั จจัย ที่มีอิทธิพ ลโดยตรงต่อประสิทธิ ผลการบริหาร
ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และ 3) เสนอแนะให้มีการปรับปรุ ง
ปั จ จั ย ที่ มี อิท ธิ พ ลโดยตรงต่ อการบริ ห ารระบบไกล่ เกลี่ ย ข้ อพิ พ าทของศาลยุ ติ ธ รรมตามหลั ก
ธรรมาภิ บ าล โดยใช้ การวิจั ย แบบผสานวิ ธี ประกอบด้ วย การวิ จัย เชิง คุ ณ ภาพเป็ นหลั กรวมกั บ
เชิงปริม าณ การวิจัย เชิงคุณ ภาพ ดาเนินการโดยสัมภาษณ์เชิ งลึก ผู้ ให้ข้อมู ลสาคัญ จานวน 22 คน
ที่ เลื อกแบบเจาะจง ประกอบด้ ว ย ผู้ พิ พ ากษา 7 ท่ า น ผู้ ไ กล่ เกลี่ ย ข้ อพิ พ าท 1 ท่ า น เจ้ า หน้ า ที่
ผู้ไกล่เกลี่ย 1 ท่าน พนักงานอัยการ 3 ท่าน ทนายความ 4 ท่าน พนักงานสอบสวน 2 ท่า น พนั กงาน
ปกครอง 1 ท่าน และนักวิชาการ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานไกล่เกลี่ยของ
ศาลยุติ ธรรมและได้วิเคราะห์ข้อมู ลเชิ งเนื้ อหา การวิจั ยเชิง ปริ มาณด าเนิ นการโดยเครื่องมื อที่ เป็ น
แบบสอบถามกั บข้ อมู ลจากกลุ่ มตั วอย่า งที่ เป็ นประชาชนผู้ม ารั บบริการ การไกล่ เกลี่ ยข้ อพิ พาทที่
ศาลจังหวัดปทุมธานี ศาลจังหวัดธัญบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี จานวน 230 คน
โดยการสุ่ม ตัวอย่ างแบบหลายขั้นตอน วิเคราะห์ ข้อมูล ด้วยสถิติพ รรณนา ประกอบด้ว ยค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า
1) ระบบไกล่เกลี่ยข้อพาทของศาลยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาล เป็นมาตรการที่เหมาะสม
อย่ า งยิ่ ง กั บ สภาพปั ญ หาของศาลยุ ติ ธ รรมที่ มี สานวนคดีค้ า งการพิ จ ารณาเป็ น จานวนมากและ
มีแนวโน้มที่จะเพิ่มจ านวนคดีที่ค้างการพิ จารณามากขึ้นเป็นทวีคูณ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้หาก
กลุ่มผู้มาติดต่อราชการศาลได้มีส่วนร่วมในการบริหาร ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะมีแนวโน้มส่ ง ผลให้
การบริหารระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลยุตธิ รรมตามหลักธรรมาภิบาล ที่เหมาะสมและเด่ นชั ด ได้
สูงขึ้นด้วย
2) ปัจจั ยที่ มีอิทธิ พลโดยตรงต่ อประสิ ทธิ ผลการบริ หารระบบไกล่เกลี่ย ข้ อพิพ าท เพื่ อให้
บัง เกิด ผลอย่า งยั่ งยื นได้ นั้นจะเป็ นได้ รับ การพั ฒนา คื อ (1) การพั ฒนาระดับ นโยบาย พัฒนาการ
ประชาสัม พันธ์เกี่ ยวกับ การไกล่เกลี่ย ข้อพิ พ าท โดยเข้ าถึง กลุ่ มเป้ าหมายที่ ต้องการความช่ว ยเหลื อ
ให้มากขึ้น และการพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ต้องได้รับการสนับสนุนทรัพยากรที่ จาเป็ น

713
จากรัฐบาลที่เพียงพอ (2) การพัฒนาระดับอานวยการด้ านศักยภาพของผู้บริหารศาล ทักษะในการ
บริ ห ารจั ด การคดี ทั กษะด้ า นเทคโนโลยี สมั ย ใหม่ และด้ า นประสิ ท ธิ ภาพการบริ ห ารจั ด การ
การฝึกอบรม พัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลหลังการฝึ กอบรม พัฒนาระบบการเสริมสร้างขวั ญ
กาลังใจ เพิ่ม ค่าตอบแทนของผู้ไกล่เกลี่ย รวมทั้งแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบบริหารและ
จัดการด้านงบประมาณ โดยจาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบงบประมาณเพื่อให้เหมาะสมกั บสภาพและ
ความจ าเป็นมากขึ้ น (3) การพั ฒนาระดั บ ปฏิ บั ติ การ มุ่ง เน้ นด้า นการพั ฒนาบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อง
5 ประเภท ได้แก่ ผู้พิพากษา ผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็น บุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่ศาล ทนายความและคูค่ วาม
3) ข้อเสนอแนะในการบริ หารระบบไกล่เกลี่ ยข้อพิพ าทในกระบวนการยุติ ธรรมทั้งระบบ
อย่างครอบคลุม เพือ่ ให้เกิดผลสาเร็จได้ ประกอบด้วยการดาเนินการที่สาคัญ 3 ระดับ คื อ (1) ระดั บ
นโยบาย ปั จ จั ย ความสาเร็จ จาเป็ นต้ องพัฒ นาองค์ ป ระกอบพื้ นฐานที่ สาคัญ คื อ การสนั บ สนุ น
ทรั พ ยากรจากรั ฐบาลอย่ า งเพี ย งพอ การกาหนดระเบี ย บและข้ อกฎหมายให้ เหมาะสมยิ่ งขึ้ น
(2) ระดั บ อานวยการ จ าเป็ นต้องพัฒ นาบุ ค ลากรที่ เกี่ย วข้ องให้ มี ค วามรู้ การไกล่ เกลี่ย ให้ มากขึ้ น
และสร้างเสริ มทัศนคติใ นเชิงบวกต่อระบบการไกล่เกลี่ยให้แก่บุคลากรเหล่านี้ (3) ระดั บปฏิบัติการ
ควรมุ่งเน้ นด้านบุค ลากรที่ เกี่ยวข้องกับระบบไกล่เกลี่ย จะต้องเป็ นผู้มีคุณ ธรรมจริ ยธรรมในระดับสู ง
ต้ องมี ค วามรู้ ความสามารถ จนได้ รั บ ศรั ท ธาและไว้ ว างใจจากคู่ กรณี ทุ กฝ่ า ย และเจ้ า หน้ า ที่
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านประจ าศู นย์ ไ กล่ เกลี่ ย ข้ อพิ พ าทของแต่ ละศาล ต้ องมี ทั ศ นคติ และมี ค วามมั่ นใจใน
ประสิทธิผลของระบบการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทของศาลยุติธรรมโดยรวม
ข้อ เสนอแนะจากความคิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
จากข้อมู ลการให้ สัม ภาษณ์ ของเจ้ าหน้ า ที่ ไกล่ เกลี่ย ข้ อพิ พ าทชั้ นบั งคั บ คดี นิ ติ กร และ
ทนายความผู้แทนกองทุนเงินให้กู้ยื มเพื่อการศึกษา จานวน 10 คน ผู้วิ จัยสามารถสรุ ปข้อเสนอแนะ
เพื่อกาปรับ ปรุงกระบวนการด าเนิ นงานด้านการไกล่เกลี่ย ข้อพิพ าทของกรมบั งคั บคดี กรณี ศึ กษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สานักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา ได้ดังนี้คือ
กลุ่มที่ 1 เจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบั งคับคดี
1) เมื่อมีการดาเนินการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท ควรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือโจทก์ห รื อ
ผู้แทนโจทก์ทราบด้วย
2) ต้องการให้พนักงานของ กยศ. จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยเพื่อเชิญชวนลูกหนี้ มาประนอมหนี้
และหาทางในการระงับ หรื อยุ ติ ค ดี ของตน เพื่ อเป็ นการป้ องกั นไม่ ใ ห้ ท รัพ ย์ของลู กหนี้ ถูกขาย
ทอดตลาดออกไป และจะทาให้สานักงานบังคับคดี มีคดีเสร็จที่ผลักดันออกจากระบบได้มากขึ้นด้วย
3) ควรที่จะมีตัวคนกลางที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยทุกสานักงานบังคับคดีเพื่อดูแลโดยตรง
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4) ค่าตอบแทนผู้ไ กล่เกลี่ ย กรณี ไกล่เกลี่ ยสาเร็ จ และไม่สาเร็ จไม่ควรเท่ ากัน เช่น หากไกล่
เกลี่ยสาเร็จได้ค่าตอบแทนสูงกว่า ก็จ ะทาให้ผู้ไกล่ เกลี่ย มีความตั้งใจไกล่เกลี่ ยเพิ่ มขึ้นจนสาเร็ จก็เป็ น
ประโยชน์แก่คู่ความ
5) ควรมีห้องไกล่เกลี่ยที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการจัดโต๊ะเก้าอี้ที่ถูกลักษณะของการไกล่
เกลี่ย ไม่มีการนั่งเผชิญหน้ากัน เพื่อลดความตึงเครียดของคู่ความ
กลุ่มที่ 2 นิติกร
1) อยากให้ตัวแทนของ กยศ. หรือผู้มีอานาจของ กยศ. มารับทาสัญญาการงดการบังคับคดี
ณ บังคับคดีไชยา เดือนละ 2 ครั้ง ดีกว่าให้ลูกหนี้แต่ละรายไปทาสัญญางดการบังคับคดีเอง ณ ที่ตั้ ง
ของ กยศ. เพื่อลดค่าใช้จ่ายของลูกหนี้และลูกหนี้ไปไม่ได้
2) อยากให้ มีนโยบายลดเบี้ ยปรับ หรื อลดหนี้ ให้ แก่ ลูกหนี้ อย่า งต่ อเนื่อง เมื่อลู ก หนี้ป รั บ
โครงสร้างหนี้แล้ว
3) ควรมีการบริการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออานวยความสะดวกแก่คู่ความ
4) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ควรมีการแก้ไขหรือกาหนดมาตรการแก้ไขปัญหาในกรณีที่คกู่ รณี
มักจะมาไม่ตรงตามเวลาทีน่ ัดไว้
5) การแจ้งค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ควรมีการแจ้งให้ครบถ้วน
กลุ่มที่ 3 ทนายความผู้แทนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
1) เมื่อมีการด าเนิ นการไกล่ เกลี่ย ควรแจ้ งให้ห น่วยงานที่ เกี่ย วข้ องหรือโจทก์ หรื อผู้ แทน
โจทก์ทราบด้วย
2) เมื่อมีการดาเนินการไกล่เกลี่ย ควรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3) ควรจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยโดยนาคดีที่มีการยึดไว้ หรือมีห มายบังคับคดี เพื่อเป็นการลด
ภาระค่าใช้จ่ายทีจ่ าเลยต้องรับผิดชอบในชั้นบังคับคดี
4) ควรมี การประชาสัมพั นธ์ในหลักเกณฑ์ การชาระหนี้โดยลดดอกเบี้ยและเบี้ ยปรับ ในสื่ อ
โฆษณา หรือเว็บไซด์ให้มากขึ้น เพื่อให้ลูกหนี้ได้รับข้อมูล
5) ควรจั ด ให้ มี ห้ องไกล่ เกลี่ ย ที่ เป็ น ส่ ว นตั ว และควรจะมี ก ารเสนอให้ เจ้ า หน้ า ที่ ของ
กยศ. ที่มีอานาจตัดสินใจในข้อเสนอของลูกหนี้มาประจา ณ สานักงานอาทิตย์ละครั้ง
ข้อ เสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
เพื่อให้การศึกษาวิ จัยครั้งนี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้ เกิดประโยชน์อย่า งกว้างขวาง ผู้วิจั ย
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้
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1) ควรมีการทางานวิจั ยในลักษณะเดียวกันนี้ในสานักงานบังคั บคดีทั่ วประเทศ เพื่ อให้ไ ด้
ข้อมู ลเกี่ย วกับ การไกล่ เกลี่ย ข้อพิ พาทที่ด าเนิ นการแล้ว ประสบความสาเร็จอย่างแท้จ ริง เพื่อให้เห็ น
ความแตกต่างของการดาเนินการไกล่เกลี่ยในแต่ละท้องถิ่น
2) ควรศึกษาการวิจั ยเชิงปริมาณถึงปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ชั้นบั งคับ คดี กรณีศึ กษากองทุนเงินให้กู้ยื มเพื่ อการศึ กษา สานักงานบั งคั บคดี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
สาขาไชยา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นสถิติสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับงานวิชาการต่าง ๆ ได้
3) ควรศึกษาถึงความพึงพอใจของคู่กรณีในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี กรณี ศึ กษา
กองทุ น เงิ น ให้ กู้ยื ม เพื่ อการศึ ก ษา ของผู้ ท าหน้ า ที่ ไ กล่ เกลี่ ย ข้ อพิ พ าทของสานั ก งานบั ง คั บ คดี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
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การศึกษาทัศนคติความเห็นของประชาชน เพื่อการเพิ่มพูนและเสริมสร้าง
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกรณีศึกษา พื้นที่อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
วรัชยา จันทรมงคล*

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง การศึกษาทัศนคติค วามเห็นของประชาชน เพื่อการเพิ่ม พูน และเสริมสร้า ง
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาพื้นที่อาเภอเบตง จังหวัดยะลา วิจัยได้กาหนดวัตถุประสงค์ของ
การศึ กษาไว้ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาด้านปัจจัย ที่ควรแก้ไ ขปรั บ ปรุงอย่างเร่งด่ว น ในอาเภอ
เบตง 2) เพื่อศึกษาทัศนะของประชาชน ในด้านความพร้อมรับมือกับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่ ม มาก
ขึ้น 3) เพื่อศึกษาปัญหาที่ส่งผลกระทบทาให้นักท่องเที่ยวไม่พึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยว อาเภอเบตง
ในการศึกษาครั้ง นี้เป็นการศึ กษาสภาพแวดล้อมภายในของพื้นที่อาเภอเบตง จัง หวัดยะลา โดยวั ด
เป็นระดับทั ศนคติ 5 ด้าน 1) ด้านการดึ งดูดใจ 2) ด้า นที่พั กอาศั ย 3) ด้า นสิ่งอานวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเที่ยว 4) ด้านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว 5) ด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่ อนา
ข้อมูลที่ได้มากาหนดแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อาเภอเบตง
จังหวัด ยะลา จ านวนทั้ งสิ้น 100 คน เลือกโดยสุ่ มแบบตามสะดวก สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อ มู ล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: S.D) และการวิ เคราะห์ ท างสถิ ติ โดยใช้ ส ถิ ติ Independent Sample
t-test One-way ANOVA: F-test
ผลการวิจัย พบว่า ระดั บทัศนคติค วามเห็นของประชาชนในพื้นที่อาเภอเมือง จั งหวัดยะลา
โดยภาพรวมอยู่ในระดั บปานกลาง ประชากรที่มีเพศ อายุ สถานภาพ รายได้ ระดับการศึกษาและ
อาชี พ แตกต่ า งกั นมี ผลต่ อทั ศ นคติ ด้ า นศั กยภาพของอาเภอเบตง จั งหวั ด ยะลา ไม่แตกต่ า งกั น
(P>0.05) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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บทน า
การท่ องเที่ ยวเป็นเครื่องยนต์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ สาคั ญของประเทศไทย ประเทศไทยมี
รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติคิดเป็นสัดส่วน 12% ของ GDP นับว่าเป็นปัจจัยหนุนทางเศรษฐกิจที่
สาคัญในภาวะที่การส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนยังคงซบเซา ซึ่งจากข้อมูลปี 2561 ประเทศไทย
มีรายได้จ ากการท่องเที่ย วเป็ นอันดับ 4 ของโลก โดนนั กท่องเที่ ยวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ย วไทย
มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ด้วยจานวน 10.53 ล้านคน ขยายตัว 7.44% มีการใช้จ่าย 5.8 แสนล้ า นบาท
เพิ่มขึ้น 11.52% ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 4 ของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด รองลงมาอันดับ 2
มาเลเซีย 4.09 ล้ านคน ขยายตัว 17.26% ใช้จ่ าย 1.14 แสนล้ านบาท เพิ่ มขึ้นถึง 20.42% (ข้อมู ล
จาก www.BLTBANGKOK.com) โดยกระทรวงการท่ องเที่ ยวมีนโยบายที่ สาคั ญคื อ (ข้ อมู ลจาก
กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
1) ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากการสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัย ให้ คุ ณ ค่ ากั บ
สิ่งแวดล้อม และการยกระดับการพัฒนาสังคม
2) การพัฒนาระบบนิเวศ ความสะอาด ความสะดวก เอกลักษณ์ความเป็นไทย Start Up
และ SME การลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน การทางานร่วมกันทุกภาคส่วน
3) การพัฒนาเชิงพื้นที่ ท่องเที่ยวชุมชน และท่องเที่ยวเมืองรอง
4) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง เน้นการตลาดเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง
จังหวัดยะลาเป็น 1 ใน 55 จั งหวัดการท่ องเที่ยวเมืองรอง และเป็ นจังหวัดหนึ่ งในชายแดน
ภาคใต้ โดยมีอาเภอเบตงเป็ นอาเภอใต้สุด ของประเทศไทย มีเนื้ อที่ประมาณ 2825673.75 ไร่ คิ ด
เป็นร้อยละ 64 ของพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดยะลาส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรม รองลงมาได้แก่การ
พาณิชยกรรม คมนาคมขนส่ง การบริหารและการก่อสร้างตามลาดับ มีผู้จดทะเบียนประกอบธุ ร กิ จ
การค้าจาแนกตามประเภทการจดทะเบียนพาณิชย์ 4053 ราย ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 5 ราย
ห้างหุ้นส่วนจากัด 805 รายและบริษัท 217 ราย จังหวัดยะลามีกิจกรรมหลายอย่างในพื้ นที่ เช่ นการ
จัดงานสมโภชหลักเมือง งานประเพณี ฟื้นฟูของดี เมืองยะลางานเทศกาลแข่งขันนกเขาชวา ชนะเลิ ศ
กลุ่มประเทศอาเซี ยนรวมไปถึงเขตอาเภอเมืองเบตงที่ เป็นแหล่ งท่องเที่ย วหลัก ที่ สาคัญในการสร้า ง
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดยะลา
เทศบาลเมืองเบตงตั้งอยู่ในเขตอาเภอเบตง จังหวัดยะลาครอบคลุมพื้นทีท่ ั้งหมด 78 ตาราง
กิโลเมตรอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับมาเลเซียอาเภอเบตงเป็ นอาเภอเขต
แดนเศรษฐกิจที่มีความเจริญสามารถสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดยะลาเทศบาลเมืองเบตงเป็นชายแดนที่
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มีจุดเด่นทางการบริหารการท่องเที่ยวทีส่ าคัญของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และมี ศักยภาพในการ
ให้บริการนักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ มีตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ทสี่ าคัญดังนี้
1) เป็นประตูเชื่ อมโยงระบบการขนส่ งการคมนาคมและเป็นประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน
2) เป็นศูนย์กลางแห่ งการท่องเที่ยวเชิ งการเกษตรธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและ
จารีตประเพณี
3) เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาสาธารณสุขการแพทย์และสถานทีร่ าชการทีส่ าคัญ
4) เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีอ่ ุดมสมบูรณ์และยั่งยืน
5) มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
แต่เนื่องด้วยลักษณะภู มิประเทศอยู่ระหว่างเทือกเขาสลั บซับซ้อนส่ งผลให้การเดินทางและ
การคมนาคมขนส่ ง หลั กคื อทางรถยนต์ มี ค วามล่ า ช้ า รวมถึ งมี ส ถิ ติ การเกิ ด อุ บั ติ เหตุ บ่ อยครั้ ง
คณะรัฐมนตรีจึง มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างท่า อากาศยานเบตงในปี 2558 ซึ่ งจะแล้ว เสร็จในปี
2563 คาดว่ าจะรองรับ นั กท่ องเที่ ยว 300 คนต่ อชั่ วโมงหรื อ 0.864 ล้ านคนต่อปี ซึ่งจากข้ อมู ล ปี
2558 มีนักท่ องเที่ ยวเพี ยงปี ละ 2.3 แสนคนเท่า นั้นจึง ควรมี การเตรีย มความพร้อมในการรองรั บ
นั กท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ไทยและต่ า งชาติ ที่ จ ะเข้ า มาท่ องเที่ ย วในอ าเภอเมื องเบตงเพิ่ ม มากขึ้ นและ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น
เศรษฐกิจ ของเมืองเบตงจะพึ่ งพาเศรษฐกิจ ด้านการค้าและการท่ องเที่ ยวเป็ นหลั ก ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเน้นการส่งเสริมทางด้ านอาชีพและการพัฒนาการท่ องเที่ ยวตลอดจนการ
ส่ง เสริม ความสัม พั นธ์ท างด้ า นต่ า งประเทศ เพื่ อช่ว ยสนั บ สนุนให้เศรษฐกิ จ ด้ านการค้ าและการ
ท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านอาชีพ ทาให้เกิดสินค้า
การบริการในรูปแบบใหม่ๆ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับตลาดการค้าระหว่างประเทศได้
ซึ่งจากเดิมเมืองเบตงเป็นเมืองขนาดเล็กมีการคมนาคมลาบาก รวมไปถึงเหตุการณ์ความไม่สงบของ
สามจังหวัดชายแดนผู้ประกอบการเทศบาลเมืองเบตงจึงมีมาตรฐานการให้บริการเพียงนั กท่ องเที่ ย ว
เฉพาะกลุ่ม เท่านั้น มีสถานพาณิชย์คือตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงเพียง 1 แห่ งเท่านั้นธุ รกิจโรงแรม
26 แห่งคิดเป็นร้อยละ 8 ของสถานประกอบการทั้งหมด 145 แห่งแบ่งเป็นร้านอาหารนวดแผนไทย
สถานบันเทิงตามลาดับและมีผู้ประกอบการนาเที่ยวเพียง 13 รายเท่านั้นส่งผลให้ยังไม่มคี วามพร้อม
ในการรองรับนักท่องเที่ย วจานวนมากผู้ป ระกอบการส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้ นที่ควรได้รับการ
ส่งเสริมศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมทักษะการประกอบการ เสริมสร้างผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การแปรรูปอบรมด้ านภาษา รวมถึง สาธารณูปโภคสิ่งอานวยความสะดวกแหล่ งท่องเที่ยวหลักเช่ น
สวนดอกไม้เมืองหนาวบ่อน้าร้อนทะเลหมอกเบตงและสถานทีท่ ่องเที่ยวเชิงประวัตศิ าสตร์ที่ ยังมี การ
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คมนาคมลาบาก และทรุดโทรมเนื่องจากไม่ได้รบั การดูแลซ่อมแซมเท่าที่ควร ควรได้รับการดูแลอย่าง
เร่งด่ว นเพื่อรองรับ นักท่องเที่ย วที่จะเพิ่มมากขึ้นจากการก่อสร้างสนามบินเบตงแล้วเสร็จในกลางปี
2563

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
การวิ จัยเรื่ อง การศึ กษาทั ศนคติ ความเห็ นของประชาชน เพื่ อการเพิ่ มพูน และเสริม สร้า ง
การท่องเที่ย วอย่าง ยั่งยื น กรณี ศึกษา พื้นที่ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ผู้ วิจัยได้ ตั้งวัต ถุประสงค์ไ ว้
ดังนี้
1) เพื่อศึกษาด้านปัจจัยที่ควรแก้ไขปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ในอาเภอเบตง
2) เพื่อศึกษาทัศนะของประชาชน ในด้านความพร้อมรับมือกับปริมาณนักท่องเที่ ย วที่ เพิ่ ม
มากขึ้น
3) เพื่ อศึ กษาปั ญ หาที่ ส่งผลกระทบท าให้ นักท่ องเที่ ยวไม่ พึ งพอใจต่ อการมาท่องเที่ ย ว
อาเภอเบตง

ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาค้นคว้ าเอกสาร และงานวิจั ย ที่เกี่ ยวข้ องกั บการวิ จั ย เรื่ อง การศึ กษาทั ศ นคติ
ความเห็นของประชาชน เพื่อการเพิ่มพูน และเสริมสร้างการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน กรณี ศึ กษา พื้ นที่
อาเภอเบตง จั งหวั ดยะลา ผู้ วิจัย ได้ศึ กษาหลักการแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่ค รอบคลุม กรอบ
แนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ความหมายของการท่ องเที่ย วองค์ การท่ องเที่ย วโลก (2558) ได้ ให้ ค วามหมายของการ
ท่องเที่ย วว่า การท่องเที่ ยวหมายถึ งการเดิ นทางของบุ คคลจากที่อยู่อาศัย ปกติไปยังที่ อื่นเป็นการ
ชั่วคราวไม่มากกว่า 1 ปีติดต่อกันเดินทางด้วยความสมัครใจเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจติดต่อธุระและ
วัตถุประสงค์ใดๆก็ได้แต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได้
สารานุกรมเสรี (2558) กล่าวว่าการท่องเที่ยวหมายถึงการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรื อ
เพื่อความสนุกสนานตื่นเต้นเพื่อหาความรู้หรือเพื่อจุดประสงค์ในการพักผ่ อนหย่อนใจอยู่ว่าดี
งามจันทร์ฉาย (2557) กล่าวถึงความหมายของการท่องเที่ยวว่าการท่องเที่ยว หมายถึง การ
เดินทางของคนจากที่แห่งหนึ่ งไปยังอีกแห่งหนึ่งเป็ นการชั่ว คราวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อน
หรือหาความรู้ซึ่ง ครอบคลุมถึงการเดินทางเพื่อธุร กิจตราบใดที่ผู้เดิ นทางยังไม่ได้ตั้ งหลักแหล่งถาวร
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และไม่ ไ ด้ รั บ รายได้ เพื่ อยั ง ชี พ จากเจ้ า ของถิ่ นปลายทางโดยการท่ องเที่ ย วยั งเป็ น ผลรวมของ
ประสบการณ์พิ เศษกับ สัมพันธภาพซึ่ง เกิดจากการเดิ นทางและการพั กแรมต่างถิ่นเป็นการชั่วคราว
โดยไม่ได้ ประกอบอาชีพ ดังนั้นการท่องเที่ ยวจึงเป็ นการเดิ นทางตามเงื่อนไข 3 ประการ ได้ แก่ การ
เดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราวการเดินทางด้วยความสมัครใจและการเดินทาง
ด้วยวัตถุประสงค์ใดๆก็ตามที่มใิ ช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้
การส่งเสริมการท่องเที่ยว (2558) กล่าวว่าการท่องเที่ยวหมายถึงการเดินทางของมนุ ษย์จาก
สถานที่ใดที่หนึ่งไปยังอีก สถานที่ 1 หรือการเดินทางจากถิ่ นพานักที่อาศัยไปยั งสถานที่อื่นเป็นการ
ชั่วคราวด้วยความสมัครใจและเป็ นการเดินทางด้ วยเหตุผลของการท่องเที่ยวมิใช่ เพื่อการประกอบ
อาชีพหรือหารายได้เช่นการเดินทางเพื่อพั กผ่อนการเดินทางเพื่ อไปชมแข่งขันกี ฬาการเดินทางเพื่ อ
การศึ กษาการเดินทางเพื่อการประชุมสัม มนาการเดิ นทางเพื่อเยี่ยมเยื อนญาติพี่น้องหรือเพื่ อนการ
เดินทางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นต้น
จากข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของการท่องเที่ยวเพื่อผู้ศึกษาสรุปได้ว่าการท่องเที่ยวหมายถึ ง
การเดินทางไปยังสถานที่ใดสถานที่ห นึ่ งที่ไม่ใช่ที่ พักอาศัยประจา และเป็นการไปชั่วคราวไม่ใช่เพื่ อ
เป็นการประกอบอาชีพหรื อหารายได้แต่เป็นการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่ อนใจเพื่อความสนุ กสนาน
และเพื่อหาความรู้
อาไพรัตน์ รัตน์ปราณี (2550) ทาการศึกษาเรื่องแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่ อการ
ท่องเที่ ย วเกาะเกร็ด จั งหวั ด นนทบุ รี และเปรี ยบเทีย บแรงจู งใจของนั กท่ องเที่ ย วชาวไทยต่อการ
ท่องเที่ย วเกาะเกร็ดจั งหวัดนนทบุรี จาแนกตามลั กษณะประชากรศาสตร์กลุ่ม ตัวอย่ างจานวน 384
คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจัยพบว่าแรงจูง ใจต่ อ
การท่ องเที่ ย วเกาะเกร็ด จัง หวัด นนทบุ รีใ นภาพรวมอยู่ ในระดั บดี ม ากเมื่ อพิจ ารณาเป็ นรายด้ า น
แรงจูงใจในระดับมากคือ ด้านสิ่งดึงดูด ใจและด้านการคมนาคมขนส่งในระดับ ปานกลาง สิ่งอานวย
ความสะดวกด้านบริการด้านประชาสัมพันธ์ ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจของนักท่ องเที่ยวชาวไทย
ต่อการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์พบว่านักท่องเที่ยวทีม่ ี
เพศอายุสถานภาพสมรสอาชีพและรายได้ตอ่ เดือนต่างกันมีแรงจูงใจในการดึงดูดใจแตกต่างกัน
ลิเนียร์ มายอ (2555) ศึกษาแรงจูงใจการท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินมาท่องเที่ยวบ่อน้าร้อนรักษะวารินและบ่อน้าร้อนพรรั้งจังหวัดระนอง ปี 2555 ประชากรที่
ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้คือนักท่องเที่ย วชาวไทยที่เดินทางมาท่ องเที่ยวบ่อน้าร้ อนรักษะวารินและบ่อน้ า
ร้อนพรรั้ง จัง หวั ด ระนอง การเลือกกลุ่ มตั ว อย่ างผู้วิ จั ยได้จ ากแบบสอบถามทั้ง หมด 400 ซึ่ งเป็ น
จานวนที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างตามตารางกาหนดขนาดตัวอย่างทีม่ ีความเชื่อมั่น 0.05 และความคลาด

723
เคลื่อนไม่ เกินร้อยละ 5 ผลการศึ กษาพบว่าแรงจู งใจในการท่องเที่ ยวของนั กท่องเที่ยวในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย 3.89 อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาลงไปในแต่ละปัจจัยพบว่าเหตุผลที่เดินทางมาเที่ยวบ่อน้ า
ร้อนรักษะวารินและบอลนอนพรรั้งจังหวัดระนองมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปัจจัยที่ดึงดูดให้เดินทางมาบ่อน้ า
ร้อนรักษะวารินและบ่อน้าร้อนพรรั้ง จัง หวัด ระนอง เมื่อพิจ ารณาลงไปในข้อคาถามของเหตุ ผลที่
เดินทางมาท่องเที่ ยว 3 อันดับแรกพบว่าท่องเที่ยวเพื่ อพักผ่อนหย่อนใจ 4.31 อยู่ ในระดับ มากที่สุด
รองลงมาคือเพื่อสัม ผัสความเป็นทานน้าแร่ธรรมชาติของบ่อน้าร้อน 4.30 อยู่ในระดับมากที่สุดและ
ต้องการผ่ อนคลายกล้ า มเนื้ อด้ วยการแช่ น้าแร่ 4.20 อยู่ ใ นระดั บ มากส่ วน 3 อั นดั บ สุด ท้ า ยคื อ
ท่องเที่ย วเพื่ อผ่ าครอบครัว หรื อญาติมิ ตรมาท่ องเที่ย ว 3.87 อยู่ ในระดั บมากเพื่อเสริม สร้ างความ
สามัคคีของครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน 3.70 อยู่ในระดับมากและเพื่อพบปะแลกเปลี่ย นความรู้ใหม่ ๆ
กับบุคคลอื่นมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 3.02 อยู่ในระดับปานกลาง

วิธ ีก ารศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
ผู้วิจัยได้ทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบตามสะดวก ใช้ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนใน
พื้นที่ อาเภอเบตง จัง หวัด ยะลา กาหนดขนาดกลุ่ม ตั วอย่ าง โดยใช้สูต รของทาโร่ย ามาเน่ (Taro
Yamane.1967) จากประชากร 9,626 ครัวเรือน ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 384 คน แต่ การศึ กษาใน
ครั้งนี้จะเก็บตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างทัง้ สิ้น 100 ตัวอย่าง เนื่องจากข้อจากัดด้านเวลาและระยะทาง
ทาการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นที่มี
ต่อแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่อาเภอเบตงตาบลเบตงจังหวัดยะลา เพื่อนาผลการศึกษาไปเป็นแนวทาง
เสนอแนะให้แก่ภาคส่วนที่ เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ย วอาเภอเบตง จังหวัด ยะลา โดยกาหนดตัวแปร
ของการศึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ตัวแปรลั กษณะบุ คคล ประกอบด้ว ย 1) เพศ 2) อายุ 3) สถานภาพ 4)
ระดับการศึกษา 5) อาชีพ 6) รายได้ต่อเดือน
ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ประชาชนที่มตี ่อศักยภาพของแหล่ ง
ท่องเที่ยว ในพื้นที่อาเภอเบตง จั งหวัดยะลา โดยยึดองค์ประกอบการท่องเที่ ยว 5 องค์ ประกอบคื อ
1) ด้านการดึงดูดใจ 2) ด้านคมนาคมขนส่ง 3) ที่พักในแหล่งท่องเที่ยว 4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
5) ด้านกิจกรรมที่เกี่ ยวข้องกั บแหล่งท่ องเที่ยว ศึกษาจากแนวคิ ดที่สาคัญ Dickman (1996) แหล่ ง
ท่องเที่ ยว 5 องค์ ประกอบ (5a) ดัง นี้คื อ 1. สิ่งดึ งดู ดใจ (Attraction) 2. การเดิ นทางมายั งแหล่ ง
ท่ องเที่ ย ว (Accessibility) 3. การบริก ารที่ พั ก (Accommodation) 4. กิ จ กรรมการท่ องเที่ ย ว
(Activities) 5. สิ่งอานวยความสะดวก (Destination Amenities) ดังภาพที่ 1
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

วิธ ีก ารวิจยั
ประชากรที่ใ ช้ในการศึกษาคือ ประชาชนในอาเภอเบตงจังหวั ดยะลา จานวนทั้งหมด 100
คน ที่ ระดับ ความเชื่อมั่ น ร้อยละ 95 สาหรั บความคลาดเคลื่ อน ร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัว อย่างจานวน
100 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามให้ กลุ่มตัวอย่างตอบตามข้อเท็จจริ ง โดยผู้วิจัยแจก
แบบสอบถามด้ว ยตนเองและนาแบบสอบถามที่ไ ด้รับคืน มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการ
ตอบแบบสอบถาม จากนั้ นนาข้ อมู ลไปประมวลผลผ่ านโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS และเสนอผล
การศึกษาโดย การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย
(x) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) การวิเคราะห์ เปรีย บเทีย บปั จ จัย ส่ว น
บุคคลกับ ประสิ ทธิภาพการปฏิบัติ งาน ใช้การทดสอบค่าที (t-test) กับตั วแปรด้านเพศ และการ
วิเคราะห์ค วามแปรปรวนทางเดีย ว (One Way ANOVA: F-test) กับ ตัวแปรต่า งๆที่ผู้วิจัยกาหนด
โดยกาหนดความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สมมติฐานการวิจยั
การศึ กษาวิ จัย เรื่ อง “การศึกษาทั ศ นคติ ค วามเห็ นของประชาชน เพื่ อการเพิ่ มพู น และ
เสริ ม สร้ า งการท่ องเที่ ย วอย่ า ง ยั่ ง ยื น กรณี ศึ กษา พื้ นที่ อาเภอเบตง จั ง หวั ด ยะลา” ผู้ วิ จั ย ได้
ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ ดังนี้
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สมมติ ฐานที่ 1
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3
ตงแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 4
อาเภอเบตงแตกต่างกัน
สมมติ ฐานที่ 5
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 6
แตกต่างกัน

ปั จจั ยส่ วนบุค คลด้า นเพศมี ผลต่อทัศ นคติด้ านศักยภาพของอาเภอเบตง
ปั จจัย ส่ว นบุ คคลด้ านอายุ มีผลต่ อทั ศนคติ ด้า นศั กยภาพของอาเภอเบตง
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพมีผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของอาเภอเบ
ปัจ จัยส่ วนบุค คลด้ านระดับการศึกษามี ผลต่อทัศนคติ ด้า นศั กยภาพของ
ปัจจั ยส่วนบุคคลด้านอาชีพมี ผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของอาเภอเบตง
ปัจจั ยส่วนบุคคลด้านรายได้มีผลต่ อทัศนคติ ด้านศักยภาพของอาเภอเบตง

ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องการศึกษาทัศนคติ ความเห็ นของประชาชน เพื่อการเพิ่มพู น และเสริมสร้า ง
การท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน กรณีศึกษา พื้นที่อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ผลการศึกษาได้นาเสนอในรู ป
ตารางประกอบการอธิบาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ข้อ มูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อ มูลทัว่ ไป
เพศ
อายุ

สถานภาพ

สถานภาพโดยทัว่ ไปของนักท่องเทีย่ ว
ชาย
หญิง
ไม่เกิน 20 ปี
21-40 ปี
41-60 ปี
60 ปีขึ้นไป
โสด

จ านวน (100 คน)
25
75
9
62
26
3
62

ร้อ ยละ
25.0
75.0
9.0
62.0
26.0
3.0
62.0
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ข้อ มูลทัว่ ไป

สถานภาพโดยทัว่ ไปของนักท่องเทีย่ ว
สมรส
ระดับการศึกษา ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส./ปวท.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตรกรรม(ทาสวน ประมง เลี้ยงสัตว์)
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รับจ้างทั่วไป
ธุรกิจส่วนตัว
พนักงานเอกชน
อื่นๆ
รายได้
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,000-30,000 บาท
30,000 บาท ขึ้นไป

จ านวน (100 คน)
38
9
33
10
38
10
9
4
20
24
20
21
2
38
39
10
13

ร้อ ยละ
38.0
9.0
33.0
10.0
38.0
10.0
9.0
4.0
20.0
24.0
20.0
21.0
2.0
38.0
39.0
10.0
13.0

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-40 ปี ส่ว นใหญ่
มีสถานภาพโสด มีการศึ กษาในระดับปริ ญญาตรี มีตาแหน่งงานเป็นรับจ้ างทั่วไป มี และมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนที่ 10,001 – 20,000 บาท
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2) ผลระดับทัศนคติของของประชาชน เพือ่ การเพิม่ พูน และเสริมสร้า งการท่อ งเทีย่ ว
อย่างยัง่ ยืน กรณีศกึ ษา พืน้ ทีอ่ าเภอเบตง จังหวัดยะลา
ตารางที่ 2 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา
ข้อ
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่ ว
ค่าเฉลีย่
ในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา
𝑥̅
ด้า นการดึงดูดใจ
3.70
อาเภอเบตงมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
3.90
อาเภอเบตงมีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 3.68
อาเภอเบตงมีภาพลักษณ์ที่ดีสร้างความพึงพอใจแก่
3.69
นักท่องเที่ยว
อาเภอเบตงมีเอกลักษณ์ ประเพณี ที่โดดเด่น
3.81
อาเภอเบตงมีการประชาสัมพันธ์อย่างเต็มทีแ่ ละน่าสนใจ 3.42
ส่งผลให้นักเที่ยวอยากจะมาท่องเที่ยว
ด้า นทีพ่ กั อาศัย (โรงแรม,อพาตเมนต์,โฮมสเตย์,อืน่ ๆ) 3.40
ที่พักมีเพียงพอสาหรับนักท่องเที่ยว
3.39
ที่พักมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
3.31
ที่พักมีสิ่งอานวยความสะดวกครบถ้วน
3.40
ที่พักมีความปลอดภัยต่อร่างกายและทรัพย์สิน
3.62
ที่พักมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นอาเภอเบตง 3.32
ด้า นสิง่ อานวยความสะดวกให้กบั นักท่องเทีย่ ว
3.23
ประชาชนในอาเภอเบตงสามารถให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว
3.40
ได้อย่างถูกต้อง
อาเภอเบตงมีเอกสารแนะนาการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน
3.30
มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน
3.13
มีพาหนะสาธารณะสาหรับนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ
3.21
การให้บริการร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจาหน่ายของที่
3.10
ระลึกมีเพียงพอ
ด้า นกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับแหล่งท่องเทีย่ ว
3.29

SD

การแปลผล

0.869
1.087
0.973
1.042

มาก
มาก
มาก
มาก

1.002
1.156

มาก
มาก

0.885
1.154
1.002
1.064
1.052
1.072
0.950
1.110

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

1.185
1.152
1.122
1.087

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

0.909

ปานกลาง
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ศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่ ว
ในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา
16 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างสม่าเสมอ

ข้อ

ค่าเฉลีย่
SD การแปลผล
𝑥̅
3.38 0.930 ปานกลาง

17 กิจกรรมการท่องเที่ยวส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์
วัฒนธรรม

3.50

0.927

มาก

จากผลการประเมินพบว่า ด้านการดึงดูดใจมี ระดับการประเมินมากที่สุด อยู่ในระดับดี (มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ า กับ 3.70) และด้ านที่พั กอาศั ย อยู่ ในระดั บ ปานกลาง (มี ค่า เฉลี่ย เท่า กับ 3.40) ด้า น
กิจกรรมที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวระดั บการประเมินอยู่ใ นระดับปานกลาง (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29)
ด้า นสิ่ งอานวยความสะดวกมี ร ะดั บการประเมินปานกลาง (มี ค่ า เฉลี่ ยเท่ ากั บ 3.23) และด้ า น
คมนาคมมีระดับ การประเมินน้อยที่สุด อยู่ในระดั บปานกลาง (มีค่า เฉลี่ยเท่ ากับ 3.16) ซึ่ งผู้ศึกษา
มองเห็นว่าควรเป็นด้านที่ได้รบั การปรับปรุงแก้ไขด่วนที่สุด
3) ผลการวิเคราะห์สมมุตฐิ านของระดับทัศนคติของประชาชน อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา
สมมุติ ฐานที่ 1 ปั จจั ยส่ ว นบุ คคลด้า นเพศมี ผลต่อทั ศนคติด้ านศั กยภาพของอาเภอเบตง
แตกต่างกัน
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เพศกับระดับทัศนคติดา้ นศักยภาพของอาเภอเบตง จังหวัดยะลา
เพศ

N

ค่าเฉลีย่ ระดับ
ทัศ นคติ
𝒙
̅

ชาย
หญิง

25
75

3.2032
3.4123

ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
(Std.
Deviation)
0.8362
0.7823

F

Sig.

0.055

0.815

จากตารางที่ 3 มีการตั้งสมมุติฐานเพื่อวิเคราะห์ผลคือ
H0: เพศแตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของอาเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน
H1: เพศแตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของอาเภอเบตง จังหวัดยะลา แตกต่างกัน
จากการทดสอบปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นเพศกั บ ระดั บ ทั ศ นคติ ด้ ว ยการวิ เคราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดี ย ว (Independent-Simple T Test) พบว่า ได้ ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.815 ซึ่ ง มี ค่ า
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มากกว่ าระดับ นัย ยะสาคัญ ในการทดสอบที่ 0.05 ดั งนั้น จึ งยอมรั บ H0 ซึ่ งหมายความว่ าเพศที่
แตกต่า งกันมีผลต่อทั ศนคติด้ านศักยภาพของอาเภอเบตง จังหวัด ยะลา ไม่แตกต่างกัน ดัง นั้น เพศ
ของประชาชนในพื้นที่ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่ส่ง ผลต่อระดับ ทัศนคติด้ านศักยภาพของอาเภอ
เบตง จังหวัดยะลา
สมมุติ ฐานที่ 2 ปั จจั ยส่ วนบุ คคลด้ านอายุ มีผลต่ อทัศ นคติ ด้า นศั กยภาพของอาเภอเบตง
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์อายุกับระดับทัศนคติด้านศักยภาพของอาเภอเบตง จังหวัดยะลา
อายุ

N

ค่าเฉลีย่ ระดับ
ทัศ นคติ
𝒙
̅

ไม่เกิน 20 ปี
21-40 ปี
41-60 ปี
60 ปีขึ้นไป
รวม

9
62
26
3
100

3.9200
3.2877
3.3123
3.5867
3.3600

ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
(Std.
Deviation)
0.5447
0.7489
0.9302
0.8092
0.7970

F

Sig.

1.806

0.151

จากตารางที่ 4 มีการตั้งสมมุติฐานเพื่อวิเคราะห์ผลคือ
H0: อายุแตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของอาเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน
H1: อายุแตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของอาเภอเบตง จังหวัดยะลา แตกต่างกัน
จากการทดสอบปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นเพศกั บ ระดั บ ทั ศ นคติ ด้ ว ยการวิ เคราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดี ย ว (Independent-Simple T Test) พบว่า ได้ ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.151 ซึ่ ง มี ค่ า
มากกว่ าระดับ นัย ยะสาคั ญในการทดสอบที่ 0.05 ดังนั้ น จึงยอมรับ H0 ซึ่ งหมายความว่าอายุ ที่
แตกต่า งกันมีผลต่อทั ศนคติด้ านศักยภาพของอาเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน ดัง นั้น เพศ
ของประชาชนในพื้นที่อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่ส่งผลต่อระดับทัศนคติดา้ นศักยภาพของอาเภอเบ
ตง จังหวัดยะลา
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สมมุติฐานที่ 3 ปัจจัยส่ว นบุคคลด้า นสถานภาพมีผลต่อทั ศนคติด้านศักยภาพของอาเภอเบ
ตงแตกต่างกัน
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์เพศกับระดับทัศนคติด้านศักยภาพของอาเภอเบตง จังหวัดยะลา
สถานภาพ

N

ค่าเฉลีย่ ระดับ
ทัศ นคติ
𝒙
̅

โสด
สมรส

62
38

3.2987
3.4600

ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
(Std.
Deviation)
0.7460
0.8749

F

Sig.

1.102

0.296

จากตารางที่ 5 มีการตั้งสมมุติฐานเพื่อวิเคราะห์ผลคือ
H0: สถานภาพแตกต่า งกันมีผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของอาเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่
แตกต่างกัน
H1: สถานภาพต่างกันมีผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของอาเภอเบตง จังหวัดยะลา แตกต่างกัน
จากการทดสอบปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นเพศกั บ ระดั บ ทั ศ นคติ ด้ ว ยการวิ เคราะห์ ค วา ม
แปรปรวนทางเดี ย ว (Independent-Simple T Test) พบว่า ได้ ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.296 ซึ่ ง มี ค่ า
มากกว่าระดับนัยยะสาคัญในการทดสอบที่ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับ H0 ซึ่งหมายความว่าสถานภาพ
ที่แตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของอาเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น เพศ
ของประชาชนในพื้นที่ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่ส่ง ผลต่อระดับ ทัศนคติด้ านศักยภาพของอาเภอ
เบตง จังหวัดยะลา
สมมุติ ฐานที่ 4 ปั จ จัย ส่ว นบุ คคลด้า นระดั บการศึกษามี ผลต่อทัศ นคติ ด้า นศั กยภาพของ
อาเภอเบตงแตกต่างกัน
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ ร ะดั บ การศึกษากั บ ระดั บ ทั ศ นค ติ ด้ านศั กยภาพของอาเภอเบตง
จังหวัดยะลา
ระดับการศึกษา

N

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส./ปวท.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

9
33
10
38
10

ค่าเฉลีย่ ระดับ ส่วนเบีย่ งเบน
ทัศ นคติ
มาตรฐาน
(Std. Deviation)
𝒙
̅
3.4222
1.3750
3.4945
0.7477
3.4160
0.5794
3.2116
0.6925
3.3680
0.9194

F

Sig.

0.581

0.677

จากตารางที่ 6 มีการตั้งสมมุติฐานเพื่อวิเคราะห์ผลคือ
H0: ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติดา้ นศักยภาพของอาเภอเบตง จังหวัดยะลา
ไม่แตกต่างกัน
H1: ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติดา้ นศักยภาพของอาเภอเบตง จังหวัดยะลา
แตกต่างกัน
จากการทดสอบปั จจัยส่วนบุคคลด้า นระดับการศึกษากับระดับทัศนคติ ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (Independent-Simple T-Test) พบว่าได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.677 ซึ่ ง มี ค่ า
มากกว่า ระดับ นัยยะสาคัญ ในการทดสอบที่ 0.05 ดัง นั้น จึง ยอมรับ H0 ซึ่งหมายความว่าระดั บ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่ อทัศนคติด้านศั กยภาพของอาเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกั น
ดังนั้น เพศของประชาชนในพื้นที่อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่ส่งผลต่ อระดับทัศนคติด้านศักยภาพ
ของอาเภอเบตง จังหวัดยะลา
สมมุ ติฐานที่ 5 ปัจ จัยส่ วนบุ คคลด้านอาชี พมี ผลต่ อทัศ นคติ ด้า นศักยภาพของอาเภอเบตง
แตกต่างกัน
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์อาชีพกับระดับทัศนคติดา้ นศักยภาพของอาเภอเบตง จังหวัดยะลา
อาชีพ

N

นักเรียน/นักศึกษา
เกษตรกรรม
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รับจ้างทั่วไป
ธุรกิจส่วนตัว
พนักงานเอกชน
อื่นๆ

9
4
20
24
20
21
2

ค่าเฉลี่ยระดับ
ทัศนคติ
𝑥̅
3.9200
3.6100
3.2520
3.2533
3.3000
3.1029
2.7600

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(Std. Deviation)
0.5447
0.7239
0.7058
0.8777
0.8822
0.7294
0.4525

F

Sig.

1.673

0.136

จากตารางที่ 7 มีการตั้งสมมุติฐานเพื่อวิเคราะห์ผลคือ
H0: อาชีพ แตกต่ า งกั นมีผลต่อทั ศ นคติ ด้ านศั กยภาพของอาเภอเบตง จัง หวัด ยะลา ไม่
แตกต่างกัน
H1: อาชีพแตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของอาเภอเบตง จังหวัดยะลา แตกต่างกัน
จากการทดสอบปั จ จัย ส่ วนบุ คคลด้า นอาชีพ กั บ ระดับ ทั ศ นค ติ ด้ วยการวิเคราะห์ ความ
แปรปรวนทางเดี ย ว (Independent-Simple T Test) พบว่า ได้ ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.136 ซึ่ ง มี ค่ า
มากกว่ าระดับ นัยยะสาคัญในการทดสอบที่ 0.05 ดัง นั้น จึง ยอมรับ H0 ซึ่งหมายความว่า อาชีพ ที่
แตกต่า งกันมีผลต่อทั ศนคติด้ านศักยภาพของอาเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่ แตกต่างกัน ดัง นั้น เพศ
ของประชาชนในพื้นที่ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่ส่ง ผลต่อระดับ ทัศนคติด้ านศักยภาพของอาเภอ
เบตง จังหวัดยะลา
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สมมุติฐานที่ 6 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้มีผลต่อทัศนคติดา้ นศักยภาพของอาเภอเบตงแตกต่างกัน
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์รายได้กับระดับทัศนคติดา้ นศักยภาพของอาเภอเบตง จังหวัดยะลา
รายได้

N

ต่ากว่า 10,000
10,001-20,000
20,001-30,000
มากกว่า 30,000

38
39
10
13

ค่าเฉลี่ย
ระดับ
ทัศนคติ
𝑥̅
3.3811
3.3887
3.5920
3.0338

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(Std. Deviation)

F

Sig.

0.8995
0.6503
0.8574
0.8313

1.035

0.381

จากตารางที่ 7.3.6 มีการตั้งสมมุติฐานเพื่อวิเคราะห์ผลคือ
H0: รายได้ แตกต่ างกั นมี ผลต่ อทั ศนคติ ด้า นศักยภาพของอาเภอเบตง จัง หวัด ยะลา ไม่
แตกต่างกัน
H1: รายได้แตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของอาเภอเบตง จังหวัดยะลา แตกต่างกัน
จากการทดสอบปั จ จัย ส่ว นบุ ค คลด้า นรายได้ กับ ระดับ ทั ศนคติ ด้ วยการวิเคราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดี ย ว (Independent-Simple T Test) พบว่า ได้ ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.381 ซึ่ ง มี ค่ า
มากกว่า ระดับ นัยยะสาคัญ ในการทดสอบที่ 0.05 ดัง นั้น จึง ยอมรับ H0 ซึ่งหมายความว่าระดั บ
รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติดา้ นศักยภาพของอาเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน ดังนั้ น
รายได้ของประชาชนในพื้ นที่อาเภอเบตง จังหวัด ยะลา ไม่ส่งผลต่อระดับทั ศนคติด้านศักยภาพของ
อาเภอเบตง จังหวัดยะลา

อภิปรายผล
ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ผู้ป ระกอบการ และหน่ วยงานภาครัฐที่มีต่ อศักยภาพ
ของแหล่ง ท่องเที่ย วในพื้นที่ อาเภอเบตงจังหวั ดยะลา จากผลการประเมิ นพบว่า ด้านการดึงดูดใจมี
ระดับการประเมินมากที่สุด อยู่ในระดับดี (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70) และด้านที่พักอาศัยอยู่ ใ นระดับ
ปานกลาง (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40) ด้านกิจ กรรมที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวระดั บการประเมินอยู่ใ น
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ระดับปานกลาง (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29) ด้านสิ่งอานวยความสะดวกมีระดับการประเมินปานกลาง
(มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23) และด้านคมนาคมมีระดับการประเมินน้อยที่สุด อยู่ใ นระดับปานกลาง (มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16) ซึ่งผู้ศึกษามองเห็นว่าควรเป็นด้านที่ได้รยั การปรับปรุงแก้ไ ขด่วนที่สุด
การศึกษาและตั้งสมมุตฐิ านพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทุกด้าน ไม่มีผลต่อระดับทัศนคติ ขัดแย้ ง
กับงานวิจัยของ อาไพรัตน์รัตน์ปราณี (2550) ที่ทาการศึกษาเรื่องแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดจั งหวัด นนทบุ รี ซึ่ง งานวิ จัยนี้พ บว่า นักท่องเที่ย วที่มีเพศอายุสถานภาพ
สมรสอาชีพและรายได้ตอ่ เดือนต่างกันมีแรงจูงใจในการดึงดูดใจแตกต่างกัน
ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการศึกษากับการวิเคราะห์ศกั ยภาพเพื่อการประเมิ นสถานภาพ
การพัฒนาเทศบาลเมืองเบตง (ข้อมูลจากแผนพัฒนา3ปีอาเภอเบตง) จากข้อมูลของเทศบาลเมืองเบ
ตงได้นาเทคนิค SWOT ANALYSIS มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลเมืองเบ
ตงเพื่อศึกษาปัจจัยภายใน ประกอบด้วย จุดแข็ง (Strengths – S) และจุดอ่อน (Weaknesses – W)
และปัจจั ย ภายนอก ประกอบด้ วย โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค (Threat – T) เมื่ อ
นามาเปรียบเทียบกับผลการศึกษา พบว่า จุดอ่อนและอุปสรรคที่วิเคราะห์ ในด้าน งบประมาณที่ มี
จากัดไม่เพียงพอต่ อการบริ หาร มีจ านวนบุค ลากรน้อยไม่เพียงพอกับปริมาณงานภารกิจ และความ
รับผิดชอบบุคลากรบางส่วนขาดศักยภาพในการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงานระหว่ างหน่ ว ยงา
ภายในขาดการติด ต่อประสานงานที่ดี อาจมี ผลท าให้ การนาแผนพัฒนา 6 ยุ ทธศาสตร์ไ ปปฏิบั ติ
ตั้ ง แต่ ปี 2557 ด้ า นยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การพั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า งพื้ นฐาน ทั้ ง ทางด้ า นระบบ
สาธารณู ป โภค และสาธารณู ป การ สิ่ งก่ อสร้ าง ต่ า ง ๆ ให้ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อพั ฒนาศั กยภาพและ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของเทศบาลเมือง และอานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการดาเนิน
กิจ กรรมต่ างๆ เช่ นการเดิ นทาง ตลอดจนการรองรับ การขยายตั วทางเศรษฐกิจ และรองรั บการ
เจริญเติบโตของเมือง การท่องเที่ ยวเพื่อรองรับนั กท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีแนวโน้ ม
เพิ่ ม ขึ้ นเรื่ อยๆ ซึ่ งจ านวนโครงการที่ แล้ วเสร็จ มี เพี ย ง 5 โครงการ คิ ด เป็ นร้ อยละ 4.63 จ านวน
โครงการที่อยู่ร ะหว่างดาเนินการ จานวน 31 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 79.49 โครงการทั้งหมด 36
โครงการ คิดเป็นร้อยละ23.08 ของโครงการทั้งหมด ส่งผลให้ ระดับความคิดเห็นด้าน ที่พักอาศัย สิ่ ง
อานวยความสะดวก กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับแหล่ง ท่ องเที่ ยว และการคมนาคม ยัง อยู่ในระดั บการ
ประเมินปานกลาง ซึ่งระดับการประเมินต่าสุด คือ ด้านการคมนาคม
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ข้อ เสนอแนะ
ผลการศึกษาได้ค้นพบประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยได้นาข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามในส่วนที่
3 ซึ่งผู้ประเมินสามารถนาเสนอมุมมองและแนวคิดทั้งหมด 28 ราย จากกลุ่มแบบสอบถาม 100 คน
พบว่าข้อเสนอแนะเป็นข้อมูลต่อเทศบาลเมืองเบตงทั้งหมด ดังนี้
1) ข้อเสนอแนะด้า นการดึ งดู ด ใจ พบว่ า อาเภอเบตงควรมี การประชาสั ม พันธ์ ให้ ทั่ว ถึ ง
เกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยว และเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวเสริมสร้างสถานที่ทอ่ งเที่ยวใหม่ๆมากยิ่งขึ้น
ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมอาเภอเบตง กิจกรรมช่วงกลางคืนมีค่อนข้างน้อย
2) ข้อเสนอแนะด้านที่พักอาศัย พบว่า ข้อเสนอแนะจานวนมากกล่าวว่ า ราคาที่พักมีราคา
แพง อาจจะไม่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว บางกลุ่มมองว่าช่วงแรกที่เปิดสนามบิ นควรมี
การลดราคาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
3) ด้านสิ่ง อานวยความสะดวกพบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามบางส่วนเสนอแนะด้า นราคา
สินค้าสูง อาหาร ร้านคา มีราคาค่อนข้างแพง และประชาชนในพื้นที่ยังไม่ได้มีส่ว นร่ ว มและไม่ท ราย
ถึงข้อมูลอาเภอเบตงอย่างชัดเจน ควรมีการจัดอบรมของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวได้
ถูกต้อง
4) ด้านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแหล่ งท่องเที่ยว ผู้ต อบแบบสอบถามเสนอแนะด้า นการจั ด
กิจ กรรมที่ต่ อเนื่ อง บางกิจ กรรมจั ดปี เดีย วและ ไม่ มี การจัด อี ก และกิ จกรรมการท่ องเที่ย วยัง ไม่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมของอาเภอเบตงเท่าที่ควร
5) ด้ านคมนาคม พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ข้อเสนอแนะในด้ า นนี้ ม ากที่ สุด ซึ่ ง ได้
ข้อเสนอแนะคื อ ที่ จอดรถไม่ เพียงพอ ป้ ายบอกทางไม่ มีภาษาอัง กฤษ ถนนยังขรุขระไม่ได้ รับ การ
ซ่อมแซม บางพื้นที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างทัง่ ถึง ควรใจเจ้าหน้าทีท่ เี่ กี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและดูแล
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การศึกษาพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากการประกาศใช้
กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ กรณีศกึ ษาลูกค้าธนาคารกรุงเทพ
สานักธุร กิจถนนชนเกษม จังหวัดสุร าษฎร์ธานี
วริศรา กรรณรงค์*

บทคัดย่อ
งานวิจัย เรื่องการศึกษาพฤติกรรมลูกค้ าที่เปลี่ ยนแปลงไปจากการประกาศใช้กฎหมายภาษี
อีเพย์ เมนต์ กรณี ศึ กษาลู กค้ า ธนาคารกรุง เทพ สานั กธุ รกิ จ ถนนชนเกษม จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
มีวั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) ทราบถึ ง พฤติ กรรมการใช้ บ ริการธุ รกรรมทางการเงินออนไลน์ ของลูกค้ า
ธนาคารกรุงเทพ สานั กธุร กิจ ถนนชนเกษม 2 ทราบถึงผลกระทบที่เกิด จากการบั งคั บใช้กฎหมาย
อีเพย์เมนต์ต่อลูกค้า ธนาคารกรุงเทพ สานักธุรกิจถนนชนเกษม โดยการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษา
เชิ ง พรรณนา กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการศึ กษา ครั้ ง นี้ คื อลู กค้ า ที่ ใ ช้ บ ริ การ E-Payment ผ่ านทาง
Application Buluang mBanking กั บ ธนาคารกรุ งเทพ สานั กธุ รกิ จถนนชนเกษม จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี
จากการค านวณ ตามสู ต รของ Taro Yamane ความคาดเคลื่ อ น 0.1 มี กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ต อบ
แบบสอบถามจานวน 100 คน จากประชากรทั้ งหมดจานวน 968,000 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจั ย
เป็นการเก็ บรวบรวม ข้อมูลแบบสอบถาม ประมวลผลและวิเคราะห์ ข้อมู ล โดยโปรแกรมสาเร็จรู ป
วิเคราะห์ ท างสั ง คมศาตร์ โดยสถิ ติ ที่ ใ ช้ ในการวิ เคราะห์ ข้อมู ลคื อ สถิ ติ พ รรณนา (Descriptive
Statistics) ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) โดยการแปลผลช่วงคะแนนเฉลี่ย นาเสนอในรูปของตาราง
ผลการวิ จัย พบว่ ากลุ่ม ตัว อย่ างส่ว นใหญ่เป็นเพศหญิ ง จานวน 69 คน คิด เป็ นร้ อยละ 69
มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41 สถานภาพสมรส จานวน 58 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 58 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 81 มีอาชีพธุรกิจ ส่วนตั ว
จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 89 รายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 100,000 บาท ขึ้นไป จานวน 83 คน คิดเป็ น

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ร้ อยละ 83 มี พ ฤติ กรรมการใช้ ธุ ร กรรมออนไลน์ กับ ทางธนาคารกรุ ง เทพ ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ บ ริ การ
บัญชีออมทรัพย์ จานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 ใช้บริการ Application Buluang mBangking
จานวน 80 คน คิด เป็ นร้อยละ 39.0 มีจ านวนครั้ง ในการฝากเงินเข้ าบั ญ ชี -รั บ โอนเงินเฉลี่ย ต่อวั น
อยู่ที่ 5-9 ครั้ ง จานวน 43 คน คิด เป็นร้อยละ 43 มีจานวนเงินในการฝากเงินเข้าบั ญชี -รับโอนเงิ น
เฉลี่ยต่อครั้งอยู่ที่ 1,001–5,000 บาทต่อครั้ง จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41 ได้รับผลกระทบจาก
การบั ง คับ ใช้ กฎหมายภาษี อีเพย์เมนต์ ในด้ านของความสะดวกในการด าเนิ นกิ จ การอยู่ ในระดั บ
ปานกลาง มีค่า Mean=3.49 และ SD=0.69 และได้รับผลกระทบในด้านของความเชื่อมั่นต่ อธนาคาร
กรุ งเทพอยู่ ในระดั บ น้อย มีค่ า Mean=2.59 และ SD=0.94 ผลการศึ กษาทาให้ เห็ นว่า หลั งจาก
รัฐบาลประกาศใช้ กฎหมายภาษี อีเพย์ เมนต์เพื่อเรีย กเก็ บ ภาษี จากกลุ่ม กิจการที่ ดาเนิ นผ่า นธุร กรรม
ออนไลน์ ลู กค้ าของธนาคารมี การปรั บตั วเพื่ อเตรียมพร้ อมกับการบังคั บใช้กฎหมายใหม่ ที่ เกิ ดขึ้ น
จากตั วบุ คคลและกิ จการของตนเองก่อน อาจเกิด ความยุ่ง ยากและลดความสะดวกในการดาเนิ น
กิจการลงบ้าง แต่กฎหมายยังไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของกิจการทาให้ลูกค้ายังคงใช้บริ การธนาคาร
กรุง เทพต่อไป แต่ ในอนาคตมี แนวโน้ มที่ จะใช้บ ริการในสัด ส่ว นที่ น้อยลง ในส่ว นของธุ รกรรมและ
บริการต่าง ๆ ของธนาคารยังได้รับความเชื่อมั่ นอยู่ ในระดับที่ ดี ได้ รับผลกระทบจากการสารวจใน
ระดั บ น้ อ ย แต่ อย่ า งไรก็ ต ามในปี 2563 หากมี การเริ่ ม ตรวจสอบและบั ง คั บ ใช้ กฎหมายภาษี
อีเพย์เมนต์เป็ นครั้ง แรก มี การส่ งข้ อมู ลธุ รกรรมต่า ง ๆ ให้กับสรรพากรเพื่อเช็ค สอบผลการดาเนิ น
กิจการย้อนหลัง หรือเกิดการเรี ยกเก็ บภาษี ที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นกับ ลูกค้ าธนาคารกรุ งเทพ อาจจะส่ งผล
ให้ผลการสารวจเปลี่ยนแปลงไปได้
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บทน า
ในปัจจุบันด้วยรูปแบบทางการค้าที่เปลี่ยนไป ทาให้กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับความ
สนใจและมี แนวโน้ ม ที่ เจริ ญ เติ บ โตขึ้ นมาก อั นเนื่ อ งมาจากพฤติ กรรมของผู้ บ ริ โภคที่ เปลี่ ย นไป
การพัฒนาเทคโนโลยี และเครื่ องมื อสื่ อสารต่า ง ๆ การแข่ งขันด้านราคา ที่ ราคาของสิ นค้า ในตลาด
ออนไลน์ที่ มีราคาเฉลี่ยถูกกว่า ราคาขายหน้าร้านทั่ วไป และความสามารถในการเข้าถึ งอิ นเตอร์เน็ ต
ที่ไม่มีข้อจากัดทั้งในด้านช่องทางการติด ต่ อ สถานที่และเวลาในการซื้อ-ขาย ทาให้จานวนผู้ซื้อสินค้ า
และผู้ขายสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ซึ่งส่วนหนึ่งมีผลมาจากความเชื่อมั่นในการ
ใช้ บ ริ การช าระเงิ นออนไลน์ หรื อ E-Payment ของธนาคารต่ าง ๆ ผ่ านช่ องทาง Internet Banking/
Application ต่ า ง ๆ และการขนส่ ง ที่ มี ท างเลื อ กหลากหลายและมี ค วามสะดวกรวดเร็ ว
ในการให้บริ การ จากผลสารวจประเทศไทยมีจ านวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ ตสูงถึ ง 45 ล้า นคน มูลค่ า
E-Commerce ในประเทศปี 2560 มี มู ล ค่ า 2,762,503.22 ล้ า นบาท และปี 2561 มี มู ล ค่ า
3,150,232.96 ล้านบาท อัต ราการเติบโต 14.04 % โดยมูลค่ าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ สก์ของประเทศ
ไทยเติบโตเฉลี่ย อยู่ที่ 8-10% ต่อปี (สานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์: 2561)
กฎหมายภาษีอากรเป็นเครื่องมื อในการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล เพื่อนามาใช้ในการบริหาร
ประเทศในด้ านต่ าง ๆ อันเป็นประโยชน์ส่วนร่ วมแก่ประชาชนทุ กคนในประเทศ ในปีงบประมาณ
2561 ที่ผ่านมานั้น รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 2,535,531 ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายเงินรวมทั้งสิ้ น
3,007,203 ล้ า นบาท มี ส่ว นต่า งอยู่ที่ 471,672 ล้ า นบาท ดุ ลการคลั ง ตามระบบกระแสเงิ นสด
รัฐบาลมี รายได้ นาส่งคลั ง 2,522,019 ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวม 3,007,203 ล้านบาท
ส่งผลให้ดุลเงินงบประมาณขาดดุล 485,184 ล้านบาท หนี้สาธารณะคงค้างของรั ฐบาล ณ สิ้นเดือน
สิงหาคม 2561 มี จานวน 6,672,886 ล้ านบาท คิด เป็ นร้ อยละ 41.3 ของ GDP ประกอบด้ วยหนี้
ในประเทศคิ ดเป็ นร้ อยละ 96.2 ส่ วนที่ เหลื อร้อยละ 3.8 เป็ นหนี้ ต่ างประเทศ หากแบ่ งตามอายุการกู้ เงิ น
ประกอบด้ว ยหนี้ ร ะยะยาวคิด เป็ นร้อยละ 98.1 และหนี้ ระยะสั้ นร้อยละ 1.9 หากแบ่ งตามอายุ
คงเหลือ หนี้ระยะยาวคิดเป็นร้อยละ 86.5 ส่วนที่เหลือร้อยละ 13.5 เป็นหนี้ระยะสั้น ซึ่งอาจส่งผลให้
รัฐบาลมีความเข้มงวดในการจัดเก็บภาษีในต่างด้าน ๆ มากขึ้น และมีนโยบายด้านภาษีใหม่ ๆ เพื่ อให้
ครอบคลุมการดาเนินกิจการในด้านต่าง ๆ ของประชาชนมากยิ่งขึ้น (รายงานสถานการณ์ดา้ นการคลัง
ปีงบประมาณ 2561 ฉบับที่ 12/2561)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ แห่ ง ชาติ
ที่มุ่ งเน้นให้ ระบบการชาระเงิ นของประเทศไทยมี ประสิทธิ ภาพ มีความสามารถก้าวทั นการเปลี่ ยนแปลง
ของเทคโนโลยี มีความมั่นคงและความปลอดภัยได้มาตรฐานสากล ต้นทุนต่าตรงกับความต้องการของ
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ผู้ใช้ บ ริการ ทั้ง ภาคประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐ ซึ่ งกาหนดให้ นาระบบอิ เล็ กทรอนิกส์และ
นวัต กรรมต่า ง ๆ มาใช้กับ การดาเนินกิ จการตามลักษณะการท าธุรกรรมที่เปลี่ย นไป และได้มี การ
กาหนดกฎหมายภาษี อีเพย์เมนต์ ขึ้น เพื่ อจั ด เก็ บภาษีที่ เกิ ด จากการด าเนิ นกิ จ การออนไลน์ต่ า ง ๆ
ผ่านทางสถาบันการเงินและผู้ใ ห้บริการทางการเงินอิ เล็กทรอนิกส์ต่า ง ๆ โดยจะเริ่ม มีการเก็ บข้อมู ล
บัญชี ตั้งแต่ปี นี้เป็ นต้นไป เพื่อรายงานแก่กรมสรรพากรภายในเดือนมีนาคม ปี 2563 (แผนกลยุท ธ์
ระบบชาระเงิน ฉบับที่ 4)
แม้ว่ าจะมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ ยวกั บภาษีอีเพย์ เมนต์จ ากกรมสรรพากรและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง หรือผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และผ่านการชี้แจ้งข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่ลูกค้าธนาคารกรุ ง เทพ
สานั กธุรกิ จถนนชนเกษม เข้าใจถึงความจาเป็ น วิ ธีปฏิ บัติ งานของหน่วยงานภาครัฐ และประโยชน์
ที่จะเกิด ขึ้น แต่ ก็ปฏิ เสธไม่ไ ด้ว่า ด้ว ยการบัง คับ ใช้กฎหมายภาษี อีเพย์เมนต์ นี้ มีแนวโน้ มที่ จะส่ งผล
กระทบต่อ บมจ.ธนาคารกรุงเทพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นักศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษาผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้น
วัต ถุประสงค์ในการวิจยั
1) ทราบถึงพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ของลูกค้าธนาคารกรุ ง เทพ
สานักธุรกิจถนนชนเกษม
2) ทราบถึงผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายอีเพย์เมนต์ต่อลูกค้าธนาคารกรุ งเทพ
สานักธุรกิจถนนชนเกษม

วิธ ีก ารศึกษา
การศึกษาพฤติกรรมลูกค้าที่ เปลี่ย นแปลงไปจากการประกาศใช้ กฎหมายภาษี อีเพย์เมนต์
กรณี ศึ กษาลู กค้า ธนาคารกรุ งเทพ สานักธุร กิจ ถนนชนเกษม ผู้ วิจั ยมี วิธี การศึ กษาโดยเริ่ม จากการ
กาหนดประชากร (Population) คือ ลูกค้าที่ใช้บริการ E-Payment ผ่านทาง Application Buluang
mBanking กับธนาคารกรุงเทพ สานักธุรกิจถนนชนเกษม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 968,000 คน
(จากฐานข้อมูลลูกค้า ปี 2561 ของธนาคารกรุง เทพสาขาถนนชนเกษม) และกาหนดกลุ่ม ตั วอย่า ง
(Sample) โดยการคานวณกลุ่ มตั ว อย่ างตามสู ต รของ Taro Yamane โดยกาหนดให้ร ะดับ ความ
คลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.10 ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 100 คน หลังจากนั้นดาเนินการออกแบบสอบถาม
โดยศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ที่รัฐบาลกาหนด
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คือแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อนาไปสารวจกลุ่มตัวอย่าง และวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้ น
โดยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นแบบสอบถามเชิงปริมาณ โดยมีข้อมูล 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
2) ข้อมูลเกี่ ยวกั บอาชี พ ได้ แก่ รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน รายได้ อื่น ๆ นอกเหนื อจากกิ จการ
รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน การใช้จ่าย ออมเงินเฉลี่ยต่อเดือน
3) ข้อมูลเกี่ยวกับการธุรกรรมด้านการเงินของธนาคารกรุงเทพ ได้แก่ การเดินบัญชีเงินฝาก
บัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ, mBanking, iBanking และ iCash
4) ข้อคิ ดเห็ นเกี่ยวกับ การบัง คับใช้ภาษีอิเล็กทรอนิ กส์ ได้แก่ ความรู้ค วามเข้ าใจของการ
บังคับใช้กฎหมาย การเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้ภาษี
และดาเนินการเก็ บรวบรวมข้อมู ลใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจั ยสร้างขึ้นไปท าการเก็บรวบรวม
ข้อมู ลจากกลุ่ม ตัวอย่างที่กาหนดไว้ ซึ่ งผู้วิ จัยท าการชี้ แจงต่อกลุ่ มตัว อย่ างให้เข้ าใจถึงวั ตถุ ปร ะสงค์
วิธีการตอบแบบสอบถาม การนาคาตอบที่ได้ไ ปใช้ป ระโยชน์ คาอธิ บายลักษณะของแบบสอบถาม
รวมทั้ ง ชื่ อของผู้ วิ จั ย นอกจากนี้ ในค าชี้ แจงได้ มี การแสดงข้ อความที่ ท าให้ ผู้ต อบแบบสอบถาม
มีความมั่นใจว่า ข้อมู ลที่จ ะตอบไปจะไม่ ถูกเปิ ดเผยเป็นรายบุคคล จะไม่มี ผลกระทบต่อผู้ ตอบ และ
มีการพิ ทั กษ์ สิท ธิของผู้ต อบด้ วย ดาเนิ นการแจกแบบสอบถามและเก็บ ข้อมูลด้ วยตนเองพร้ อมทั้ ง
ตรวจสอบความถูกต้ องและความสมบูรณ์ ทั้งสิ้น 100 ชุด และนาข้อมูลที่ได้มาลงรหัส (Coding) ใน
แบบสอบถามทุกชุด ที่ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมู ลทางสถิติ เมื่อได้แบบสอบถาม
แล้ว ตรวจสอบความสมบู รณ์ ของแบบสอบถามจากนั้นด าเนินการวิเคราะห์ข้อมู ลโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป ดังนี้
1) การวิ เคราะห์ ข้อมู ลเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม โดยใช้ สถิ ติ
เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แก่ ค่ า ร้ อยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2) วิเคราะห์ ผลกระทบที่ เกิด จากการบังคั บใช้ กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ ต่อลู กค้า ธนาคาร
กรุง เทพ สาขาถนนชนเกษม จัง หวั ดสุ ราษฎร์ธ านี โดยการหาค่ าเฉลี่ ย ( Mean) และส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
3) วิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนก
ตาม เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมู ล
ขั้นพื้นฐานและทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean: 𝑥̅ ) ส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: SD) และสถิ ติที่ ใช้ท ดสอบสมมติฐาน ได้ แก่ สถิติ ทดสอบ T (T-Test) เพื่ อ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ใช้ทดสอบความแตกต่างของตัวแปรตั้งแต่ 2
กลุ่มขึ้นไป โดยสถิติทดสอบ T-Test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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ผลการวิจยั
ผลการศึกษาศึกษาพฤติ กรรมลู กค้ า ที่ เปลี่ย นแปลงไปจากการประกาศใช้ กฎหมายภาษี
อีเพย์เมนต์ กรณีศึกษาลูกค้าธนาคารกรุงเทพ สานักธุรกิจถนนชนเกษมจังหวัดสุราฎร์ ธานี พบว่ า กลุ่ ม
ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จ านวน 69 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 69 มี อายุ ร ะหว่ า ง 41 -50 ปี
จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41 สถานภาพสมรส จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 58 จบการศึ กษา
ระดั บปริญญาตรี จ านวน 81 คน คิ ดเป็นร้ อยละ 81 มี อาชีพธุ รกิ จส่ว นตัว จานวน 89 คน คิด เป็ น
ร้อยละ 89 รายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 100,000 บาท ขึ้นไป จานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 83 ใช้บริการ
บั ญ ชี ออมทรั ย พย์ จ านวน 99 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 36.7 ใช้ บ ริ การ Application Buluang mBangking
จานวน 80 คน คิด เป็ นร้ อยละ 39.0 มี จ านวนครั้ งในการฝากเงินเข้ าบั ญชี -รั บโอนเงิน เฉลี่ย ต่อวั น
อยู่ ที่ 5-9 ครั้ ง จ านวน 43 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 43 มี จ านวนเงิ นในการฝากเงิ นเข้ า บั ญชี-รั บโอนเงิ นเฉลี่ ย
ต่อครั้งอยู่ที่ 1,001–5,000 บาท ต่อครั้ง จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41
จากการเก็บข้อมูล พบว่าพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากการประกาศใช้กฎหมายภาษี
อีเพย์ เมนต์ กรณี ศึ กษาลู กค้ า ธนาคารกรุง เทพ สานั กธุ รกิ จ ถนนชนเกษม จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
อยู่ในระดับปานกลาง Mean=3.49 และ SD=0.69 จากกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมด
โดยลู กค้า มีความระมัด ระวัง ในการใช้ ธุรกรรมทางการเงิ นผ่า นระบบธนาคาร อยู่ในระดั บ
มากที่ สุด Mean=4.22 และ SD=1.01 หลีกเลี่ ยงการทาธุร กรรมออนไลน์และด าเนิ นกิจ การด้ ว ย
เงินสดมากขึ้นอยู่ในระดับมาก Mean เท่ากันอยู่ที่ 4.20 และ SD=0.99, 1.19 ตามลาดับ ลูกค้ามี การ
ปรับเปลี่ ยนวิธีการรับชาระเงินจากคู่ ค้าอยู่ในระดั บมาก Mean=4.01 และ SD=1.02 มีการคานวน
จานวนธุร กรรมฝากเงิ น–โอนเงินเข้า บัญ ชี อยู่ ในระดั บ มากเช่ นเดี ยวกันโดยมี ค่า Mean=3.56 และ
SD=1.17 มี การสรุป จานวนเงินฝาก–โอนเงินเข้ าบัญชีอยู่ในระดั บมาก Mean=3.38 และ SD=1.20
มีการปรั บเปลี่ยนวิธีการออมเงินซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง Mean=2.61 และ SD=1.41 และสุดท้า ย
ส่งผลต่อรายได้ของกิจการลดลง อยู่ในน้อยที่สุด Mean=1.70 และ SD=0.86 ในด้านความเชื่ อมั่ นใน
การใช้บริการธนาคารกรุงเทพ อยู่ในระดับน้อย Mean=2.59 และ SD=0.94 โดยอันดับหนึ่งคือลูกค้า
ลดการใช้ธุรกรรมทางการเงินในด้านต่าง ๆ ของธนาคารกรุงเทพ มีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง
ซึ่งมีค่า Mean=3.58 และ SD=1.04 จากกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมด รองลงมาคือมีการ
เพิ่มการหมุนเวียนบัญ ชีผ่านบัญชีบุ คคลที่ สาม ในระดับ น้อย Mean=2.57 และ SD=1.29 และเพิ่ ม
บัญ ชี เงิ นฝากและการทาธุ รกรรมออนไลน์ของตนเองกับ ธนาคารอื่น อยู่ ในระดั บน้ อยเช่นดี ยวกั น
Mean=2.50 และ SD=1.20 มี การยกเลิ กการใช้ ธุร กรรมออนไลน์กับ ทางธนาคารกรุ งเทพ อยู่ใ น
ระดั บ น้ อย Mean =2.25 และ SD=1.20 และลากั บ สุด ท้ า ยคื อการยกเลิกบั ญ ชี เงิ นฝากกั บ ทาง
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ธนาคารกรุ งเทพ และยกเลิกการใช้ทุ กบริ การกั บทางธนาคารกรุง เทพ อยู่ ในระดับ น้อย โดยมี ค่ า
Mean เท่ากันอยู่ที่ 2.24 และ SD=1.99
ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานพบว่า
1) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศมีผลต่อระดับผลกระทบไม่แตกต่างกัน
2) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุมผี ลต่อระดับผลกระทบแตกต่างกัน
3) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพมีผลต่อระดับผลกระทบไม่แตกต่างกัน
4) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษามีผลต่อระดับผลกระทบที่ไม่แตกต่างกัน
5) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพมีผลต่อระดับผลกระทบทีไ่ ม่แตกต่างกัน
6) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้มผี ลต่อระดับผลกระทบที่แตกต่างกัน

ข้อ เสนอแนะเชิงนโยบายของธนาคาร
จากการศึกษาวิจั ยเรื่องพฤติกรรมลูกค้าที่ เปลี่ยนแปลงไปจากการประกาศใช้กฎหมายภาษี
อีเพย์เมนต์ กรณีศึกษาลูกค้าธนาคารกรุ งเทพ สานักธุรกิจถนนชนเกษม จังหวัด สุราษฎร์ธานี ผู้วิจัย มี
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายของธนาคารดังต่อไปนี้
1) ให้ความรูค้ วามเข้าใจด้านภาษีที่ถูกต้องแก่ลูกค้าธนาคารกรุงเทพ
2) อานวยความสะดวกในการดาเนินกิจการ และการชาระภาษีที่ถูกต้องแก่ ลูกค้ า เพื่ อรั กษา
ฐานลูกค้าเดิมของธนาคาร
3) ติดตามปัญหาที่อาจจะเกิดจากการทาธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า
4) ทาความเข้าใจในการเดินบัญชีที่ถูกต้องแก่ลูกค้า เนื่องจากหากลูกค้าดาเนินกิจการด้วยการ
เพิ่ ม บั ญ ชี กับ ธนาคารอื่ น จะเป็ นการแบ่ ง ส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาดของธนาคารกรุ ง เทพ และ
หากลูกค้าดาเนินกิจการด้วยบัญชีของบุคคลที่สาม จะเป็ นการบิ ดเบือนข้อเท็ จจริงของข้อมู ลรายได้
ในการอย่างดาเนินกิจการ อาจจะมีความผิดทางกฎหมายได้
5) การวิจัยนี้เป็นงานวิจยั ที่ศกึ ษาความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลูกค้ากลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ บ ริการ
mBanking ของธนาคารกรุงเทพ สานักธุรกิจถนนชนเกษม หลังจากการประกาศใช้ กฎหมายภาษี อีเพย์
เมนต์ ก่ อนมี การบัง คับ ใช้จ ริงในเดื อนมี นาคม 2563 เท่านั้ น หลัง จากมีการบั งคับ ใช้อย่า งสมบูร ณ์
ผลการวิจัยอาจเปลี่ยนแปลงไป
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แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานคลัง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศิลายุทธ์ คงอุดหนุน *

บทคัดย่อ
การค้ น คว้ าอิ สระครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาปั ญ หาและแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาการ
บริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติงานจากการ
ปฏิบั ติงานของบุคลากรในส่ว นงานด้านต่าง ๆ ซึ่ง เก็บ ข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามกั บ ข้าราชการ
ที่ ท างานอยู่ ใ นกองคลั ง ขององค์ การบริ ห ารส่ ว นจัง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี จ านวน 26 คน ซึ่ ง ได้ รั บ
แบบสอบถามคื นที่สมบูรณ์และสามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด 26 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมู ล พบว่ า ข้อมู ลทั่ ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถามทั้ง หมดเป็นเพศหญิ ง
ส่วนใหญ่มีอายุ 42-53 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีป ระสบการณ์ในการทางาน 5-10 ปี
องค์การบริ หารส่วนจั งหวั ดสุราษฎร์ ธานีมี ปัญ หาการบริ หารงานคลังทั้ง 6 ด้ าน ในภาพรวม อยู่ใ น
ระดับ มาก สาหรับรายด้า นมีปั ญหาการบริหารงานคลัง จากมากไปน้อย คือด้านการจัด ซื้อจั ดจ้า ง
ด้านบุคลากรซึ่งมีปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการจัดเก็บรายได้ มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ด้านการ
เบิกจ่าย มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ด้านการจัดทางบประมาณ มีปัญหาอยู่ในระดับมาก และการจั ด ท า
บัญชีและงบการเงิน มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
ค าสาคัญ: การปรับปรุง พัฒนา การบริหารงานคลัง

*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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บทน า
งบประมาณจึ ง ถื อเป็ นปั จ จั ย ในการด าเนิ นงานที่ สาคั ญ ที่ จ ะใช้ ในการบริ ห ารงานคลั ง
ของท้องถิ่นเพื่อตอบสนองตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้มากที่สุด ในปัจจุบันนี้ในเรื่ อง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่ นที่ จ ะนามาเพื่อพั ฒนาท้องถิ่ นให้เจริ ญ ก้า วหน้า ได้ นั้น
มาจากรายได้ ภาษี ท้ องถิ่ นที่ มี กฎหมายให้ จั ด เก็ บ เองและยั ง ต้ องพึ่ ง พารายได้ จ ากภาษี จั ด สรร
และเงินอุ ดหนุนจากรัฐบาลอีกจานวนหนึ่ งเพื่อจะให้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนามาพัฒนาท้องถิ่ น
ของตน งบประมาณรายรับ ของท้องถิ่นอาจมี ไม่เพียงพอต่ อการใช้ จ่ายในการพัฒนาท้องถิ่น ดั งนั้ น
องค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่ นต้ องเพิ่ ม ศักยภาพทางการเงินการคลั งเพื่ อบริ ห ารจัด การ ซึ่ง ต้ องการ
วางแผนงบประมาณประจาปีเพื่อเป็ นกรอบในการจัดหารายได้ และนามาใช้จ่ ายให้เกิดความคุ้มค่ า
โปร่งใส ไม่ให้เกิดการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้พร้อมทั้งสามารถรายงานทางการเงินและบัญ ชี
เพื่อให้รั ฐใช้ ประโยชน์ในการตัด สินใจเชิ งนโยบายทางการบริห ารงานคลัง ขององค์ กรปกครองส่ว น
ท้ องถิ่ น จึ ง มี กระบวนการด าเนิ นงานหลายอย่ า งที่ ต้ องสั ม พั นธ์ แ ละสอดคล้ องกั นถึ ง จะบริห าร
งบประมาณได้ อย่ า งสมดุ ลและส่ งผลให้ การบริ ห ารงานเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ซึ่ง การที่ จ ะด าเนิ นงาน
การบริหารงานคลังให้ประสบผลสาเร็จได้นั้นย่อมมีผลสาเร็จและมีปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารงานได้
จะต้ องมี ข้อขั ด ข้ อง มี ปั ญ หาที่ จ ะต้ องแก้ ไ ขเพื่ อให้ การด าเนิ นงานนั้ นประสบความสาเร็ จ และ
เกิดประสิทธิผลสู งสุดแก่ราชการการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นเป็นหัวใจสาคั ญ
ของการบริหารงบประมาณของท้องถิ่น โดยท้องถิ่นจะต้องสร้างวินัยการเงินการคลังเพื่อจัด หารายได้
และใช้จ่ายงบประมาณให้ เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ไม่มี การกากั บดู แลการใช้จ่ ายเงิ นงบประมาณอาจใช้จ่ ายเงิ นไป โดยไม่ เกิด ประโยชน์แก่ป ระชาชน
ในท้ องถิ่ นก็เป็ นได้ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นจึงต้ องพั ฒนาศักยภาพการบริหารงานคลั งเพื่อ ให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ราชการ
จากเหตุผลดัง กล่ าวข้ างต้น ผู้วิ จัยจึ งมี ความสนใจที่ จะศึกษาแนวทางในการปรั บปรุง และ
พัฒนาการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนาผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ ใน
การแก้ปั ญหา และพัฒนาการบริ หารงานคลังท้องถิ่ นให้บ รรลุเป้า หมายและก่อให้ เกิ ดประสิทธิภาพ
สูงสุด อันนาไปสู่ความก้าวหน้าขององค์กรต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานีที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติงานจากการปฏิบัตงิ านของบุคลากรในส่วนงานด้านต่าง ๆ

ค าถามการวิจยั ศึกษา
การบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนจั งหวัดสุราษฎร์ ธานี มีปัญหาที่ สาคัญอะไรบ้า ง
มีสาเหตุมาจากการปฏิบตั ิงานในลักษณะเช่นใดบ้างอย่างไร

งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กิติกุล แสนทวีสุข (2557) ศึกษาเรื่องสภาพการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตาบล
ในเขตพื้ นที่ จั งหวั ด อุ บ ลราชธานี ผลการศึ กษาวิ จั ย พบว่ า ด้ า นที่ มี ปั ญ หาอยู่ ใ นระดั บ มากคื อ
ด้านการเงิน ด้านการพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน ด้านการบัญชี ส่วนด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้
มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนการคลังต่อสภาพการ
บริหารงานคลัง พบว่าหัวหน้าส่วนการคลังที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา แตกต่า งกั นมี ค วามคิด เห็ น
ต่อสภาพการบริหารงานคลังโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่า งกัน และหัวหน้าส่ วนการคลังที่มีรายได้
และประสบการณ์ ที่ แตกต่ างกัน มี ค วามคิด เห็ นต่อสภาพการบริ ห ารงานคลั งแตกต่ างกั นอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นรรธพงศ์ ใคร่เครือ และนันทยา บุตรสิน (2558) ศึกษาเรื่องปัญหาการบริห ารงานคลั ง ของ
องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ในจั ง หวัด ระยอง พบว่า ความคิ ด เห็ นของบุ ค ลากรเกี่ ย วกับ ปั ญ หา
การบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง ในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง
และบุคลากรที่มีตาแหน่ง และประสบการณ์การทางานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการ
บริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง แตกต่างกันแต่ บุ คลากรที่ทางานใน
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
ความรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานคลังท้องถิ่น มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็ นของบุ คลากร
เกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง อย่างมีนัย สาคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ประภาพร มนตรี (2556) ศึกษาเรื่ องการบริห ารงานคลัง ขององค์ กรปกครองส่ว นท้องถิ่ น
ในจัง หวัด สงขลา พบว่า เพศ อายุ ที่แตกต่ างกั น มี ความคิด เห็นต่อปั ญหาการบริ หารงานคลั งของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัด สงขลาที่ แตกต่ า งกั นอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ ที่ร ะดั บ 0.05
ซึ่งปัญหาการบริหารงานคลังอาจเป็นเพราะขอบเขตภาระหน้าทีข่ องการบริหารงานคลังนั้นครอบคลุ ม
งานที่ สาคั ญ ทุก ๆ ด้ า น ไม่ ว่า จะเป็ นด้า นงบประมาณ ด้ านการจัด หาพั สดุ ด้า นการบั นทึกบั ญ ชี
ด้านการจัดท างบการเงิน และด้านการับและการจ่ ายเงิ น ถึงแม้ว่างานแต่ ละอย่ างมีแนวทางวิธีการ
หนังสือสั่ งการให้ ปฏิบัติต ามกฎระเบียบข้ อบังคับ ของทางราชการ แต่เนื่องจากปริ มาณของงานมาก
จึงทาให้ประสบปัญหาการปฏิบัติ ตามขั้นตอนของการจัดทางบประมาณส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้า ที่ผู้ปฏิ บัติ งาน และมี การควบคุ ม ตรวจสอบ การบริห ารงบประมาณขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่ นจากหน่ วยงานของรัฐ แนวทางปฏิบั ติต ามระเบีย บพัสดุฯ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ต ลอดเวลา
ทาให้การปฏิ บัติ ตามระเบียบพัสดุฯ ในการจั ดซื้ อจัด จ้างตามวิธีต่ าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ ผู้ป ฏิบัติ งาน
ประสบปัญหาในเรื่องของความผิดพลาดในการปฏิ บัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติง านที่มากเกินไปส่งผล
ต่อระยะเวลาในการเบิก-จ่ายเงิน
ลีน่า พอนมาเจดี (2554) ศึกษาเรื่องสภาพปัญหา และแนวทางแก้ไขการบริหารงานบุคลากร
ในคณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย แห่ง ชาติ ลาว พบว่า ปั ญ หาการบริ หารงานบุ ค ลากรในคณะ
ศึกษาศาสตร์มหาวิท ยาลัยแห่งชาติ ลาว สภาพปัญหาการบริหารงานบุคลากร ในคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยภาพรวม มีปัญหาอยู่ในระดับ “ปานกลาง” เรียงตามลาดับด้านที่มีปัญหา
มากที่สุด คือ ด้านการสรรหาบุคลากร รองลงมาคือ ด้านการธารงรักษาบุคลากร และด้ า นที่ มี ปัญ หา
น้อยที่สุด คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร สาหรับแนวทางแก้ ไขปัญหาการบริ หารงานบุคลากรในคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยแหงชาติลาว ด้า นการวางแผนบุคลากร ควรมีการวางแผนบุ คลากรให้
ละเอียดและชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม ควรรับเอาบุคลากรที่มีมวี ุฒิการศึกษาและประสบการทีเ่ หมาะสม
กับตาแหน่ง ด้านการสรรหาบุคลากร ควรประกาศผ่านสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น ผ่านทางโทรทัศน์
วิทยุหนั งสือพิ มพ์เป็ นต้น ควรมีม าตรฐานในการรับบุ คลากรเข้ามาทางาน มีความโปร่ งใส ด้ านการ
พัฒนาบุคลากร ควรเปิดให้โอกาสให้บุคลากรได้รับการยกระดับความรู้ทักษะใหม่ ๆ อย่างทั่วถึงควรมี
แผนที่ชัดเจนในการที่จะพัฒนาบุคลากรในด้ านต่าง ๆ
วราภรณ์ ธนูธรรมเจริญ (2556) ศึกษาเรื่องปั ญหาและอุปสรรคในการบริห ารงานคลังของ
องค์ กรปกครองส่ว นท้องถิ่ นในเขตอาเภอบางละมุง จั งหวัดชลบุ รี พบว่ าในภาพรวมของเจ้ าหน้า ที่
ที่ปฏิบัติงานในกองคลังมีระดับปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาด้านการจัดเก็บรายได้มาจากรายได้
ที่จัดเก็บเองจากภาษีและค่า ธรรมเนียมมีการประชาสัมพั นธ์แต่ประชาชนยังให้ความสนใจน้อย และ
ขาดการสารวจพื้นที่ ของผู้รับผิดชอบด้า นการจัดเก็บรายได้ อีกทั้งเงินอุดหนุนที่รั ฐจัดเก็บและจัดสรร
ให้โอนงบล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้ ทาให้เกิดปัญหาในการนางบไปพัฒนาและ
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แก้ ไ ขปั ญ หาให้ แก่ ป ระชาชน และส่ง ผลต่ อการจัด ซื้ อจั ด จ้ า งหากเงิ นอุ ด หนุ นโอนมาให้ ป ลายปี
งบประมาณ ปั ญ หาด้า นระเบีย บทางการเงิ น ถึ ง แม้ จ ะมีร ะเบี ย บที่ เป็ นมาตรฐานแต่ เกิ ด ปั ญ หา
จากความไม่ เข้า ใจและนาไปตีค วามหมายของระเบี ยบที่แตกต่า งกั น ท าให้ผู้ใช้ป รับ ใช้ ตามความ
ต้องการของผู้บริหารและสถานการณ์
ศุภมาศ เรี้ยนสุวงศ์ (2554) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการบริหารงานคลังของเทศบาลต าบล
ในเขตอาเภอเมืองชลบุรี พบว่าเจ้ าหน้าที่ ทุกตาแหน่ง เห็นว่าปั ญหาการบริหารงานคลั งด้ านต่ าง ๆ
อยู่ ในระดั บ มาก โดยต าแหน่ งเจ้ าหน้ าที่ มีปั ญ หาการบริห ารงานคลั งมากที่ สุด เจ้า หน้ า ที่ที่ สาเร็ จ
การศึ กษาในสาขาที่ ไม่ เกี่ ยวกับ การบริ หารงานคลั งมี ปั ญหามากกว่า เจ้า หน้า ที่ที่ สาเร็ จการศึกษา
ในสาขาที่เกี่ ย วกั บการบริ ห ารงานคลัง ทุกด้า น ส่ว นเจ้า หน้ าที่ ทุ กช่ วงประสบการณ์ ในการท างาน
11-15 ปี มีปัญหาการบริหารงานคลังมากที่สุด และยังพบว่ า เพศ ที่แตกต่างกั นเห็นว่ามีปัญหาการ
บริหารงานคลังด้านต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน
อรุณ ชั ฏพลชั ย (2554) ศึกษาเรื่องปัญ หาการจั ดท างบประมาณขององค์การบริห ารส่ว น
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเบิกจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ ทันระยะเวลาที่กาหนด และไม่เป็นไปตามที่ได้รั บอนุมัติในข้อบัญญั ติ
งบประมาณประจ าปี จึ ง ท าให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นไม่ สามารถใช้จ่ า ยงบประมาณตาม
แผนงาน/โครงการที่กาหนดไว้ได้

วิธ ีก ารศึกษา
ประชากรในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการที่ทางานอยู่ในกองคลังขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้ นี้ เป็นลักษณะ
แบบสอบถามที่ผู้วิจั ยสร้างขึ้นตามวัตถุป ระสงค์ของการวิจัย โดยใช้ค าถามปลายปิด มีการจัดลาดั บ
เนื้อหาของแบบสอบถามให้ค รอบคลุ มข้อมูลที่ต้องการซึ่ง แบ่ งออกเป็ น 2 ส่วน คือข้อมูลทั่ วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดั บการศึกษา และประสบการณ์ ในการท างาน และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่ ง ออกเป็ น
6 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดทางบประมาณ ด้านการจัดเก็บรายได้ ด้ านการจั ดซื้อจัดจ้าง ด้านการเบิ ก
จ่ายเงิน ด้านการจัดทาบัญชีและงบการเงิน และด้านบุคลากรจานวน 24 ข้ อ โดยมี ลักษณะคาถาม
เป็นแบบ Likert’s Scale มี 5 ระดับ ซึ่งแบบสอบถามที่ผู้วิจัยรวบรวมได้ มีจานวน 26 ฉบั บ คิ ด เป็ น
ร้อยละ 100 สถิ ติที่ ใช้ใ นการวิ เคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบความสั ม พั นธ์ของตั วแปรข้อมู ลทั่ วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดั บการศึกษา และประสบการณ์ ในการท างาน ด้ วยสถิ ติ
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เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
และวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาการบริหารงานคลังของข้าราชการองค์ การบริหารส่วนจังหวัดสุร าษฎร์ ธ านี
ด้ว ยสถิติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แก่ ค่ า เฉลี่ ย (𝑥̅ ) และส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation หรือ SD)

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปเป็นรายข้อ ๆ ได้ดังนี้
1) ข้อมู ลทั่ วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่ มตั วอย่ าง 26 คน พบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถาม
ทั้ง หมดเป็ นเพศหญิ ง จ านวน 26 คน คิ ด เป็ นร้อยละ 100 มี อายุ 42-53 ปี จ านวน 11 คน คิ ดเป็ น
ร้อยละ 42.30 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 65.40 มีประสบการณ์ใน
การทางาน 5-10 ปี จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 46.20
2) ความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาการบริ ห ารงานคลั ง ขององค์ การบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี 6 ด้า น ในภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.11 ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ ากับ 0.22
คือ มีปัญหาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาอันดับความสาคัญของปั ญหาการบริหารงานคลัง พบว่า มี
ความสาคั ญ เป็นอันดั บแรก คือปัญ หาด้ านการจัด ซื้อจัด จ้า ง มีค่ าเฉลี่ย เท่ ากั บ 4.26 ค่ าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (SD) เท่า กับ 0.38 ซึ่ งมีปัญหาอยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมาอันดับที่ 2 คือ ปัญ หาด้า น
บุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.23 ซึ่งมีปัญหาอยู่ในระดับมาก
อันดับที่ 3 คือปัญหาด้านการจัดเก็บรายได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ
0.35 ซึ่งมีปั ญหาอยู่ในระดับ มาก อั นดับ ที่ 4 คือปัญหาด้านการเบิ กจ่ายเงิน มี ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.09
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.43 ซึ่ง มีปัญหาอยู่ในระดั บมาก อันดับที่ 5 คือปัญหาด้านการ
จั ด ท างบประมาณจ่ า ยเงิ น มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.07 ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (SD) เท่ า กั บ 0.44
ซึ่งมีปั ญหาอยู่ในระดั บมาก อันดับสุ ดท้าย คือปัญหาด้านการจัดท าบัญ ชีและงบการเงิน มีค่ าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.99 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.51 ซึ่งมีปัญหาอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานคลังขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าประเด็นที่น่าสนใจควรนามาอภิปรายผล ดังนี้
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ปัญหาการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้ง 6 ด้าน ในภาพรวม
ทุกด้านมีปัญหาอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภมาศ เรี้ยนสุวงศ์ (2554) ศึกษาปัญหา
และอุ ป สรรคการบริ ห ารงานคลั ง ของเทศบาลต าบลในเขตอาเภอเมื องชลบุ รี พบว่ าเจ้ า หน้ า ที่
ทุกตาแหน่งเห็นว่าปัญหาการบริหารงานคลังด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดั บ ความสาคัญ
ของปัญหาการบริหารงานคลัง 6 ด้าน ดังนี้
1) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า หน่วยงานมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานในระบบจัดซื้อจั ดจ้ า ง
(ระบบ e-GP) ซึ่งค่อนข้างยุ่งยากเป็นการเพิ่มขั้นตอนในการทางาน ส่งผลทาให้เกิดความล่าช้า มากขึ้ น
เนื่องจากได้ มีการเปลี่ย นแปลงจากการใช้ร ะเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยการพัสดุของหน่ ว ย
บริหารราชการส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2535 มาใช้พ ระราชบัญ ญัติการจั ดซื้อจัดจ้า งและการบริหารพัสดุ
ภาครั ฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้ว ยการจัดซื้อจัดจ้า งและการบริหารพัสดุภ าครั ฐ
พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และมีการนาเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการทางานเจ้าหน้ าที่
ผู้ปฏิบัติอาจยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ต่ าง ๆ และการใช้ ง าน
ในระบบอย่างเพียงพอ จึ งส่งผลให้เกิดปัญหาในการทางานได้ ซึ่งไม่สอดคล้ องกับงานวิ จัยของ กิติกุล
แสนทวีสุข (2557) ศึ กษาเรื่องสภาพการบริห ารงานคลังขององค์ การบริห ารส่ วนต าบลในเขตพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ด้านที่มปี ัญหาอยู่ในระดับมากคือ ด้านการเงิ น ด้ า นการ
พั สดุ และทะเบี ย นทรั พ ย์ สิน ด้ า นการบั ญ ชี โดยมี ข้อเสนอแนะ คื อองค์ การบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี ควรจัดส่ง เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบั ติงานเกี่ยวกั บจัด ซื้อจัด จ้างเข้ ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพู น
ความรู้ความเข้าใจของกฎหมาย ระเบียบที่มีการเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และการปฏิบัติ งานใน
ระบบอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ เจ้าหน้ าที่สามารถปฏิ บัติงานได้ อย่ างถูกต้ องตามกฎหมายและระเบีย บ
ต่อไป
2) ด้า นบุ ค ลากร พบว่ าบุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ ง านขาดทั กษะและความชานาญการในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากในหน่วยงานมีการโยกย้ายข้าราชการ หรือหมุนเปลี่ยนคนทางาน ท าให้ผู้ป ฏิ บั ติ
ใหม่อาจไม่มีความเข้าใจหรือขาดทักษะ ไม่มีความชานาญการในการปฏิบัติงานได้ ซึ่งหน่วยงานควรมี
จัดอบรมให้แก่ บุคลากรผู้ ปฏิบั ติงาน ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิ จัยของ ลี น่า พอนมาเจดี (2554) ศึ กษา
สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไขการบริหารงานบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย แห่ง ชาติ
ลาว พบว่าในด้านการพัฒนาบุคลากร ควรมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รบั การยกระดับความรูท้ ักษะ
ใหม่ ๆ อย่างทั่วถึงควรมีแผนที่ชัดเจนในการทีจ่ ะพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ โดยมีข้อเสนอแนะ คื อ
ผู้ปฏิบัติงานคนเดิมควรมีการจัดทาคู่มือปฏิบัตงิ านสาหรับหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าทีผ่ ู้ป ฏิ บัติ ง านคน
ใหม่ ไ ด้ ใ ช้ เป็ นแนวทางในการท างาน เพื่ อลดความผิ ด พลาดได้ ม ากขึ้ น และมี การส่ งเจ้ า หน้ า ที่
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ผู้ปฏิบัติงานคนใหม่เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการทางาน
ให้ดียิ่งขึ้นไป
3) ด้านการจัดเก็บรายได้ พบว่ าหน่ วยงานขาดการประชาสั มพั นธ์ใ ห้ความรู้และแนะนา
ขั้นตอนการชาระภาษีแก่ประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้มีหน้าทีเ่ สียภาษี ประชาชนไม่เกิด รั บรู้
และไม่มีการสร้างความเข้าใจในความสาคั ญของการเสีย ภาษี ที่มาที่ไปของการคิดภาษี ขั้นตอนการ
เสียภาษีที่ถูกต้อง ท าให้การจัด เก็บรายได้ไ ม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กาหนดไว้ ส่งผลให้การจัดเก็ บ
รายได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีค่ วร ซึ่งเจ้าหน้าที่มีการประชาสัมพันธ์หรือลงพื้นที่เพื่อสร้างการรับรูแ้ ละ
ให้คาแนะนาต่ าง ๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ศุ ภมาศ เรี้ ยนสุ วงศ์ (2554) ศึ กษาปั ญหาและ
อุปสรรคการบริหารงานคลังของเทศบาลตาบลในเขตอาเภอเมืองชลบุรี พบว่าปัญ หาการบริ หารงาน
คลั ง ด้ า นต่ า ง ๆ อยู่ใ นระดั บ มาก โดยต าแหน่ ง เจ้ า หน้า ที่ มี ปั ญ หาการบริ ห ารงานคลั งมากที่ สุด
เจ้าหน้า ที่ที่ สาเร็ จการศึ กษาในสาขาที่ไ ม่เกี่ ยวกั บการบริห ารงานคลังมี ปัญ หามากกว่ าเจ้า หน้ าที่ ที่
สาเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวกับการบริหารงานคลังทุกด้าน ส่วนเจ้าหน้าที่ทุกช่วงประสบการณ์ใน
การทางาน 11-15 ปี มีปัญหาการบริหารงานคลัง มากที่สุด และยังพบว่า เพศ ที่แตกต่ างกันเห็นว่ า
มีปัญ หาการบริหารงานคลัง ด้านต่า ง ๆ ไม่ แตกต่า งกั น โดยมี ข้อเสนอแนะ คือควรจัด อบรมให้กับ
เจ้ า หน้ าที่ ผู้ป ฏิ บั ติ ง าน หรื อจั ด ท า KM (Knowledge Management) ภายในหน่ ว ยงาน เพื่ อให้
เจ้าหน้า ที่ที่ปฏิ บัติงานมี ความรู้ ความเข้าใจกฎหมายและระเบียบที่ใ ช้ในการจัดเก็บ รายได้ และเพิ่ ม
ช่องทางการประชาสัมพันธ์หรือมีการลงพื้นที่เข้าถึงประชาชน เพื่อสร้างการรั บรู้ ความเข้าใจการชาระ
ภาษีของประชาชน เพื่อทาให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4) ด้านการเบิกจ่า ยเงิน พบว่า หน่ วยงานของท่านไม่สามารถเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้
จ่ายเงินได้ เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบได้ทุกหน่วยงาน เนื่องจากมีองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง ท าให้ การ
เบิกจ่ายนั้นไม่เป็นไปตามแผนที่ หน่วยงานวางไว้ ซึ่งสอดคล้องกั บงานวิจัยของอรุณ ชัฏพลชัย (2554)
ศึกษาเรื่องปัญหาการจัดทางบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่ า มี ปัญ หาอยู่ ใ น
ระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการเบิ กจ่ายงบประมาณขององค์ กรปกครองส่ว นท้องถิ่ น ไม่ทั น
ระยะเวลาที่กาหนด และไม่เป็นไปตามทีไ่ ด้รับอนุมัติในข้อบัญญัตงิ บประมาณประจาปี จึงทาให้องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ไม่ ส ามารถใช้ จ่ า ยงบประมาณตามแผนงาน/โครงการที่ กาหนดไว้ ไ ด้
โดยมีข้อเสนอแนะ คือ หน่วยงานและผู้บริหารในทุกส่วนควรร่วมมือกันเพื่อเป็นการรักษาวินัยการเงิ น
การคลั ง ที่ ต้ องการให้ การด าเนิ น การก่ อหนี้ และเบิ กจ่ า ยเงิ นงบประมาณภายในปี งบประมาณ
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และพระราชบัญญัติวิ นัย
การเงินการคลัง พ.ศ. 2561
5) การจัดทางบประมาณ พบว่าจัดทางบประมาณประจาปีของหน่วยงาน เสร็ จ ไม่ ทั นตาม
เวลาที่ กฎหมายกาหนดท าให้ ง บประมาณ ตกหล่น เนื่ องด้ วยรายละเอี ยดในการจั ด ท ารายงาน
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งบประมาณประจาปีค่อนข้างมีรายละเอียดมากพอสมควร อาจทาให้เกิดการล่าช้าได้ ซึ่งสอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของประภาพร มนตรี (2556) ศึกษาเรื่องการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ในจังหวัดสงขลา พบว่าเนื่ องจากปริม าณของงานมากจึงทาให้ ประสบปัญ หาการปฏิบั ติตามขั้นตอน
ของการจัด ท างบประมาณส่ งผลต่อการปฏิ บั ติง านของเจ้า หน้า ที่ ผู้ป ฏิ บัติ งาน และมีการควบคุ ม
ตรวจสอบ โดยมี ข้อเสนอแนะ คื อการจัด ทางบประมาณ องค์ การบริ หารส่วนจังหวัด สุราษฎร์ธานี
ควรมีการพิจารณาลดขั้นตอนที่ไม่สาคัญลง เพื่อให้การจัดทางบประมาณประจาปี นั้น สามารถจั ด ทา
ได้รวดเร็วขึ้นและดาเนินการได้ทนั เวลาตามทีก่ ฎหมายได้กาหนดไว้
6) ด้า นการจัด ทาบั ญชี และงบการเงิ น พบว่า การบั นทึ กทางบั ญ ชีผิดประเภทไม่ถูกต้ อง
เกิดความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจมีการบันทึกบัญชีผิด จึงส่งผลทาให้ บัญชี มี
ความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้ องมีการศึกษา กฎหมาย ระเบีย บ
และหลักเกณฑ์ ในการปฏิบั ติง าน เพื่ อลดความผิด พลาดที่เกิด ขึ้นได้ ซึ่ งสอดคล้ องกั บงานวิจั ยของ
วราภรณ์ ธนู ธรรมเจริญ (2556) ศึกษาเรื่องปัญ หาและอุปสรรคในการบริ หารงานคลั งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบว่าปัญหาด้านระเบียบทางการเงิน ถึงแม้
จะมีระเบี ยบที่เป็ นมาตรฐานแต่เกิดปัญหาจากความไม่เข้ าใจและนาไปตีค วามหมายของระเบียบที่
แตกต่างกัน ทาให้ผู้ใช้ปรับใช้ตามความต้องการของผู้บริหารและสถานการณ์ โดยมีข้อเสนอแนะ คื อ
หน่ วยงานควรมี การจั ดอบรมให้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ป ฏิ บัติ งานเกี่ย วกั บ การจั ดท าบั ญ ชีและงบการเงิ น
สาหรับ ผู้ปฏิ บัติงานใหม่ หรือสาหรับ ผู้ปฏิบั ติงานเดิมเพื่ อเป็นการทบทวน ในข้อกฎหมาย ระเบีย บ
หรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เพิ่มเติมมาจากเดิม

ประโยชน์ทไี่ ด้จากการศึกษา
1) ทราบถึงปัญหาในการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2) นาผลการศึกษาไปใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาการบริห ารงานคลังขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดราษฎร์ธานี
3) เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานคลังตามสภาพปัญหาที่พบ

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจั ย “แนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาการบริหารงานคลั งขององค์การบริห ารส่ว น
จังหวัด สุราษฎร์ธานี” ได้สาเร็จ ลุล่วงลงไปด้ว ยดี ผู้วิจั ยขอขอบพระคุณ ทุก ๆ ท่ านที่มี ส่วนร่ว มกั บ
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ความสาเร็จ ของการค้ นคว้ าอิ สระในครั้ง นี้ บุ ค คลแรกที่ ต้ องกราบขอบพระคุณ เป็ นอย่ างสู งก็ คื อ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่า ในการเดิ นทาง
มาให้ ค าแนะนาที่ เป็ นประโยชน์ และคอยตรวจสอบชี้ ข้อบกพร่องต่ า ง ๆ ที่ ต้ องปรั บ ปรุง แก้ ไ ข
ทุกขั้ นตอน อี กทั้ งยัง ติดตามความก้า วหน้ าอย่ างสม่าเสมอ จนทาให้ง านวิ จัยสมบู รณ์ยิ่ งขึ้น รวมถึ ง
อาจารย์ ทุ กท่ า น จากคณะรั ฐประศาสนศาสตร์ สถาบั นบั ณ ฑิ ตพั ฒนบริ ห ารศาสตร์ ที่ ได้ มี ส่ว น
ช่วยเหลื อในการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตร และอาจารย์ผู้ทรงคุณ วุฒิจากสถาบั นอื่นที่ช่วยตรวจ
การนาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย พร้ อมให้ แง่ คิด มุ มมองที่ หลากหลายในการปรั บแก้ งานวิจัย ให้ มี
ความสมบู รณ์ และบุ ค ลากรในกองคลั งขององค์ การบริ หารส่ ว นจั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี ที่ ช่ว ยตอบ
แบบสอบถามและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีพร้อมกับข้อเสนอแนะในหลากหลายแง่มุมทีอ่ าจนามาใช้
ประโยชน์ใ ห้เกิ ดการเปลี่ย นแปลงในทางที่ดี ขึ้น เพื่ อ ให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดกั บ
หน่วยงาน
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กระบวนการแก้ไขปัญหาหนีส้ ินสหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการ
ชั้นประทวน กองบิน 7 จังหวัดสุร าษฎร์ธานี
สถาพร ภูถาดลาย*

บทคัดย่อ
การศึ กษาวิ จัย เรื่ องกระบวนการแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ สินสหกร ณ์ ออมทรั พ ย์ ของข้ าราชการ
ชั้นประทวนกองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามูลเหตุของการเกิดหนี้สินสหกรณ์
ออมทรัพย์ และศึ กษากระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้ สินสหกรณ์ออมทรัพย์ข องข้าราชการชั้นประทวน
กองบิน 7 การศึกษาวิ จัยครั้ง นี้เป็นการวิจัย เชิงสารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถามในการ
เก็บ รวบรวมข้อมูล กาหนดขนาดตั วอย่า ง 243 ตั วอย่าง และการเก็ บข้ อมูลจากตัว แทนประชากร
โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามโอกาส (Non–Probability Sampling) ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างโดยใช้
ความสะดวก (Convenience Sampling) แล้ ว ท าการสุ่ ม แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยวิธีการส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่มคี วามสอดคล้องกับลักษณะของประชากรทีใ่ ช้ในการ
วิจั ย ที่ เป็ นกลุ่ ม ตัว อย่ า งของงานวิจั ย ผู้วิ จั ย ได้ ส่ง แบบสอบถามไปยั งกลุ่ มตั วอย่ างจ านวน 243 ฉบั บ
และรับคืน 243 ฉบั บ คิดเป็นร้ อยละ 100 และผู้ วิจัยได้นาแบบสอบถามมาวิ เคราะห์โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่ อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่ า
T-Test การวิ เคราะห์ ค วามเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (One-Way ANOVA) และเปรี ยบเที ย บค่ าเฉลี่ ย
เป็นรายคู่โดยวิธีของ Scheffé หากมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ผลการวิจัยพบว่า
1) ข้าราชการชั้นประทวนกองบิน 7 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุราชการระหว่ าง 6–10 ปี
อายุ การเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ อยู่ ร ะหว่ า ง 6-10 ปี มี ร ายได้ ป ระจ าเดื อนอยู่ ร ะหว่ า ง
20,001-30,000 บาท และจานวนสมาชิกในครอบครัว (นับตัวท่านด้วย) มีจานวน 4–5 คน

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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2) มูลเหตุ ของการเกิ ดหนี้สินสหกรณ์ ออมทรั พย์ พบว่าภาพรวมอยู่ ในระดั บมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้ าน โดยเรีย งลาดั บ จากมากไปหาน้ อยพบว่า ด้ า นที่มี ค่ า เฉลี่ย มากที่ สุดคื อ ด้ า นค่า นิ ย ม
รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรม ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ และด้านความต้องการ ตามลาดับ
3) กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการชั้นประทวน กองบิ น 7
พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายด้า นโดยเรีย งลาดั บจากมากไปหาน้ อย พบว่ า
ด้า นที่ มีค่ าเฉลี่ ยมากที่สุด คือด้ านรายได้ รองลงมา คื อด้ านการพั ฒนาคุณ ภาพชีวิ ต ด้า นปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และด้านหนี้สิน ตามลาดับ
4) ผลการเปรีย บเทีย บปัจจั ยส่วนบุคคลที่มีผลต่อกระบวนการแก้ไขปั ญหาหนี้สินสหกรณ์
ออมทรัพ ย์ของข้า ราชการชั้นประทวน กองบิน 7 จ าแนกตามเพศ อายุร าชการ อายุการเป็ นสมาชิ ก
รายได้ ประจ าเดือน และจ านวนสมาชิ กในครอบครัว พบว่า ปัจจัย ส่วนบุ คคลที่ ต่างกัน มีค วามคิดเห็ น
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการชั้นประทว น
กองบิน 7 โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 ด้านเพศ
อายุราชการ อายุการเป็นสมาชิก และจานวนสมาชิกในครอบครัว
คำสำคัญ: กระบวนการแก้ไขปัญหา ปัญหาหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์
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บทน ำ
ประเทศไทยกาลังพัฒนาไปสู่ความทันสมัยภายใต้กรอบทุน นิยมเป็นผลให้สังคมไทยเป็นสังคม
แห่ ง การเรี ย นรู้ มี การเปิ ด รับ วั ฒนธรรมอย่า งเสรีและที่ สาคั ญ สั งคมได้ใ ห้ การยอมรั บ วั ฒนธรรม
บริ โภคนิย ม ในขณะเดีย วกันประเทศไทยยัง เผชิญ กั บ ภาวะวิ กฤตทางเศรษฐกิจ ที่ มีค วามผั นผวน
จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ผลของการที่ผู้คนในสังคมตกอยู่ภายใต้ลัทธิบริโภคนิยมเช่นนี้ ทาให้ ค น
ในสั งคมประสบปัญ หาความต้ องการมี ม ากขึ้น แต่ไ ม่มี เงินทองมากพอที่ จ ะหาซื้ อสิ่ งที่ ต้ องการได้
ก็จ ะต้ องตกเป็ นหนี้ โดยการกู้ ยื ม เงิ นที่ ต นเองต้ องใช้คื นในอนาคตมาใช้ใ นปั จ จุ บั น และหากเมื่ อ
ระยะเวลาที่ใ ช้คืนมาถึ ง แต่ไม่ มีเงิ นมาใช้ห นี้ก็ต้ องเดือดร้อนก่อหนี้เพิ่ มขึ้ นเพื่อใช้ห นี้ที่ มีอยู่ ก่อนแล้ ว
อันเป็นการแก้ปัญหาด้วยการสร้างปัญหา
กองบิ น7 จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี เป็ นหน่ วยงานในสั งกั ดกองทั พอากาศ ประกอบด้ วยอั ตรากาลั ง
ข้าราชการชั้นสั ญญาบั ตร จานวน 214 นาย และชั้ นประทวน จานวน 650 นาย จากการสารวจในปี
พ.ศ. 2562 ข้ า ราชการทหารอากาศในสั ง กั ด กองบิ น 7 มี พั นธะสั ญ ญาเกี่ ย วกั บ หนี้ สินสหกรณ์
ออมทรัพย์กองบิน 7 จากัด เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็นหนี้เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ สาเหตุมาจาก
การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ นในปั จ จุ บั น ทั้ ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั งคม และการเมื องการปกครอง
มีผลกระทบคุณภาพวิถีชีวิตของคนในสังคม เช่น สภาพจิตใจที่ท้อแท้ถดถอย ค่านิยมตามกระแสสังคม
เศรษฐกิ จ บริ โภคนิ ยมที่ เกิ นตั ว การแบกภาวะหนี้ สิ นเกิ นตั วอยู่ ในฐานะล้ ม ละลาย และมี ปั ญ หา
ด้านการเงินอย่างรุนแรง นั่นคือ กาลังเผชิญกับวิกฤตทางการเงินชนิด “รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ า ย”
จากสถานการณ์ดังกล่าวจาเป็นต้องแสวงหารายได้ที่ให้ผลประโยชน์นอกระบบที่มีอยู่ในพื้นที่อันเป็ น
ที่มาของการเล่นการพนัน เป็นมือปืนรับ จ้าง หรือแม้กระทั่ง การค้ายาเสพติด ปั ญหาหนี้สินทั้ งที่เป็ น
หนี้สินในระบบและนอกระบบจนเป็นปัญ หาบานปลาย ซึ่งบางรายประสบภาระมี หนี้ สินจนถึ งขั้ น
ล้มละลายและคิดแก้ปัญหาโดยการฆ่าตัวตาย ผู้บังคับการกองบิน 7 ต้องการให้ผู้บังคับบัญชาระดับสู ง
เร่งแก้ไขเป็นอันดับแรก คือการดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ให้ดีขึ้น พร้อมทั้งดาเนินการหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหา โดยเข้าร่วมหารือร่วมกับธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ให้กับข้าราชการ
กองบิน 7 ที่ มีปั ญหาหนี้สิน แต่ นั่นก็ไ ม่ใช่ ทางแก้ไขที่ ยั่งยื น และต้ องยอมรับ ความจริ งว่ าส่ว นหนึ่ ง
ที่คนเป็นหนี้สิน เพราะขาดรายได้และอี กส่วนหนึ่ ง คือมีรายได้แต่ก็เป็ นหนี้ เพราะรายได้ ไม่เพียงพอ
ต่อรายจ่ายด้วยเหตุผลทางความต้องการ ค่านิยม และพฤติกรรมการบริโภค
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ค าถามการวิจยั
1) ข้า ราชการทหารสัง กั ด กองบิ น 7 จัง หวั ดสุ ร าษฎร์ ธ านี มี มู ลเหตุ ของการเกิ ด หนี้ สิน
สหกรณ์ออมทรัพย์มาจากอะไร
2) กระบวนการแก้ ไขปั ญ หาหนี้ สินสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ ของข้ า ราชการสั ง กั ด กองบิ น 7
ควรเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์ในการวิจยั
1) ศึกษามูลเหตุของการเกิดหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการชั้นประทวน กองบิน 7
2) ศึกษากระบวนการแก้ ไขปั ญ หาหนี้ สินสหกรณ์ ออมทรั พย์ ของข้ าราชการ ชั้ นประทวน
กองบิน 7
3) นาเสนอข้ อเสนอแนะเป็ นแนวทางการแก้ ไขปั ญ หาหนี้ สินสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ ของ
ข้าราชการชั้นประทวน กองบิน 7

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
1) แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับความต้องการ
อับ บราฮั ม มาสโลว์ (Abraham Maslow) ซึ่ ง เป็ นผู้ ก่อตั้ ง จิ ต วิ ท ยาทางด้ า นมนุ ษ ยนิ ย ม
ได้ พั ฒนาทฤษฎี ลาดั บ ขั้ นความต้องการของแรงจู งใจ โดยความต้ องการของมนุษ ย์ ถูกจัด ลาดั บ
ขั้นความสาคัญ มนุษ ย์มีค วามต้ องการอยู่ ตลอดเวลาในสิ่ งที่ยัง ไม่มีและเมื่ อความต้ องการได้รั บการ
ตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจสาหรับพฤติกรรมของบุคคลต่อไป ความต้องการใหม่ทยี่ ังไม่ได้รับการ
ตอบสนองจะเป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม เมื่อความต้องการระดับต่าได้รบั การตอบสนองแล้ว บุคคลจะ
มีความต้องการในระดับสูงต่อไป ความต้องการของมนุษย์เริ่มจากระดับขั้นต่าสุดไปถึงระดับ ขั้ นสู ง สุ ด
5 ระดับ ดังนี้ (1) ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน
ของมนุ ษย์ เช่ น อาหาร อากาศ น้ า ที่อยู่อาศัย และความต้ องการทางเพศ (2) ความต้องการความ
ปลอดภัย (Security Needs) เป็นความต้องการที่เกิดขึ้นหลังจากความต้องการทางกายภาพได้รบั การ
ตอบสนองความต้ องการความปลอดภั ย เป็ นความต้องการทางสภาพแวดล้อมที่ มั่ นคงปลอดภั ย
เป็นอิสระจากภัยคุ กคามทางกายภาพหรืออันตรายต่ อจิ ตใจ (3) ความต้องการทางสั งคม (Social
Needs) เป็ นความต้ องการที่ เกิ ด ขึ้ นหลั งจากความต้ องการความปลอดภั ย ได้ รั บ การตอบสนอง
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ความต้ องการทางสังคมเป็นความต้องการที่ จะเป็ นมิ ตรมีค วามสั มพั นธ์ กับ ผู้อื่น เป็นที่รั กใคร่ และ
ยอมรับ จากผู้ อื่น (4) ความต้องการความมีคุ ณค่า (Esteem Needs) เป็นความต้องการของบุคคล
ที่จะทาให้เห็นว่าตนเองมีคุณค่าหรือนับถือตนเองและได้รบั ความสาเร็จ การยกย่องเกีย รติ ย ศชื่ อเสี ย ง
และการเคารพนับ ถือจากผู้อื่น (5) ความต้องการความสาเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs)
เป็นความต้องการขั้ นสูงสุดของมนุษย์เป็ นความต้ องการพัฒนาตนเองให้สาเร็จได้เต็มศักยภาพสูงสุ ด
ของตนเองโดยตระหนักถึงขีดความสามารถของตนเองด้วย
2) แนวคิดเกีย่ วกับมูลเหตุของการก่อหนี้
(1) การบริ โภคที่ ค านึ ง ถึ งมาตรฐานการครองชี พ โดยเปรี ย บเที ย บ (The Relative
Income Hypothesis)
จากทฤษฏี การบริโภคที่ คานึงถึ งมาตรฐานการครองชี พโดยเปรีย บเทีย บ แนวคิด ของ
Ducscnbcrry กล่าวถึ งความสาคัญของผลกระทบของการบริโภคเลี ยนแบบ ซึ่งกล่ าวว่า พฤติกรรม
การบริโภคของบุค คลหนึ่ง จะคล้ อยตามการบริ โภคของสัง คมที่ต นอยู่ ซึ่ง เรีย กผลเลีย นแบบนั้นว่ า
Demonstration Effect กล่าวคือครั วเรือนจะมีค วามโน้มเอีย งในการออมที่ต่า เมื่อมีร ายได้ ต่ากว่ า
ค่า เฉลี่ ย ของสัง คม และผลตรงข้ า มเมื่ อครัว เรือ นมี ร ายได้ ที่ สูงกว่ า ค่ าเฉลี่ ยของรายได้ ของสั ง คม
(Ducscnbcrry, 1949) ดังจะเห็นได้วา่ สินค้าฟุ่มเฟือยนาเข้าจากต่างประเทศยังคงเป็นสินค้าที่คนไทย
มีค วามต้ องการบริ โภคเพิ่ ม ขึ้ นอย่ า งต่ อเนื่ อง ถึ งแม้ ว่ ากลุ่ ม ผู้ บ ริโภคสิ นค้ า ในหมวดนี้ จ ะเป็ นกลุ่ ม
ผู้มีรายได้ สูง แต่การใช้จ่ายของผู้บริโภคกลุ่มนี้จ ะมีผลด้า นการเลีย นแบบ (Demonstration Effect)
นาไปสู่ภาวะการจ่ายเงินเกินตัวของประชากร และส่งผลกระทบให้การออมของบุคคลลดลง
(2) แนวคิดเกี่ยวกับหนี้
ปัจจุ บันการออมในประเทศไทยยังคงอยู่ ที่คนเพียงบางกลุ่ ม เช่ น กลุ่ มคนมีฐานะ และ
นอกจากนี้การที่จะเข้าถึงบทบาทของหนี้ที่เกี่ย วกับการออมได้อย่างชัดเจน สามารถสังเกตได้จ ากการ
ที่ค่าครองชีพในปัจจุบันเพิ่มสูงมากขึ้น ข้าวของแพงขึ้น รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคสมั ย ใหม่ที่ ทาให้
ประชาชนจั บ จ่ า ยใช้ สอยและเป็ นหนี้ สินกั นมากขึ้ น ท าให้ การออม ภาคครั วเรื อนลดลงสวนทาง
กับการบริโภคที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการเข้ าถึงแหล่งเงินกู้ยืมที่สะดวกขึ้น รวมทั้งมาตรการให้
เครดิ ต สิ นเชื่ อ เครดิ ต สิ น ค้ า ที่ ผ่อนปรนจู ง ใจให้ มี การซื้ อสิ นค้ า เงิ น ผ่ อนหลากหลายรู ป แบบ
การช่วยเหลือของรัฐเชิงสวัสดิการ เช่น โครงการประกั นสุขภาพ ทาให้ประชาชนเกิดความรู้สึกมั่นคง
และปลอดภัยในชีวิตมากขึ้น มีผลให้ครัวเรือนมองข้ามความจาเป็นในการทีจ่ ะออมเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน
และที่สาคัญครัวเรือนที่มีรายได้น้อยหรือมีการศึกษาต่าจะเป็นกลุ่ม ที่มีการออมต่าและปัญหาต่อการ
วางแผนการออมด้วย ประกอบกับค่ าเงิน แท้จริ งหดตัวลงเนื่องจากอั ตราเงินเฟ้ อที่สูงขึ้นทาให้ ราคา
สินค้ า เพิ่ ม ขึ้ นเกิ นกว่ า การขยายตั ว ของรายได้ การบริ โภคนิ ยม จึ ง มี แนวโน้ ม เพิ่ ม สู งขึ้ นเกิ นกว่ า
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การออมนิยมจะตามทัน ซึ่งถ้าไม่มีวินัยการออมที่ดี การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ง่ายจะย้อยกลับมาส่งผล
เสียรุนแรงต่อเศรษฐกิจ (กระทรวงการคลัง, 2558)
(3) แนวคิดเกี่ยวกับหนี้และการจัดสรรเพือ่ การบริโภค
ปัญ หาของการจั ดสรรเพื่อการบริโภคระยะยาวของครั วเรื อนหรื อหน่วยเศรษฐกิ จนั้ น
ภายใต้เงื่อนไขของรายได้ใ นปั จจุบั นและรายได้ที่ คาดหวั งว่า จะได้ใ นอนาคตที่ แน่นอนจานวนหนึ่ ง
การบริ โภคที่ ม ากในระยะหนึ่ ง จะมี ผลให้ การบริ โภคในระยะเวลาอื่ น ลดลง เพื่ อที่ จ ะให้ ไ ด้
อรรถประโยชน์ร วมหรือความพึง พอใจในระยะยาวที่ สูงสุ ด ดั งนั้นหน่ วยเศรษฐกิจ แต่ละหน่วยต้อง
คานึง ถึงรายได้ ปัจจุ บัน เพื่อที่จะได้อรรถประโยชน์ รวมหรือความพึงพอใจระยะยาวที่สูง สุด ดังนั้ น
หน่ ว ยเศรษฐกิ จ แต่ ละหน่ ว ยจะต้ องค านึ ง ถึ ง รายได้ ปั จ จุ บั น ความต้ อ งการในอนาคต ซึ่ ง ผล
ของการตัดสิ นใจของแต่ละครัว เรือนหรือแต่ ละหน่วยเศรษฐกิ จมีผลแตกต่ างกัน เนื่องจากมีทั ศนคติ
ต่อการบริโภคในปัจจุบันและในอนาคตจานวนมาก เพื่อชดเชยกับ การบริโภคในปัจ จุบันที่เกิดรายได้
(วเรศ อุปปาติม, 2541, น. 39-48) หน่วยเศรษฐกิจอีกหน่วยหนึ่งอาจมีทัศนคติการบริโภคตรงกันข้ า ง
กันกับหน่วยแรกที่กล่าวมา
โดยสรุปความแตกต่างของรายได้และความต้องการของหน่วยเศรษฐกิจก่อให้เกิด คุณ ค่า ของ
การบริโภคปัจจุบันและในอนาคตต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ครัวเรือนบางครัวเรือน อาจมีความจาเป็นใน
การบริโภคสูงในปัจจุบั น เช่น อาจมีการจ่ายค่ ารักษาพยาบาลหรือค่ าใช้จ่ายเพื่ อการศึกษาของบุต ร
หลานในขณะนั้นครั วเรือนดังกล่าวจึงยินดีที่จะเสียสละการบริโภคในอนาคต เพื่ อที่จะแลกเปลี่ยนกั บ
การบริโภคของตนในปั จจุ บั นซึ่ งเกิ นกว่ า รายได้ ในทางกลั บ กั นครั ว เรื อนอี กครัว เรือนหนึ่ งอาจมี
สถานการณ์ตรงกันข้าม คือความต้องการบริโภคปัจจุบันมีเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความต้องการใน
อนาคต ในกรณีนี้ค รัวเรือนสามารถปรั บตัวในการเพิ่ มอรรถประโยชน์ร วม (Total Utility) ให้สูงขึ้ น
โดยการโอนอานาจการซื้อของตน (เงินออม) ให้แก่ครัวเรือนที่มีรายจ่ายเพื่อบริ โภคของปัจจุบนั สูงกว่ า
รายได้ของตน หลังจากนั้นเมื่อถึงกาหนดผู้กู้จะคืนอานาจการซื้อแก่ผู้ให้กู้พร้อมทั้งดอกเบี้ย การกระทา
เช่นนี้ย่อมเป็ นการจัดสรรการบริโภคอย่างเหมาะสมและเป็นการเพิ่มพูนอรรถประโยชน์ รวมในระยะ
ยาวแก่ทั้งสองฝ่าย
3) แนวคิดเกีย่ วกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น การตกผลึ กของพระราชด าริ ข องพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้า อยู่หั วรั ชกาลที่ 9 กว่า 60 ปี ที่ ทรงเห็นวิกฤติการณ์ มากมาย ทั้งวิ กฤติ การเมื องหรือวิ กฤติ
การเงิ นก็ต ามโดยเฉพาะวิกฤติ เศรษฐกิ จ ปี พ.ศ.2540 ถื อเป็ นวิ กฤติที่ ใ หญ่ โตมาก พระองค์ ท รง
ออกแบบวิถีทางแก้ไขให้เป็นระบบที่สมบูรณ์และเข้มแข็ง และบอกวิธีในการตัดสินใจแต่ละครั้งว่าต้อง
มีส่วนประกอบอะไรบ้าง และจะต้องใช้วิ ธีการอย่ างไรที่จ ะทาให้การตัดสิ นใจในครั้งนั้นได้ ผลจริง ๆ
ในปี พ.ศ.2543 ทรงรั บสั่ งว่ า Sufficiency Economy เป็นค าใหม่ หมายความว่ าประหยั ดแต่ ไม่ ต ระหนี่
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อะลุ่ม อล่ว ยกัน ทาอะไรก็จะมีประโยชน์ต ามมาและทุกคนก็จ ะมีค วามสุ ข ซึ่งตอนหลั งได้ มีองค์การ
ระหว่างประเทศเข้ามาศึกษาเรื่องนี้และแปลเป็นภาษาอังกฤษและส่งไปให้ 160 กว่าประเทศ โดยสรุป
นักเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศและนักวิชาการมองว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญา
ที่จะทาให้เศรษฐกิจยั่งยืน และเป็นปรัชญาทีท่ าให้ทกุ คนมีความสุข
หลักเศรษฐศาสตร์เชื่ อว่ าทรั พยากรบนโลกนั้ นมี อยู่อย่า งจ ากัด แต่คนมีค วามต้ องการของ
มนุษย์ไม่จ ากัด แนวทางเศรษฐกิจพอเพี ยงจึงเป็นแนวทางที่ จัดการกั บความต้องการที่มี อยู่ไม่จากั ด
ของมนุษย์ ให้รู้จักพอประมาณ มี เหตุผลในการกระทาและมีภูมิคุ้ม กันที่ดีให้ทั นต่อการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ กล่าวคือ (1) ไม่บริโภคนิยมจนเกินไป รู้จักพอประมาณ ทาให้ใช้สินค้าหรือทรัพยากรนั้ นอย่ า ง
คุ้มค่า (2) รู้จักใช้เงิน เลือกใช้สิ่งที่ต้องการในราคาที่เหมาะสมกับทั้งสินค้า ทรัพยากรและกับตนเอง
(3) บริโภคและใช้จ่ายด้วยเงิ นออม ไม่ใช่เงิ นในอนาคต แต่ต้องออมเงินเพื่อไว้ใช้ในอนาคต (4) รู้จั ก
ประเมินความเสี่ยง ประเมินระดับรายได้ของตนเองในอนาคต การประเมินเข้าข้างตนเองหรือประเมิน
ผิดพลาดจะนามาสู่การใช้จ่ายทีเ่ กินตัว เกินพอดี
4) งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ศิริวรรณ คงศิลา (2552) ศึกษาเรื่องภาระหนี้สินของข้าราชการกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดสานักงานเขตลิ่งชัน ทวีวัฒนา และบางกอกน้อย ผลการศึกษาพบว่า
(1) ข้าราชการสานักงานเขตตลิ่งชันส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54.1) มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ าย และ ร้ อย
ละ 32.3 มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ข้าราชการสานักงานเขตทวีวัฒนาส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 38.6)
มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และร้อยละ 31.7 มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ข้าราชการสานักงาน
เขตบางกอกน้อยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 37.1) มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้ จ่าย และร้อยละ 31.8 มีรายได้ ไ ม่
เพียงพอกับ ค่าใช้จ่าย และแก้ปั ญหาโดยกู้ ยืมเงิ นโดยเสียดอกเบี้ ยมากที่สุด รองลงมา คือซื้อของเงิ น
เชื่อ (2) สภาพหนี้สิน แหล่งวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมของข้าราชการ พบว่าข้าราชการสานักงานเขต
ตลิ่ง ชัน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54.9) มีห นี้ ซึ่ งเป็ นหนี้ ในระบบ (ร้อยละ 95.9) และเป็ นหนี้นอกระบบ
(ร้อยละ 4.1) ข้าราชการสานักงานเขตทวีวัฒนาส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 49.6) มี หนี้ และเป็ นหนี้ในระบบ
ทั้งหมด ข้ าราชการทั้ง 3 สานั กงานเขตส่ วนใหญ่มี หนี้มากกว่ า 150,000 บาท ส่ว นใหญ่ เป็นหนี้เพื่อซื้ อ
หรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยมากที่สุด รองลงมาเป็นหนี้เพื่อซื้อหรือซ่อมแซมยานพาหนะ (3) ภาระหนี้ สิน
ของข้าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง 13 เขต ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่กู้มาเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึง ปัญ หาหนี้ สินของข้ าราชการกรุ งเทพมหานครที่ จ ะเป็นต้ องแก้ ไขปัญ หาในระดับ นโยบาย เพื่ อ
ช่วยเหลือให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครมีรายได้และสวัสดิการทีเ่ พียงพอกับความต้องการขั้ นพื้ นฐาน
ในการดารงชีพในปัจจุบนั
ภัทรพร กิต ชัยนุ กูล (2556) ศึกษาเรื่ องปัจ จัยที่ มีอิทธิ พลต่ อค่าใช้จ่า ยของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณ ฑิ ต พั ฒน บริ ห าร

766
ศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่าในอิทธิ พลทางสังคม และอิทธิ พลทางจิตวิ ทยาที่ เกี่ยวข้องกั บพฤติกรรม
ของประชาชนในกรุง เทพมหานครจากผลการวิ จัย ศึกษาระดั บพฤติ กรรมผู้บ ริโภคในด้า นอิ ทธิ พ ล
ทางสั ง คมพบว่ า สิ นค้ า หรื อบริ การที่ เลื อ กซื้ อ จะเป็ น ไปตามสภาพแวดล้ อ มของครอบครั ว
และดู ค วามจ าเป็ นของครอบครั วมากกว่า จะซื้อสิ นค้ า หรื อบริ การตามความต้ องการของคนใน
ครอบครั ว เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น แม้ จ ะมี การเพิ่ ม ค่ า ครองชี พ ให้ กับ ประชาชน แต่ ค่ า ครองชี พ ใน
กรุงเทพมหานครยัง คงมีอัตราที่สูงอีกทั้ งด้วยอัตราการเข้ามาอาศัยอยู่ เพื่อประกอบอาชีพ ในกรุงเทพ
เพิ่มมากขึ้นทาให้เกิดความแออัดในการอยู่อาศัยที่ พักอาศัยไม่สามารถเพาะปลูกเพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนได้ต้องซื้อสินค้า อุปโภคบริโภคทุกอย่างท าให้ประชาชนมองถึงความจาเป็นในการดารงชีวิ ต
มากกว่าการซื้อเพื่อความต้องการ

ระเบียบวิธวี จิ ยั
ขอบเขตของการวิจยั
เป็ นการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยใช้ การวิ จั ย เชิ ง สารวจ (Survey
Research) และใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่ องมือในการเก็บ รวบรวมข้ อมู ล โดยมี
ขอบเขตของการวิจัยดังนี้
1) ขอบเขตด้านเนื้อหา สาระสาคัญของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษามูลเหตุของการเกิดหนี้ สิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ และกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการชั้นประทวน
กองบิน 7 โดยรวบรวมข้อมูลหนังสือ ตารา สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยต่าง ๆ รวมถึ ง ข้ อมู ลจาก
เว็บไซด์ เพื่อนามาเป็นข้อมูลพื้นฐาน และอ้างอิงในส่วนของแนวคิ ด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2) ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศกึ ษา ประกอบด้วย
(1) ตั ว แปรอิ สระ (Independent Variable) ได้ แก่ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล และมู ลเหตุ
ของการเกิ ด หนี้ สินสหกรณ์ ของข้ า ราชการชั้ นประทวน กองบิ น 7 ประกอบด้ ว ย 4 ด้ า น ได้ แก่
ด้านความต้องการ ด้านค่านิยม ด้านพฤติกรรม และด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ
(2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ข องข้ า ราชการชั้ น ประทวน กองบิ น 7 ประกอบด้ ว ย 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นรายได้
ด้านหนี้สิน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) ประชากรและกลุ่มตั วอย่า งประชากรที่ ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการทหารอากาศ
ในสังกัดกองทัพอากาศ ชั้นประทวน กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 650 นาย กาหนดขนาด
ของกลุ่มตัว อย่างที่ใช้ ในการวิจัย ครั้งนี้ จะใช้ หลักการค านวณของ Krejcie & Morgen (1970, pp. 608-
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610, อ้างถึงใน สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ และคณะ, 2545, น. 129) ผู้วิจัย หาขนาดกลุ่มตัวอย่างได้โดย
เลือกใช้ วิธี เจาะจงเพื่อให้ เหมาะสมกับ ปัญ หาการวิจั ยที่ ระดั บนั ย สาคั ญทางสถิติ .05 (ระดั บความ
แม่นยา 95% และที่ระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5%) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 242 คน แต่ผู้วิจั ย ใช้
243 คน (ค่าความคลาดเคลื่อนลดลง) แล้วทาการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
4) ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ระหว่างเดือนสิงหาคม–พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ผู้วิจัย ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่องมื อในการเก็บ รวบรวมข้ อมูลที่ สร้า ง
ขึ้นมาจากการศึกษาแนวคิดต่าง ๆ แบบสอบออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนแรก เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปัจจัยด้ านบุคคลของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ นตัวแปรอิสระ
ได้แก่ เพศ อายุราชการ อายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ รายได้ประจ าเดือน และจานวนสมาชิกภายใน
ครอบครัว
ส่ว นที่ สอง เป็ นแบบสอบถามที่ เกี่ ยวกับ มู ลเหตุ ของการเกิด หนี้สินสหกรณ์ออมทรัพ ย์ของ
ข้าราชการชั้นประทวน กองบิน 7
ส่วนที่ สาม เป็นแบบสอบถามที่เกี่ ยวกับ กระบวนการแก้ไ ขปัญ หาหนี้ สินสหกรณ์ ออมทรัพ ย์
ของข้าราชการชั้นประทวน กองบิน 7
วิธ กี ารเก็บรวบรวมขอมูล
การสารวจเอกสารทาการเก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับ เรื่องที่ศึกษาวิจัยจากหนังสื อต ารา
เอกสารผลงานการวิจัย และบทความเพื่อนามาสร้ างแบบสอบถามก่อนที่จ ะทาการสารวจภาคสนาม
ต่อไป และในการสารวจภาคสนามโดยการนาแบบสอบถามที่ทาความเที่ยงตรงเนื้อหาและค่าความ
เชื่อมั่นไปสอบถามข้าราชการชั้นประทวน กองบิน 7 จานวน 243 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ใช้ระยะเวลา
เก็บรวบรวมแบบสอบถาม ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ใช้ในการอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างทีศ่ ึกษา
2) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า เบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้แสดงมูลเหตุ
ของการเกิดหนี้ สินสหกรณ์ออมทรัพ ย์ของข้ าราชการชั้นประทวน กองบิ น 7 และกระบวนการแก้ไ ข
ปัญหาหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการชั้นประทวน กองบิน 7
3) ค่า t-Test ใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยมูลเหตุของการเกิ ดหนี้สินสหกรณ์ออม
ทรั พย์ ต่อกระบวนการแก้ ไขปัญ หาหนี้ สินสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ กรณี ตัว แปรอิสระของกลุ่ม ตัว อย่ า ง
จาแนกเป็น 2 กลุ่ม
4) ค่า One Way ANOVA ใช้ทดสอบเปรีย บเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ ย มูลเหตุ
ของการเกิ ดหนี้สินสหกรณ์ออมทรั พย์ ต่อกระบวนการแก้ไขปัญ หาหนี้ สินสหกรณ์ออมทรัพ ย์ กรณี
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ตัวแปรอิสระจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม สาหรับค่า นัยสาคัญทางสถิติที่ ใ ช้ในการวิเคราะห์ครั้ งนี้กาหนดไว้ ที่
ระดับ 0.05 และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยเป็นรายคู่โดยวิธีของ Scheffé หากมีค วามแตกต่างกั นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิเคราะห์เกีย่ วกับลักษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ลักษณะทั่ว ไปของข้า ราชการชั้นประทวนกองบิ น 7 ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มีอายุ ราชการ
ระหว่าง 6-10 ปี อายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อยู่ระหว่าง 6-10 ปี มีรายได้ ป ระจ าเดือนอยู่
ระหว่าง 20,001-30,000 บาท และมีจานวนสมาชิกในครอบครัว จานวน 4–5 คน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับมูลเหตุของการเกิดหนีส้ นิ สหกรณ์ออมทรั พย์ของข้าราชการ
ชั้นประทวน กองบิน 7
มูลเหตุของการเกิด หนี้ สินสหกรณ์ออมทรัพย์ ของข้าราชการชั้นประทวน กองบิน 7 พบว่ า
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านค่านิยม ด้านพฤติกรรม ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ และด้านความต้องการ
ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ด้านความต้องการ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ เป็นหนี้เพราะผ่อนชาระ
บ้านที่ดินอยู่ อาศัย เป็นหนี้เพราะทางานอยู่ไกลจึง ทาให้ต้องซื้อรถด้วยการผ่อน เป็นหนี้ เพราะส่งเสี ย
เลี้ยงดูบิดามารดา เป็นหนี้เพราะต้องนาเงินไปลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเสริม เป็นหนี้เพราะรับผิดชอบ
ครอบครัวคนเดีย ว เป็นหนี้เพราะการศึกษาของบุตร ความเหลื่ อมล้าของสวัสดิการ เช่ น สวัสดิการ
บ้านพัก เป็นสาเหตุที่ทาให้ต้ องแสวงหาเพื่ อตนเองและครอบครัว เป็นหนี้เพราะต้องนาเงินไปใช้เพื่ อ
การดารงชีวิตในปัจจุบัน เช่น ค่าน้า ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องแต่งกายต่าง ๆ เครื่องบริโภคต่าง ๆ และ
เป็ นหนี้ เพราะต้ องผ่ อนเครื่ องใช้ อุป กรณ์ สิ่ ง อ านวยความสะดวกต่ า ง ๆ เช่ น โทรศั พ ท์ มื อถื อ
เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ
2) ด้า นค่ า นิย ม พบว่า ภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก เป็ นหนี้ เพราะตกอยู่ ในกระแสทุนนิ ย ม
สมัยใหม่ทาให้เกิดการแข่งขันรักษาหน้าทางด้านวัตถุ ต้องการความสะดวกในการใช้ชีวิ ต เช่น อยากมี
บ้านหรู มี รถยนต์ราคาแพง โดยประเมินว่าสิ่ง เหล่า นี้เ ป็นหน้า ตาของผู้ค นในสั งคมปัจจุ บัน เป็ นหนี้
เพราะต้ องการวิ่ งเต้นโยกย้ ายต าแหน่ ง กู้เงินเพื่ อลงทุ นทากิ จกรรมเพื่อช่ว ยเหลือสัง คม เช่น เข้ า สู่
สโมสรต่าง เป็นหนี้เพราะต้องจัดสรรเงินของตนไปเพื่องานพบปะสั งสรรค์ งานสังคม เป็นหนี้เพราะถูก
ฉ้อโกงจากการลงทุนทาอาชีพเสริมหรือขาดทุน การเป็นหนี้เพราะต้องการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถ
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3) ด้านพฤติกรรม พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก การกินอาหารนอกบ้ านหรูหรา และ
นาเงินไปใช้จ่ายเกี่ยวกับอบายมุข ได้แก่ การดื่มเหล้า การสูบบุหรี่ การเล่นการพนัน นาเงินไปใช้จ่า ย
เพื่อเที่ยวเตร่ มีค่าใช้จ่ายการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าราคาแพง และเครื่องประดับราคาแพง
4) ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สถานการณ์หรือเงื่ อนไขต่ าง ๆ
หมายถึง ลักษณะสิ่งแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจที่สาคัญที่ส่งผลต่อความสามารถในการชาระหนี้ ของผู้ กู้
ความสามารถในการชาระหนี้ของผู้กู้ เช่น ความสามารถในการทานิตสิ ัญญากับทางสหกรณ์ออมทรัพย์
และความสามารถในการแสวงหารายได้ไ ม่ว่าจะเป็นทางด้านเงิ นเดือน ค่า จ้าง รายได้อื่น ๆ ของผู้ กู้
หลักประกันเงินกู้ เช่น ลักษณะที่ใช้สาหรับการพิ จารณาหลักประกันสัญญา กรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถชาระ
หนี้ ได้ สหกรณ์ออมทรัพ ย์ จะบั งคั บชาระหนี้ เอาจากผู้ค้ าประกั นหรื อทรั พย์ สินที่ เป็ นหลั กประกั น
คุณ สมบัติ ของบุ คคล เช่น ลั กษณะที่ ใช้ สาหรั บการพิ จ ารณาด้ า นคุ ณ สมบัติ ของบุ คคลโดยดูจ าก
ความมั่ นคงด้ านที่ อยู่ อาศั ยและการประกอบอาชีพ สถานะเกี่ย วกั บ เงินทุ นของ ผู้ กู้ เช่ น ลักษณะ
ที่เกี่ยวข้องกับเงินโดยเฉพาะจานวนหุ้นที่ลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ก่อให้ เกิ ด
รายได้ มี เงิ นหมุ นเวี ย นเพียงพอต่ อการดาเนิ นธุร กิ จที่ ต้ องการลงทุ นระยะเวลานาน เช่ น ซื้อวั สดุ
อุปกรณ์ ซื้อเครื่องจักรที่จาเป็น
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับกระบวนการแก้ไ ขปัญหาหนีส้ ินสหกรณ์อ อมทรัพ ย์ของ
ข้า ราชการชัน้ ประทวน กองบิน 7
กระบวนการแก้ไ ขปั ญหาหนี้สินสหกรณ์ออมทรั พย์ ของข้า ราชการชั้ นประทวน กองบิ น 7
พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านรายได้ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ย ง
และด้านหนี้สิน ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ด้านรายได้ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก การปรับระบบเงินเดือนเพื่ อจูงใจให้คนดี คนเก่ ง
ที่รัก และศรัทธาในวิ ชาชี พทหารอากาศเข้ าสู่ วิชาชีพ ปรั บปรุงระบบเงินเดือนค่าตอบแทนของข้าราชการ
ชั้นประทวน โดยให้ ข้าราชการทหารอากาศแรกเข้ าสู่ ต าแหน่งมี ฐานเงินเดื อนและค่ าตอบแทนกว้างกว่ า
ระดับบนเนื่ องจากมีความจ าเป็นต้ องใช้ ปัจจั ยในการสร้ างฐานะ เช่ น ศึกษาต่ อ มีรถ มีบ้ าน มี ครอบครั ว
ซึ่งต้ องใช้ จ่ ายมาก ควรพิ จารณาเพิ่ มกรอบอั ตราเงินเดื อน หรื อรายได้ ให้ เหมาะสมกั บสภาพเศรษฐกิ จ
ปัจจุบัน
2) ด้านหนี้ สิน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ควรดาเนินการจัด ตั้งกองทุ นที่ มีขนาด
ใหญ่ เป็ นองค์ กรอิ สระหรื อองค์ การมหาชน ไม่ สังกั ด กองทั พ อากาศเข้า มาบริห ารจั ด การหนี้ สิน
ของข้ า ราชการทหารอากาศทั้ ง ระบบ การออกระเบี ย บ สร้ า งกฎ การขึ้ นทะเบี ยนการเป็ นหนี้
ของข้าราชการสังกัดกองทัพอากาศอย่างชัดเจนเพื่อทราบมูลหนี้ทแี่ ท้จริง สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิด
การรวมหนี้ของข้าราชการสังกัดกองทัพอากาศให้อยู่ในแหล่งเดียว และปรับโครงสร้างหนี้ให้โดยขยาย
ระยะเวลาการชาระ ลดอัต ราดอกเบี้ ยโดยอยู่ ในวงเงินที่ มีกาลั งพอชาระได้ และให้ รัฐบาลชดเชย
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ดอกเบี้ย เสริมสร้างกระบวนการติดตามประเมินผลการดาเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการสั ง กั ด
กองทั พ อากาศอย่ า งเป็ นระบบให้ เหมาะสมกั บ สภาพเศรษฐกิ จ ปั จ จุ บั น หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อง
ควรพิ จารณาจัด สรร งบประมาณไปเพื่ อสวัสดิการแก่ ข้าราชการสั งกั ดกองทั พอากาศโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในเรื่องการจัดสวัสดิการบ้านพั กให้เพี ยงพอ และรถยนต์พาหนะให้กับทุกหน่วยงาน รวมถึ ง
การจัดสรรเงินค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พักสาหรับการเดินทางไปราชการให้เพียงพอ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรมีการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการสังกัดกองทัพอากาศ และพัฒนา
ทั้งระบบเป็นระยะ ๆ ควรแบ่งประเภทปัญหาหนี้สินของข้าราชการทหารอากาศเป็ นระดับ ต่า ง ๆ ใน
และในแต่ละระดับควรให้การช่วยเหลือด้วยแนวทางที่ตา่ งกันอย่างเหมาะสม
3) ด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต พบว่ า ภาพรวมอยู่ ในระดั บมาก การแก้ ปั ญ หาหนี้ สิ น
ของข้าราชการสั งกั ดกองทั พอากาศ ควรประกาศเป็นนโยบายปฏิรูปการพัฒนาชีวิ ตความเป็นอยู่ทั้ งระบบ
การเลื่ อนระดั บ/ตาแหน่ ง ต้องปรับทุ กระบบเพื่ อให้ทั ดเที ยมประชาคมอาเซี ยน และนานาอารยประเทศ
รณรงค์ และส่ งเสริมให้ ใช้ชีวิตโดยยึ ดหลัก“เศรษฐกิจพอเพี ยง” ในการดารงชี วิตทั้งที่อยู่ในระบบและนอก
ระบบราชการ
4) ด้านปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง พบว่ า ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ความพอประมาณ ได้แก่
ไม่ใช้ สิ่งของเกิ นฐานะ, การรู้ จักใช้ และจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้ อม, รู้ จักใช้เทคโนโลยีอย่ างเหมาะสม และ
คุณธรรม ได้ แก่ การมี ความซื่ อสั ตย์ สุจริ ต , มี ความอดทนเพี ยรพยายาม, มี สติปั ญญา ส่วนความรู้ ได้ แก่
การมีความรู้พั ฒนาตนเองได้, มี ความรอบคอบ และมีความระมั ดระวัง ความมีเหตุผล ได้แก่ ยึ ดถื อความ
ประหยั ดรถความฟุ่ มเฟื อยในการดารงชีวิ ต, ไม่หยุดนิ่งหาหนทางชีวิ ตหลุดพ้นจากความทุ กข์ , ปฏิ บัติ ตน
ในทางที่ ดีลดละเลิกสิ่งยั่วยวนกิเลสให้ หมดสิ้นไป การมีภูมิคุ้ มกั นที่ ดี ได้แก่ มี การออม, รู้บุ คคลเช่ นมิ ตรดี
มิตรชั่ว, เข้าใจชุมชนชุมชนที่ดีเป็นอย่างไรชุมชนพอเพี ยงเป็นอย่างไร
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ ผี ลต่อกระบวนการแก้ไ ขปัญหาหนี้สนิ สหกรณ์
ออมทรัพย์ของข้าราชการชัน้ ประทวน กองบิน 7 จ าแนกตามเพศ อายุร าชการ อายุการเป็น
สมาชิก รายได้ประจาเดือน และจานวนสมาชิกในครอบครัว ผลการศึกษาพบว่า
1) เพศต่างกั น ภาพรวมและรายด้านทุกด้ านแตกต่ างกันอย่า งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ
.05 ด้านหนี้สิน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) อายุราชการต่า งกัน ภาพรวมและรายด้านทุ กด้านแตกต่า งกันอย่างมีนัย สาคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 ด้านรายได้ และด้านปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
3) อายุการเป็ นสมาชิกต่ างกัน ภาพรวมและรายด้า นทุกด้านแตกต่ างกันอย่า งมีนัย สาคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านรายได้
4) รายได้ ประจาเดื อนต่า งกัน โดยภาพรวมและรายด้ า นทุกด้ านแตกต่ า งกั น อย่ า งไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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5) จานวนสมาชิกภายในครอบครัวต่างกัน ภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านรายได้ และด้านหนี้สิน

การทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ าปัจจัยส่วนบุ คคลที่ต่ างกันมี ผลต่อกระบวนการแก้ ไขปัญหาหนี้สิน
สหกรณ์ ออมทรั พย์ ของข้ าราชการชั้ นประทวน กองบิ น 7 ได้ แก่ อายุ อายุ ราชการ อายุการเป็ นสมาชิ ก
สหกรณ์ ออมทรัพย์ และจานวนสมาชิกภายในครอบครัว ส่วนปั จจั ยที่ ไม่มี ผลต่อกระบวนการแก้ไขปัญหา
หนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการชั้นประทวน กองบิน 7 ได้แก่ รายได้ประจาเดือน

อภิปรายผล
ผลจากการวิจั ย เรื่ องกระบวนการแก้ ไขปั ญ หาหนี้ สินสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ของข้ าราชการ
ชั้นประทวนกองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีประเด็นที่ควรนามาอภิปรายผลการวิจัยดังต่อไปนี้
1) มูลเหตุ ของการเกิ ดหนี้ สินสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ของข้า ราชการชั้นประทวน กองบิน 7
โดยภาพรวมอยู่ในระดั บมาก พบว่ า ด้า นค่ านิ ย ม มี ค่า เฉลี่ ย มากที่ สุด รองลงมา คือด้ านพฤติ กรรม
ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ และด้านความต้องการ ตามลาดับ ทั้งนี้ (1) ด้านค่านิยม ซึ่งมีภาพรวมอยู่ ใ น
ระดับ มาก เนื่องจากเห็นว่าการเป็นหนี้เพราะตกอยู่ในกระแสทุนนิยมสมัย ใหม่ ทาให้ เกิด การแข่งขั น
รักษาหน้าทางด้านวัตถุ ต้องการความสะดวกในการใช้ชีวิต เช่น อยากมีบ้านหรู มีรถยนต์ราคาแพง
โดยประเมิ นว่ าสิ่ งเหล่ า นี้เป็ นหน้ า ตาของผู้ ค นในสั งคมปัจ จุบั น หรือเป็ นหนี้ เพราะต้ องการวิ่ง เต้ น
โยกย้ายตาแหน่ง กู้เงินเพื่อลงทุนทากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น เข้าสู่สโมสรต่าง ๆ และการเป็ น
หนี้เพราะต้ องการศึกษาต่อเพื่อพั ฒนาความรู้ความสามารถ (2) ด้ านพฤติกรรม ซึ่งมีภาพรวมอยู่ใ น
ระดั บมาก อาจเป็ นเพราะพฤติ กรรมการกิ นอาหารนอกบ้ า นหรู ห รา การนาเงิ นไปใช้จ่ า ยเกี่ย วกั บ
อบายมุข ได้แก่ การดื่มเหล้ า การสูบ บุหรี่ การเล่นการพนัน การนาเงินไปใช้จ่ายเพื่อเที่ยวเตร่และมี
ค่าใช้จ่ายการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าราคาแพง และเครื่องประดับราคาแพง (3) ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิ จ
ซึ่งมีภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานการณ์ห รือเงื่อนไขต่าง ๆ หมายถึง ลักษณะ
สิ่งแวดล้อม สภาพเศรษฐกิ จที่สาคัญที่ส่งผลต่อความสามารถในการชาระหนี้ของผู้กู้ ความสามารถ
ในการชาระหนี้ ของผู้ กู้ เช่ น ความสามารถในการท านิ ติ สัญ ญากั บ ทางสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ และ
ความสามารถในการแสวงหารายได้ไม่ว่า จะเป็นทางด้านเงินเดือน ค่าจ้าง รายได้อื่น ๆ ของผู้กู้ และ
หลักประกันเงินกู้ เช่น ลักษณะที่ใช้สาหรับ การพิจารณาหลักประกันสัญญา กรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถชาระ
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หนี้ได้ สหกรณ์ออมทรัพย์จะบังคับชาระหนี้เอาจากผู้ค้าประกันหรือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ สถานะเกี่ยวกับเงินทุนของผู้กู้ เช่ น ลักษณะที่เกี่ยวข้ องกับเงินโดยเฉพาะจานวนหุ้ น
ที่ลงทุ นในสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ หรื อทรัพ ย์ สินต่ า งที่ ก่อให้ เกิ ดรายได้ มีเงิ นหมุ นเวียนเพี ย งพอต่ อ
การดาเนินธุรกิ จที่ต้องการลงทุนระยะเวลานาน เช่ น ซื้อวั สดุอุปกรณ์ ซื้ อเครื่องจักรที่ จาเป็น (4) ด้ านความ
ต้องการ ซึ่งมีภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเป็นหนี้เพราะผ่อนชาระบ้านที่ดิ น
อยู่อาศัยเป็นหนี้เพราะทางานอยู่ไกลจึงทาให้ต้องซื้ อรถด้วยการผ่อน เป็นหนี้เพราะส่งเสียเลี้ยงดูบิด า
มารดา เป็นหนี้เพราะต้องนาเงินไปลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเสริม และเป็นหนี้เพราะต้องผ่อนเครื่องใช้
อุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ สอดคล้องกับงานวิ จั ย
ของ ปรี ชา วิยาภรณ์ (2559) ศึ กษาเรื่อง “กระบวนการแก้ ไขปั ญ หาหนี้สินของข้าราชการครู และ
บุค ลากรทางการศึ กษา” ผลการวิจั ย พบว่า (1) การเกิด หนี้สินของข้ าราชการครู และบุค ลากร
ทางการศึ กษามี มู ลเหตุ 3 ด้ าน ได้แก่ (1.1) ความต้ องการบ้ า นและที่ อยู่ อาศั ย (1.2) ค่ า นิ ย ม
ในการศึกษาต่อและการทาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตาแหน่ง (1.3) พฤติกรรมการกินอาหารนอก
บ้านหรูหราและนาเงินไปใช้จา่ ยเกี่ยวกับอบายมุข (2) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อมูลเหตุของปัญหา
และการแก้ ปั ญ หาหนี้ สินของข้ าราชการครู และ บุ ค ลากรทางการศึ กษาที่ สอดคล้ องกั น และมี
ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ดังนี้ (2.1) ควรปรับปรุงระบบเงินเดือนใหม่ ให้มีความเหมาะกั บ
ทักษะ และความสามารถ (2.2) ควรด าเนินการจัด ตั้ งกองทุ นขนาดใหญ่ และเป็นองค์ การอิสระ
จัดสรรงบประมาณรองรับสวัสดิการทีเ่ หมาะสม มีการประชาสัมพันธ์การจัดสรรหนี้สินอย่างเหมาะสม
และถูกต้อง และ (2.3) ควรปฏิรูปพัฒนาทั้งระบบส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการ
แก้ปัญหา และ (3) ความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิ ด
ภาวะหนี้ สินโดยรวมอยู่ ในระดับ มาก โดยมู ลเหตุ ที่ ก่อให้ เกิด ภาวะหนี้สินมากที่ สุด คื อ ด้ านความ
ต้องการ ส่วนความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความคิด เห็ น
ต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินมากที่สุดในด้านรายได้
2) กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการชั้นประทวน กองบิ น 7
โดยภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก พบว่า ด้ า นรายได้ มีค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุด รองลงมา คื อด้ า นการพั ฒนา
คุณภาพชีวิต ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และด้านหนี้สิน ตามลาดับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(1) ด้านรายได้ ภาพรวมอยู่ใ นระดั บมาก โดยเห็นว่า กระบวนการแก้ ไขปั ญหาหนี้สิน
สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ของข้ าราชการ ชั้ นประทวนกองบิ น 7 จั ง หวั ด สุ ราษฎร์ธ านี ควรปรับ ระบบ
เงินเดือนเพื่ อจูงใจให้ค นดี คนเก่ง ที่รัก และศรัทธาในวิชาชีพทหารอากาศเข้า สู่วิชาชีพ ควรปรับปรุ ง
ระบบเงินเดื อนค่า ตอบแทนของข้ า ราชการชั้นประทวน โดยให้ ข้าราชการทหารอากาศแรกเข้ า
สู่ตาแหน่งมี ฐานเงินเดือนและค่าตอบแทนกว้ างกว่าระดั บบนเนื่ องจากมีความจาเป็ นต้ องใช้ปั จจั ย
ในการสร้ างฐานะ เช่น ศึกษาต่อ มีร ถ มีบ้าน มีครอบครัว ซึ่งต้ องใช้จ่ายมาก และควรพิจ ารณาเพิ่ ม
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กรอบอัตราเงินเดือน หรือรายได้ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั ทั้งนี้เพราะรายได้เป็นปัจจัยที่
สาคัญ เพราะเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับภาวะทางเศรษฐกิจก็จะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินและ
เกิดการออม สอดคล้องกับแนวคิดของ วเรศ อุปปาติม (2541, น. 39-48) ปัญหาของการจั ดสรรเพื่ อ
การบริโภคระยะยาวของครัวเรื อนหรือหน่ วยเศรษฐกิจนั้ นภายใต้เงื่ อนไขของรายได้ในปั จจุบั น และ
รายได้ที่คาดหวังว่าจะได้ในอนาคตทีแ่ น่นอนจานวนหนึ่ง การบริโภคที่มากในระยะหนึ่งจะมีผลให้การ
บริโภคในระยะเวลาอื่นลดลง เพื่อที่จะให้ได้อรรถประโยชน์รวมหรือความพึงพอใจในระยะยาวทีส่ ูงสุด
ดังนั้น หน่วยเศรษฐกิจแต่ละหน่วยต้องคานึงถึงรายได้ปัจจุบัน
(2) ด้านหนี้สิน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเห็นว่า ควรดาเนิ นการจัดตั้ งกองทุนที่
มีขนาดใหญ่เป็นองค์กรอิสระหรือองค์การมหาชน ไม่สังกัดกองทัพอากาศเข้ามาบริหารจั ดการหนี้ สิน
ของข้ า ราชการทหารอากาศทั้ ง ระบบ การออกระเบี ย บ สร้ า งกฎ การขึ้ นทะเบี ยนการเป็ นหนี้
ของข้าราชการสังกัดกองทัพอากาศอย่างชัดเจนเพื่อทราบมูลหนี้ทแี่ ท้จริง สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิด
การรวมหนี้ของข้าราชการสังกัดกองทัพอากาศให้อยู่ในแหล่งเดียว การปรับโครงสร้างหนี้ให้โดยขยาย
ระยะเวลาการชาระ ลดอัต ราดอกเบี้ ยโดยอยู่ ในวงเงินที่ มีกาลั งพอชาระได้ และให้ รัฐบาลชดเชย
ดอกเบี้ ย และควรแบ่ งประเภทปั ญหาหนี้สินของข้าราชการทหารอากาศเป็นระดับ ต่า ง ๆ ในแต่ละ
ระดับ ควรให้ การช่ วยเหลือด้ วยแนวทางที่ ต่า งกั นอย่ างเหมาะสม สอดคล้ องกั บแนวคิ ด สุท ธาภา
อมรวิวัฒน์ และคณะ (2557) ที่ได้ กล่า วถึง แนวคิดที่ สะท้อนให้เห็นถึ งสาเหตุ ของการก่อหนี้สินของ
ครัว เรือน ซึ่ง ในบางภาวะครัว เรื อนต้ องการกู้ ยืม เงินเพื่อรักษาระดับ การใช้ จ่า ยของครัว เรือนไม่ใ ห้
ผันผวน และรักษาระดับการบริโภคและอุปโภค ในขณะที่รายได้มีการปรับลดลง (Income Shortfall)
แต่คาดว่ารายได้จะปรับลดเพียงระยะเวลาสั้นและจะสามารถชาระหนี้ได้ในอนาคต
(3) ด้านการพัฒนาคุณ ภาพชี วิต โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บมาก โดยเห็ นว่า การแก้ ปัญหา
หนี้ สินของข้ าราชการสั งกั ด กองทั พอากาศ ควรประกาศเป็นนโยบายปฏิรู ปการพัฒนาชี วิต ความ
เป็นอยู่ทั้งระบบ การเลื่อนระดับ/ตาแหน่ง ต้องปรับทุกระบบเพื่อให้ทดั เทียมประชาคมอาเซี ย น และ
นานาอารยประเทศ และรณรงค์ และส่ งเสริ ม ให้ ใ ช้ชีวิ ตโดยยึ ด หลัก“เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ในการ
ดารงชีวิตทั้งที่อยู่ในระบบและนอกระบบราชการ สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีของ อับบราฮัม มาสโลว์
(Abraham Maslow: 2000) ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของแรงจูงใจโดยความต้องการของมนุ ษ ย์
ถูกจัดลาดับ ขั้นความสาคัญมนุษย์ มีความต้องการอยู่ต ลอดเวลาในสิ่งที่ยังไม่มี และเมื่อความต้องการ
ได้รั บการตอบสนองแล้ ว จะไม่เป็นสิ่งจู งใจสาหรั บพฤติ กรรมของบุ คคลต่ อไป ความต้ องการใหม่
ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การตอบสนองจะเป็ น สิ่ ง จู ง ใจของพฤติ กรรมเมื่ อ ความต้ องการระดั บ ต่ าได้ เมื่ อ
รับการตอบสนองแล้ว
(4) ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่า (4.1) ด้านความ
พอประมาณ ได้ แก่ ไม่ ใ ช้สิ่งของเกินฐานะ การรู้ จักใช้ และจั ด การทรั พ ยากรสิ่ ง แวดล้อม, รู้ จักใช้
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เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (4.2) ด้ านคุณธรรม ได้ แก่ การมีความซื่ อสัตย์สุจริต มีค วามอดทนเพียร
พยายาม, มีสติ ปัญ ญา (4.3) ด้า นความรู้ ได้ แก่ การมีค วามรู้ พัฒนาตนเองได้ , มีค วามรอบคอบ,
มีความระมัดระวัง และ (4.4) ด้านความมีเหตุผล ได้แก่ ยึดถือความประหยัดรถความฟุ่มเฟือยในการ
ดารงชีวิต, ไม่หยุดนิ่งหาหนทางชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ , ปฏิบัติตนในทางที่ดีลดละเลิกสิ่งยั่วยวน
กิเลสให้หมดสิ้นไป ส่วนการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ได้แก่ มีการออม, รู้บุคคลเช่นมิตรดี มิตรชั่ว, เข้าใจชุมชน
ชุมชนที่ดีเป็นอย่ างไรชุมชนพอเพี ยงเป็นอย่างไร จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อนามาปรับใช้
ในกระบวนการแก้ไ ขปั ญ หาหนี้ สินสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ของข้ า ราชการชั้ นประทวน กองบิ น 7 นั้ น
สอดคล้องกับแนวทางของสานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ (2550) ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิตแก่ประชาชนชาวไทย เพื่อให้ประชาชน
ทุกระดั บ ทั้ง ครอบครั ว ชุม ชน สัง คม และรั ฐ มีการด าเนินไปในทางสายกลาง พอเพี ยง มี ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

ข้อ เสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ในครั้งนี้ เพื่อเป็นกระบวนการแก้ ไขปั ญหาหนี้ สินสหกรณ์
ออมทรัพ ย์ของข้าราชการชั้ นประทวนกองบิน 7 คื อ (1) ด้านรายได้ ควรมี การจัดสวัสดิการการให้
เปล่ าแก่ม วลสมาชิก (2) ด้ านหนี้ สิน สหกรณ์ออมทรัพ ย์ ควรจะลดดอกเบี้ ยเงินกู้ลงเพื่ อช่ว ยเหลื อ
มวลสมาชิก (3) ด้ านการพัฒนาคุณภาพชี วิต ควรจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มอาชี พอื่ น ๆ เพื่อพั ฒนาความเป็ นอยู่
ของมวลสมาชิก (4) ด้านปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ควรจัด กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ ตามหลั กปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2) ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จัยครั้งต่ อไป คือควรศึกษาเพิ่มเติม มูลเหตุ ของการเกิดหนี้สิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการชั้นประทวน กองบิน 7 ในด้านอื่น ๆ เพื่อให้ครอบคลุม เนื้ อหา และ
ความต้ องการของข้า ราชการชั้ นประทวน และควรเพิ่ มจ านวนประชากรให้ มากขึ้ น และกระจาย
จานวนของประชากรที่ เป็นกลุ่มตั วอย่า งให้ค วบคุ มทั้งส่ วนราชการอื่น ๆ เพื่อ ทราบถึงกระบวนการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการในหน่วยงานอื่น
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แนวทางการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน กรณีศึกษา อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
สมศักดิ์ ไกรเทพ*

บทคัดย่อ
การวิ จัย นี้ มีวั ต ถุป ระสงค์ เพื่ อศึ กษา ดั งนี้ 1) เพื่ อศึกษาแนวทางการปรั บ ปรุง ระบบการ
ประเมินผลปฏิบัติหน้าทีข่ องกานัน ผู้ใหญ่บ้ าน ตามแนวทางที่กรมการปกครองกาหนด 2) เพื่ อศึ กษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน 3) เพื่อนาผล
การประเมินการปฏิบัตหิ น้าทีแ่ ละความคิดเห็นที่ได้ไปปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิ บั ติห น้ าที่
ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เข้ารับการประเมิ น เหมาะสมกับพื้นที่ ภายใต้
กรอบที่กรมการปกครองกาหนดและนาไปปรั บปรุง แก้ไ ขจุด ด้อย ข้อบกพร่องในการปฏิบัติ หน้า ที่
ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยศึกษาจากเอกสาร
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ใ นปี พ.ศ.2561 และปี พ.ศ.2562 สั ม ภาษณ์ และสอบถาม
จากกลุ่ มตั วอย่ างคื อ นายอาเภอ ปลั ดอาเภอ กานั น และผู้ ใหญ่ บ้ าน ในอาเภอท่ า แซะ จั ง หวัด ชุ ม พร
จานวน 123 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษา เป็นเอกสารทางราชการ และแบบสอบถามมาตราส่ว น
ประมาณค่า Rating Scale สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
1) ผลการประเมิ นปฏิบั ติ ห น้า ที่ ของกานั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน ในอาเภอท่ าแซะ จั งหวัด ชุ ม พร
ตามแนวทางที่กาหนด รายงานผลการประเมิ นไม่มีการสรุป ถึง ข้อเด่นข้อด้อยของกานั น ผู้ใหญ่บ้า น
ในด้านต่าง ๆ ในผลการปฏิบัติหน้ าที่ มีเพียงการประเมินจากผู้บัง คับบัญชาเป็นหลั ก และการรับฟั ง
ความคิ ด เห็ นของผู้ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ องซึ่ ง ไม่ สามารถระบุ ได้ ว่า ผู้ ที่ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ องนั้ นมี ส่ว นในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกานันผู้ใหญ่บา้ นหรือไม่ และไม่มีการประเมินแบบ 360 องศา
2) ระบบการประเมินผลการปฏิบั ติงานตามที่กรมการปกครองกาหนดรวม 4 ด้า น อยู่ใ น
ระดั บมาก เมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้า นระบบการประเมิ นผลการปฏิ บัติ งานตามที่กรมการปกครอง
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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กาหนด พบว่าลาดั บแรก คือ ด้านความพึงพอใจ รองลงมา คื อ ด้ านหลั กการทรงงานในพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ด้านปฏิบัติหน้าที่ และด้านคุณลักษณะความเป็นผู้นา ตามลาดับ ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามทีก่ รมการปกครองกาหนดในการรับฟังความคิดเห็นจากราษฎร รวม 3 ด้าน อยู่ ใ น
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลาดับแรก คือด้านความพึงพอใจ รองลงมา คื อด้ า น
คุณลักษณะของผู้ใหญ่บ้าน และด้านการปฏิบัติหน้าที่ ตามลาดับ
นิยามเชิงปฏิบัติการ
1) “กานัน” หมายถึง ตาแหน่งพนักงานฝ่ายปกครอง ซึ่งมี อานาจหน้ าที่ปกครองราษฎรที่
อยู่ในเขตตาบล
2) “ผู้ใหญ่บ้ าน” หมายถึง ตาแหน่งผู้ปกครองท้องที่ระดับหมู่บ้าน มีอานาจหน้าที่ปกครองดูแล
ราษฎรในเขตหมู่บ้านที่ตนรับ ผิดชอบ
3) “การประเมิ นผลการปฏิ บัติ งาน” หมายถึง กระบวนการประเมิ นค่ าของบุคคลผู้ปฏิบั ติ งาน
ในด้านต่ าง ๆ ทั้ งผลงานและคุ ณลักษณะอื่น ๆ ที่มีคุณ ค่าต่อการปฏิ บัติงานภายในเวลาที่กา หนดไว้
อย่างแน่ นอน ภายใต้การสังเกต จดบันทึกและประเมินโดยหัวหน้ างาน โดยอยู่บนพื้นฐานของความ
เป็นระบบและมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ์การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในทางปฏิ บัติ ให้ค วาม
เป็นธรรมโดยทั่วกัน
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บทน า
กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่หลักในการบาบัด ทุกข์ บารุงสุขของประชาชน ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ มี
ขอบเขตของภารกิ จกว้ างขวาง กานัน ผู้ใ หญ่บ้ า น ในฐานะพนั กงานฝ่า ยปกครองในระดั บ ท้องที่
จึง มี บ ทบาทหน้ า ที่ ต้ องรั บ ผิ ด ชอบงานของกระทรวงมหาดไทย และยั งต้ องรับ ผิ ด ชอบงานของ
ทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่นาลงไปปฏิบัติ ในตาบล หมู่ บ้าน จึ งนับว่า กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน เป็ นกลไก
สาคัญ ที่ ท าให้ งานของทางราชการบรรลุ เป้ าหมาย ตาแหน่ ง กานั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน เกิด ขึ้ นครั้ งแรก
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องจากประเทศไทยขณะนั้นกาลั ง
เผชิญกับการคุกคามของมหาอานาจตะวันตกที่แผ่ ขยายอิทธิพลเข้ามาถึงประเทศเพื่อนบ้านของไทย
ขณะนั้ นการปกครองของไทยยั ง คงล้ า สมั ย ไม่ มี เอกภาพในการการปกครองอย่ า งแท้ จ ริ ง
ซึ่งเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศ พระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงตัดสิ น
พระทัยที่จะปฏิรูปการปกครองเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและรักษาเอกราชของชาติไว้ จึ ง ได้ ปฏิ รู ป
การปกครองระดับ ตาบล หมู่บ้านครั้ง สาคัญในปี พ.ศ.2435 โดยได้ทดลองตั้งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นที่
บ้ านเกาะบางปะอิ น อาเภอบาง ปะอิ น จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา โดยให้ ร าษฎรพิ จ ารณาเลื อ ก
ผู้ใหญ่บ้านแล้วให้ผู้ใหญ่บา้ นเลือกกันเองเป็นกานันในการปฏิบัติหน้าทีก่ ็กาหนดให้มหี น้าที่ในการรักษา
ความสงบเรี ย บร้ อยในท้ องที่ การป้ องกั นการโจรกรรมและผู้ ร้ ายและกาหนดให้ มี ผลประโยชน์
ตอบแทนบ้ าง เช่น สิ นลดค่านา ภาษีไ ม้ไผ่ ค่ าเหยีย บย่ าที่ นาราษฎร เป็ นต้น ความมุ่ง หมายก็ เพื่ อให้
บุคคลที่ราษฎรเลือกเข้ามาได้มหี น้าที่ดแู ลดาเนินงานของตาบล หมู่บ้าน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เป็นหูเป็นตาให้แก่ทางราชการทีจ่ ะช่วยสอดส่องดูแลทุกข์สุขของราษฎรทั่วไป ตลอดจนช่วยเร่งรัดการ
จัดเก็บภาษีอากรและผลประโยชน์ของแผ่นดินซึ่งสมควรได้จากราษฎรโดยธรรม
ในช่วงปี พ.ศ.2493-2500 ได้มีการยกระดับความสาคัญให้กับบทบาทของกานัน โดยได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่กานัน ผู้ใหญ่บา้ น ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ นอกจากนี้ ท าง
ราชการยั งได้ ตราพระราชบัญ ญั ติต่ าง ๆ มากมายที่ เกี่ย วข้ องกับ กานั น ผู้ใ หญ่ บ้า น ซึ่งเป็นผู้รักษา
กฎหมายให้เป็นให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ทาให้อานาจหน้าทีข่ องกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ครอบคลุ มวิ ถีชีวิ ต
ของประชาชนในต าบล หมู่ บ้ าน เกือบทุ กเรื่ อง ไม่ ว่ าจะเป็ นเรื่ องน้าท่ วม ฝนตก ฝนแล้ ง โจรขโมย ฯลฯ
ล้ วนเป็ นหน้ า ที่ ของก านั นผู้ ใ หญ่ บ้ า นตามพระราชบั ญญั ติ ลั กษณะปกครองท้ องที่ พ.ศ.2457
กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน มีบทบาทเป็นเจ้าพนักงานท้องที่ มีหน้าที่ประสานงานระหว่างราชการส่วนภูมิภาค
กับ หน่ว ยงานราชการในส่ วนท้ องถิ่ น ซึ่ง มี อานาจเป็ นตั ว แทนรัฐในการรั กษาความสงบเรี ย บร้ อย
ป้องกั นแก้ ไข้ ปัญ หาความขัด แย้ งในท้ องที่ ผู้ แทนชาวบ้ านสามารถนาเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และ
ความเดื อดร้ อนต่ อส่ ว นราชการ รัฐบาลตระหนักถึ ง บทบาทหน้ าที่ กานั น ผู้ ใหญ่ บ้ า น จึ ง เห็ นว่ า
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ผู้นาท้องที่ เหล่ านี้จ าเป็ นต้องมีความรู้และระดั บการศึกษาที่ เหมาะสม จึงกาหนดพื้ นฐานความรู้ ไม่ต่ ากว่ า
การศึกษาภาคบังคับหรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบไม่ตากว่
่ าการศึกษาภาคบังคับ เว้นแต่ในท้องที่ใด
ที่ไม่ อาจเลื อกผู้ มีพื้ นความรู้ดั งกล่ าวได้ ผู้ว่าราชการจังหวั ดโดยอนุมั ติรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทย
อาจประกาศในราชกิ จจานุเบกษา ยกเว้ นหรือผ่อนผั นได้ดั งบั ญญัติ ไว้ ในมาตรา 12 (14) พระราชบั ญญั ติ
ลักษณะปกครองท้ องที่ แก้ ไขเพิ่ มเติม ฉบั บ ที่ 10 พ.ศ. 2542 ดั งนั้ นคุณ สมบั ติท างการศึกษากานั น
ผู้ใหญ่บ้าน กาหนดไว้ค่อนข้างต่าเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่น การศึกษาอาจเป็ น
อุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานหรือไม่ อีกทั้งการบริหารราชการ
ของกานั น ผู้ใหญ่บ้าน มีน้อยลง เพราะการกระจายอานาจอยู่ที่องค์การบริห ารส่วนตาบล เทศบาล
หรื อองค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด เพี ย งใด จึ ง เป็ นที่ น่า สนใจว่ า จากบริ บ ทสั ง คมที่ เปลี่ ย นแปลง
ความสัม พั นธ์ ระหว่า งบทบาทหน้ าที่ กานั นผู้ ใหญ่ บ้า นกับ หน่ว ยงานภาครัฐต่า ง ๆ รวมทั้ งการให้
ความสาคัญในการพั ฒนาศั กยภาพเพื่อเพิ่มพูน ประสิ ทธิภาพกานั น ผู้ใหญ่บ้าน ด้วยรู ปแบบใดบ้า ง
ที่ เหมาะสมกั บ บริ บ ททางสั ง คมปั จ จุบั น ปั จ จั ยความต้ องการด้ านสวั สดิ การ หรื อจ าเป็ นต้ องมี
กระบวนการพิจารณาคัด สรรกานันผู้ใหญ่บา้ นด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ปัจจุบันบทบาทของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ถือว่ายังคงมีความสาคัญ
ต่อการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ในฐานะที่เป็นผู้นาชุมชนซึ่งได้รับการยอมรั บจาก
การเลือกตั้ง โดยตรงของประชาชน และเป็นกลไกการประสานความร่ วมมื อในการพั ฒนาชุ ม ชน
ระหว่างชุมชนกับรัฐโดยการสร้างและกระตุ้นให้เกิ ดการพึ่งพาตนเอง การมี ส่วนร่วมของคนในชุมชน
หรือภาคประชาสังคม การสร้างจิ ตสานึกสาธารณะ ตลอดจนการเสริมสร้ างความเข้มแข็ง ให้ ชุมชน
ด้วยการพั ฒนาจากภายในชุมชนระดั บล่า ง ขึ้นสู่ แนวนโยบายการบริห ารจั ดการที่ แท้ จ ริง ของชุม ชน
(Bottom Up) มากกว่าการกาหนดแผนพัฒนาที่มาจากกลไกรัฐ บทบาทของกานัน ผู้ ใ หญ่บ้ าน กั บ
การทางานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับฐานราก จึ ง ไม่
สามารถแยกบทบาทหน้ าที่ กานัน ผู้ ใหญ่บ้ าน ยั งมี บทบาทในการนาความรู้ ประสบการณ์ ที่ เป็ น
ประโยชน์มาร่วมทางานและพัฒนาตาบลในด้านต่าง ๆ กับ องค์การบริหารส่วนตาบลและประชาชน
กลุ่ม ต่าง ๆ อั นจะทาให้การพั ฒนาชุม ชนก้ าวหน้าต่ อไปอย่า งมีทิ ศทาง และก่ อให้ เกิด ประโยชน์ต่ อ
ประชาชนในตาบล หมู่บ้ านมากที่สุด โดยท้องที่ และท้องถิ่นจะต้ องทางานควบคู่ กันไปเพื่ อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและการใช้งบประมาณอย่างคุม้ ค่า
การดารงอยู่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความสาคัญอย่างมาก เพราะกานัน ผู้ใหญ่บ้าน มี ห น้ า ที่
ประสานงานกั บ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น เช่น การจั ดท าแผนพั ฒนาท้ องถิ่ น โดยเป็ นผู้เสนอ
ความต้องการของราษฎรในท้องที่ ให้ องค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น นาไปจั ดท าแผนพั ฒนาท้ องถิ่ น
ประสานงานตรวจสอบการปฏิ บัติ งานขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในพื้นที่ใ ห้ถูกต้ อง โปร่ งใส
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และเป็ นไปตามกฎหมาย และอานาจของผู้ ใหญ่ บ้ านก็ ไม่ ได้ มี อานาจหน้า ที่ ซ้าซ้ อนกั นกับ องค์ กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่อย่างใด แต่เป็นการมีอานาจหน้าที่ ในการสนั บสนุน ร่ว มมือประสานงานกั บ
องค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น ทั้ง นี้ อานาจขององค์ กรปกครองส่ว นท้องถิ่นจะเป็นการด าเนินการ
นโยบายบริการสาธารณะที่ ได้ รั บการกระจายอานาจจากส่ ว นกลาง ในขณะที่ กานั น ผู้ใ หญ่ บ้ า น
มีอานาจหน้ า ที่ ในการดูแลด้านการปกครอง การรั กษาความสงบเรียบร้อย การอานวยความเป็ นธรรม
รวมถึงการเสริมสร้างความมั่นคงในตาบลและหมู่บา้ นเป็นหลัก ดังนั้น เมื่อเห็นความสาคัญของสถาบั น
กานั น ผู้ ใหญ่ บ้า น การคงอยู่ของสถาบั นดัง กล่า วภายใต้ กระแสความผันผวนทางการเมืองดังที่ ได้ กล่าว
แล้ ว ย่ อมมี ความจาเป็ นที่ จะต้ องมี การประเมิ นผล การปฏิ บั ติ หน้ าที่ ของผู้ใหญ่ บ้ าน ตามเงื่อนไขแห่ ง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญั ติลักษณะ
ปกครองท้ องที่ (ฉบั บที่ 11) พ.ศ. 2551 มาตรา 14 (11) ซึ่ง การประเมินผลการปฏิ บัติ หน้ าที่ ต้ องการ
ประเมิ นขี ด ความสามารถที่ จ าเป็ นต้ องปฏิ บั ติ ง านให้ บ รรลุ สั มฤทธิ ผล ซึ่ งจะเป็ นการวั ดเพื่ อนาไป
เปรียบเทียบกับความคาดหวังที่กาหนดไว้ในรูปแบบวั ตถุประสงค์ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่ บ้านซึ่งตามที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ กาหนดให้ มี
การประเมินผลการปฏิบัตหิ น้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อเป็นมาตรการในการควบคุมกากับดูแลการ
ปฏิบั ติห น้าที่ ของกานั น ผู้ใหญ่บ้ าน ซึ่ งจะทาให้เกิ ดประสิ ทธิภาพตลอดระยะเวลาที่ด ารงตาแหน่ ง
เนื่องจากมีว าระการดารงต าแหน่ง จนถึงอายุ 60 ปี ประกอบกับพระราชบั ญญั ติลักษณะปกครอ ง
ท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ได้กาหนดให้ผู้ใหญ่บา้ นต้องพ้นจากตาแหน่ง
หากไม่ผ่านการประเมิ นผลการปฏิบั ติ หน้ า ที่ ซึ่งต้ องท าการประเมินอย่า งน้ อยทุกวันที่ 5 นับ แต่
ได้รั บการแต่ งตั้ ง ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ กระทรวงมหาดไทยกาหนด และเพื่ อทราบจุด เด่ น
จุดด้อยของกานัน ผู้ใ หญ่บ้า น ในผลการปฏิ บัติหน้ าที่ เพื่ อจะได้ นามาส่ งเสริม พัฒนาความสามารถ
ของกานั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นจากประเด็ นดั งกล่ าวท าให้ สนใจที่ จะศึ กษาวิจั ยผลการประเมิ นที่ ผ่านมา และ
ความต้องการของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีความแตกต่างกันในเรื่อง เพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาในการดารง
ต าแหน่ ง ซึ่ งอาจจะด ารงต าแหน่ งมานานแล้ ว หรื อเพิ่ งเริ่ ม ด ารงต าแหน่ ง ว่ าต้ องการที่ จะปรั บปรุ ง
แนวทางการประเมิ นในด้ านใดบ้ าง มี ความเห็ นด้ วยมากน้ อยแค่ ไ หนกั บ แนวทางในการประเมิ นผล
การปฏิบัติหน้าที่ ตามกรอบที่กรมการปกครองกาหนดไว้
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วัตถุประสงค์ในการวิจยั
1) เพื่อศึกษาแนวทางการปรั บปรุ งระบบการประเมินผลการปฏิบั ติหน้ าที่ของกานั น ผู้ใหญ่บ้าน
ตามแนวทางที่กรมการปกครองกาหนด
2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
3) เพื่ อนาผลการประเมิ นการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ และความคิ ด เห็ นที่ ได้ ไปปรั บปรุ งระบบการ
ประเมิ นผลการปฏิบั ติหน้ าที่ ของกานัน ผู้ใหญ่ บ้ าน ให้ เป็นไปตามความต้องการของผู้เข้ ารั บการประเมิ น
เหมาะสมกับพื้นที่ ภายใต้กรอบที่ กรมการปกครองกาหนดและนาไปปรับปรุ ง แก้ไขจุ ดด้ อย ข้อบกพร่อง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน

ประเด็นปัญหาของการวิจยั
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ของกานัน ผู้ใ หญ่บ้าน ตามกรอบที่กรมการปกครอง
กาหนด มีความเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่หรือไม่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบการ
ประเมิ น มี อะไรบ้ า งที่ ค วรปรั บ ปรุง ให้ เหมาะสมกั บพื้ นที่ และตรงกั บ ความต้ องการของผู้ เข้า รั บ
การประเมิน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กรมการปกครองกาหนด

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
1) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) การประเมินผลการปฏิบัตหิ น้าที่ของผู้ใหญ่บา้ นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตหิ น้าที่ของผู้ใหญ่บา้ น พ.ศ. 2559
(1) จุ ด มุ่ ง หมายของการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ของผู้ ใ หญ่ บ้ า น และวิ ธี การ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีข่ องผู้ใหญ่บ้าน
(2) บทบาทและอานาจหน้าทีข่ องกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
(3) การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
(4) การประเมินผลรอบทิศแบบ 360 องศา (360-Degree Feedback)
(5) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จุฬาพร กระเทศ (2556) การพัฒนาระบบการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติของ
อาจารย์พยาบาลโดยใช้แนวคิดการประเมินแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ ผลการศึกษาพบว่า
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(1) การปฏิบัติงานของอาจารย์ พยาบาลคลอบคลุมพันธกิจ ทั้ง 4 ด้าน ตามพันธกิจของ
อาจารย์มหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการผลิตพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ (การจัดการเรียนการสอน) ด้าน
การศึกษาวิ จัยและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการการบริการวิชาการทางการแพทย์และสา ธารณสุขแก่
สัง คมและสาธารณสุ ขสาธิต และด้ านการส่ ง เสริ ม ท านุ บ ารุ งศิ ลปวั ฒนธรรม นอกจากนี้ อาจารย์
พยาบาลมีบทบาทตามพันธกิจหลักของสถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
ซึ่ ง เป็ นหน่ วย งานที่ ควบคุ มก ากั บ วิ ท ยาลั ย พยาบาลสั งกั ด กระท รวงสาธารณ สุ ข ได้ แ ก่
ด้านการบริหารจัดการที่ดตี ามหลักธรรมมาภิบาล
(2) หลั กฐานเชิ ง ประจั กษ์ ที่ เหมาะสมสาหรั บ ใช้ ใ นการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ง าน
ในด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน มี 8 หลั กฐาน 32 ตั ว บ่ ง ชี้ คื อ 1) แผนการสอนภาคทฤษฎี
2) แผนการสอนภาคปฏิบัติ มี 6 ตัวบ่ง ชี้ คือ ความครบถ้วนขององค์ประกอบของแผนการสอน ความ
สอดคล้องระหว่า งองค์ประกอบของแผนการสอน วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรีย น
การสอน การวั ด และประเมิ นผล 3) สื่ อการสอน มี 5 ตั ว บ่ งชี้ คื อ การออกแบบ เนื้ อหาของสื่ อ
การสอน การนาเสนอเนื้อหา ความสอดคล้อง ความเหมาะสม 4) โครงการพัฒนาผู้เรียน มี 3 ตั ว บ่ ง ชี้
คือ ความครบถ้วนของส่วนประกอบของโครงการ การดาเนินกิจกรรมโครงการ ผลผลิตของโครงการ
5) เครื่องมือวัดผลการตัดเกรด มี 5 ตั วบ่ งชี้ คือ การประเมินผู้เรี ยนระหว่ างการจั ดการเรี ยนการสอน การ
มอบหมายงานรายงานบุคคลหรือรายกลุ่ม การพิพากษ์ข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ การตัด เกรด 6)
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน มี 1 ตัวบ่งชี้ คือ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 7) เอกสารประกอบการสอน/ตารา มี
3 ตั วบ่ ง ชี้ คื อ เนื้ อหา รูป แบบในการเขี ยน การศึกษาค้ นคว้า เอกสารประกอบการ สอน/ตารา 8)
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ การตีพิมพ์ และเผยแพร่ แหล่งทุน และการนาไปใช้ประโยชน์
3) ระบบการประเมิ นผลการปฏิ บัติ งานของอาจารย์ พยาบาลที่พั ฒนาขึ้ น ประกอบด้ว ย
องค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน 4 ด้าน คือ ด้านปัจจัยนาเข้า ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการประเมิ น
บุค ลากรที่เกี่ย วข้องกับ การประเมิ น ภารกิ จ หลั กตามพั นธกิ จของอาจารย์ พ ยาบาลที่ มุ่ งประเมิ น
องค์ป ระกอบ ตัว บ่ งชี้ และเกณฑ์ การประเมิ นโดยอิ งหลั กฐานเชิ ง ประจั กษ์ และระยะเวลาในการ
ประเมิน ด้านการะบวนการ ประกอบด้ วย ขั้นเตรียมความพร้อม ขั้นการพิจารณาทบทวนมาตรฐาน
ตัวบ่ งชี้ และเกณฑ์ การประเมินโดยองหลั กฐานเชิงประจักษ์ ขั้นตอนการประเมิน และขั้ นสรุป และ
ทบทวนผลการประเมิน ด้านผลผลิต ประกอบด้วย ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ ตาม
ภารกิจหลักที่กาหนดไว้ ด้านการให้ข้อมูลป้อนกลับ ประกอบ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของอาจารย์พยาบาล
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4) ผลการประเมิ นความเหมาะสมของระบบการประเมิ นผลการปฏิบั ติงานของอาจารย์
พยาบาลในวิ ท ยาลั ย สั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข พบว่า มี ค วามพึ งพอใจอยู่ ใ นร ะดั บ มาก และ
ผลการประเมินคุณภาพของการประเมินตามมาตรฐาน พบว่าในทุ กมาตรฐานมีคณ
ุ ภาพอยู่ในระดับดี
สุรชั ย หาญกี รติกาจร (2557) ศึ กษาเรื่อง การศึ กษาผลการปฏิบั ติงานของพนักงานแผนก
ซ่อมบารุงเครื่องจักร บริษัท สยามโตโยต้าอุ ตสาหกรรม จากัด ผลการศึกษา ผลการศึกษาต่อปัจจั ย
องค์ กรที่ มี ผลต่ อการปฏิ บั ติ งาน ของพนั กงานแผนกซ่ อมบ ารุ งเครื่องจั กร บริษั ท สยามโตโยต้ า
อุตสาหกรรม จากัด พบว่าปัจจัย ด้านองค์กรในภาพรวม มีผลต่อการปฏิบัติงานในระดับมาก ผลการ
ปฏิ บัติ งานในภาพรวม มีผลการปฏิ บัติ งานในระดับ ดี และเมื่ อเปรีย บเที ยบผลการปฏิบั ติง านของ
พนักงานแผนกซ่อมบารุงเครื่องจักร บริษัท สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จากัด จาแนกตามข้อมูลทั่วไป
และปัจจั ยด้านองค์กร พบว่าโดยภาพรวมผลการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกซ่อมบารุงเครื่องจักร
พนั กงานมี ความคิ ดเห็ นต่อปั จจั ยด้ า นองค์ กรในระดั บมากที่ สุด มี ผลการปฏิ บั ติง านของพนั กงาน
อยู่ในระดับดี มากกว่าพนักงานที่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านองค์กรในระดับมาก
อรสุด า ดุสิตรั ต นกุ ล (2557) ศึ กษาเรื่องปั จ จัย ที่ส่งผลต่อประสิท ธิภาพในการปฏิบั ติ งาน
ของบุ คลากรสานั กงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศึ กษาเฉพาะกรณี ของบุ คลากรส่วนกลาง
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจั ย
ด้านบุคคล ด้านความผูกพันกับหน่วยงาน ด้านการทางานเป็นทีม และด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ ง
งาน อยู่ใ นระดับ ดีมาก มี ความคิ ดเห็นเกี่ย วกับปัจ จัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางานอยู่ใ นระดับ ดี
ที่สุด มีร ะดั บประสิ ทธิภาพในการท างาน ด้ านความขยันหมั่นเพียร ความรับ ผิดชอบและเอาใจใส่
ในงาน และความซื่ อสัต ย์ และภั กดี ต่อองค์ กรอยู่ใ นระดับ สู ง ปั จจั ย ในการปฏิ บั ติ งานด้ า นบุ ค คล
ของบุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความสัมพันธ์กับระดับประสิทธิภาพ
ในการท างานอย่างมีนัย สาคัญทางสถิติ ที่ 0.05 ปัจ จัยในการปฏิบัติ งานด้า นสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบั ติงานองบุค ลากรของสานักงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ มีค วามสัมพั นธ์ กับระดั บ
ประสิท ธิภาพในการท างานอย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ปัจ จัย ในการปฏิบั ติง าน ด้า น
ความผู กพั นกั บ หน่ ว ยงานของบุ ค ลากรของสานั กงานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ มี
ความสั มพันธ์กับ ระดั บประสิ ทธิ ภาพในการทางานอย่า งมี นัยสาคั ญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ปั จจั ย
ในการปฏิบัติงาน ด้านการทางานเป็นทีมของบุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีความสัม พันธ์กับ ระดับ ประสิท ธิภาพในการท างานอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดั บ 0.05 ปั จจั ย
ในการปฏิ บัติ งาน ด้ านความก้าวหน้ าในการปฏิบั ติ งานของบุ คลากรของสานั กงานปลัด กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีความสัมพันธ์กับ ระดับ ประสิท ธิภาพในการทางาน อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05
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จรูญ ลักษณ์ ป้องเจริญ (2558) ศึกษาเรื่องการประเมินผลการปฏิ บัติร าชการของบุค ลากร
วิท ยาลั ย พยาบาล ในสั ง กัด สถาบั นพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุ ข ผลการวิ จั ย พบว่ า
(1) มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลในสังกั ด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 7 มาตรฐาน คือ (1.1) ผลสัมฤทธิ์งาน
ลาดับรองตามพันธะกิจองค์กร ประกอบด้วย 4 มาตรฐานย่อย ได้แก่ (1.1.1) สมรรถนะประจาสาย
งาน (1.1.2) ผลสัมฤทธิ์งานลาดับรองงานบริการวิชาการ/การจัดการเรียนการสอน (1.1.3) ผลสัมฤทธิ์
งานลาดับรองงานวิจั ย/งานกิ จการนั กศึกษา/ทานุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และ (1.1.4) ผลสัมฤทธิ์
งานลาดั บ รองงานพั ฒนาองค์ กร (1.2) สมรรถนะบริ ห าร (1.3) ผลสั ม ฤทธิ์ ง านบริ การวิ ชาการ
(1.4) ผลสั ม ฤทธิ์ ง านวิ จั ย /ผลงานวิ ชาการ (1.5) ผลสั ม ฤทธิ์ ง านนวั ต กรรม /งานสร้ า งสรรค์
(1.6) ผลสัม ฤทธิ์งานกิ จการนั กศึ กษา/ท านุ บารุงศิ ลปวัฒนธรรมไทย และ(1.7) ผลสั มฤทธิ์ง านการ
จัดการเรียนการสอน (2) คู่ มือการประเมิ นผลการปฏิบั ติราชการของบุ คลากรวิท ยาลัยพยาบาล
ในสัง กัด สถาบั นพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุ ข ประกอบด้ วย 7 มาตรฐาน 63 ตั วชี้ วั ด
โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็นเพิ่มเติมว่าตัวแปรทีส่ ังเกตได้จานวน 17 ตัว จาก 47 ตั ว
ที่เหลือจากการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก สามารถนากลับมาใช้เสริมมาตรการบางอย่างได้ดว้ ย ทั้ ง นี้
ให้อยู่ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน
องอาจ นัยพัฒน์ และคณะ (2558) ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยใช้ตัวชี้วัดสาคัญรายบุ คคล
ผลการศึ กษา พบว่ าด้ ว ยระบบการประเมิ นผลการปฏิ บั ติง านของบุ ค ลากร คณะศึ กษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปัจจุบันยั งมีข้อจากัด และต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุ ณภาพดียิ่งขึ้ น
งานวิ จั ยสถาบั นเรื่ องนี้ ดาเนิ นการขึ้นโดยมี จุด มุ่ งหมายหลั กเพื่ อให้ ได้ สารสนเทศสาหรั บนาไปใช้
ออกแบบพัฒนาระบบใหม่ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้มีคณ
ุ ภาพ คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตั วอย่างที่เลือกมาด้ว ยวิธีการแบ่ งชั้นภูมิ จานวน 73 คน ด้วยวิ ธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก /
สนทนากลุ่มศึกษาทบทวน/วิเคราะห์เอกสารและสารวจด้วยแบบสอบถามแล้ววิเคราะห์ข้อมูลทีไ่ ด้ดว้ ย
วิธีการทางสถิติแบบบรรยายและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่าการประเมินผลการปฏิบตั ิง าน
ของบุ คลากรที่คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิ โรฒ ในปัจจุ บันมี 2 ระบบ แยกตาม
สถานภาพการเป็นข้าราชการพลเรือนและพนักงานมหาวิทยาลัย โดยทั้ง 2 ระบบยังขาดเกณฑ์การให้
คะแนนประเมินผลอย่า งเป็นปรนั ย เป็ นผลการให้ ค ะแนนจากผู้ป ระเมินต่า งคน/ชุด ผั นแปรและ
คลาดเคลื่อนสูงและกลุ่มตัวอย่าง 62.26% เห็นว่าระบบการประเมินที่พัฒนาขึ้นด้วยตัวชี้วัดรายบุคคล
ที่ถูกถ่ายทอดจากตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กรระดับคณะฯ ภายใต้ฐานคิดการประเมินระบบเดียว
และเน้นพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเป็นระบบทีม่ ีคณ
ุ ภาพ
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สาธิต สุว รรณประกร และสมยศ อวเกี ยรติ . (2559). ศึ กษาเรื่องปั จจั ย ที่ส่งผลต่ อผลการ
ปฏิ บั ติง านของพนั กงานรักษาความปลอดภั ย ผลการวิจั ยพบว่า ตัว แบบความสั มพั นธ์เชิ งสาเหตุ
ของปั จจั ยที่ มีอิท ธิพ ลต่ อผลการปฏิ บั ติง านของพนักงานรั กษาความปลอดภัย ที่ พัฒนา ขึ้ น มี ค วาม
สอดคล้ องกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ใ นระดั บดีมาก ทั้งนี้ พบว่าผลการปฏิบัติ งาน ได้รับอิท ธิพลรวมจาก
ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมากที่สุด รองลงมา คือความผูกพันต่อองค์การ สุขภาพจิ ต พนั กงาน
บรรยากาศองค์ การ และพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์ การ ตามลาดั บ อย่า งมี นัย สาคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยทั้ง 5 ปัจจัย สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของผลการปฏิบัติ งาน
ของพนักงานรักษาความปลอดภัย ได้ร้อยละ 72

ระเบียบวิธวี จิ ยั
1) ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ศึกษาในครั้ง นี้เป็นนายอาเภอ ปลั ดอาเภอ กานั น และผู้ใหญ่ บ้าน ใ นอาเภอ
ท่า แซะ จัง หวัด ชุม พร โดยการสุ่ม ตั วอย่า งโดยไม่ใ ช้ห ลักความน่ า จะเป็ น หรื อที่เรีย กว่ าการเลื อก
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive or Judgmental Sampling) จานวน 123 คน
2) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ครั้งนี้ใช้การศึกษาจากเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกานันผู้ใหญ่บ้านรอบการประเมินที่ผ่านมา และแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสอบถาม
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง/วิธีการในการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าทีข่ องกานั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
และระดับความคิดเห็นในเรื่องที่จะประเมิน โดยมีขั้นตอนในการสร้างเครือ่ งมือ ดังนี้
เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย เชิงปริมาณครั้งนี้ ซึ่ง ผู้วิจัยได้ศึ กษาข้อมู ล
เอกสารงานวิจั ยที่ เกี่ย วข้องและนาจากอาจารย์ ที่ป รึกษานามาประกอบในการสร้า งแบบสอบถาม
โดยแบ่งเนื้อหาของคาถามออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ ว ย เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบ
ตรวจรายการ (Check List)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กรมการปกครอง
กาหนด ประกอบด้วย ด้านการปฏิบัติ หน้าที่ ด้านคุณ ลักษณะความเป็นผู้นา ด้านหลักการ ทรงงาน
และด้านความพึงพอใจ
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแบบสอบถามเกี่ย วกับระบบการประเมินผลการปฏิ บัติงาน
ตามที่กรมการปกครองกาหนด ด้านการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ส่วนที่ 4 ปัญหาอุปสรรคในการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
โดยลักษณะแบบสอบถามในส่วนที่ 2 เป็นแบบชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
5
หมายถึง
มากที่สุด
ระดับคะแนน
4
หมายถึง
มาก
ระดับคะแนน
3
หมายถึง
ปานกลาง
ระดับคะแนน
2
หมายถึง
น้อย
ระดับคะแนน
1
หมายถึง
น้อยที่สุด
3) การสร้างเครือ่ งมือในการวิจยั
เพื่อให้การดาเนินการวิจั ยครั้งนี้สามารถตรวจสอบได้ตรงกับแนวคิ ดของการวิจัยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตงั้ ไว้ ผู้วิจัยได้กาหนดการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1) การสร้างแบบสอบถาม
(1.1) ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเกี่ยวกั บ
พฤติกรรมการใช้บริการและการตัดสินใจของผู้บริโภค
(1.2) นาผลจากการศึ กษาในข้ อ (1.1) มาใช้ เป็ นข้ อมู ลพื้ น ฐานในการสร้ า ง
แบบสอบถามภายใต้คาปรึกษาของอาจารย์ทปี่ รึกษาภาคนิพนธ์
(1.3) ผู้วิ จั ย ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อหา (Content Validity) โดยนา
แบบสอบถามที่ ปรับ ปรุงแล้วเสนอต่ อผู้เชี่ ยวชาญ จ านวน 3 ท่า น เพื่ อตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ ง
เนื้ อหาและภาษาที่ ใ ช้ ใ นแบบสอบถาม โดยการหาค่ า ดั ชนี ค วาม สอดคล้ อง (Index of Item
Objective Congruence: IOC) ของความคิด เห็ นของผู้ เชี่ ยวชาญเพื่ อพิ จารณาคั ดเลื อกเฉพาะ ข้ อ
รายการ (Items) ที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งหมายถึง รายการนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตอ้ ง การ
จะวัด
(1.4) นาแบบสอบถามที่ประกอบด้ วยข้ อคาถามที่ได้ จากการวิเคราะห์ค่า ดัชนี
ความสอดคล้องแล้ว ไปสร้างแบบ สอบถาม เสนออาจารย์ที่ป รึกษาภาคนิพนธ์ เพื่อพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ
(1.5) นาแบบสอบถามที่ได้ ปรับ ปรุง แล้วไปทดลองใช้ (Try–Out) กั บบุค คลที่ มี
ลักษณะเช่ นเดี ยวกั บ ประชากรและไม่ ใ ช่กลุ่ ม ตั ว อย่ า งของการวิจั ย โดยกลุ่ ม บุ ค คลที่ ท ดลองใช้
แบบสอบถามครั้งนี้เป็นกลุ่ม ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
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ของแบบสอบถาม โดยการคานวณหาค่า สัม ประสิท ธิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.814 ซึ่งจะถือว่า
แบบสอบถามนั้นมีความเที่ยง
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาได้ทาการสารวจและเก็บ รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวิจัย 2 วิธี คือ
(1) ข้อมู ลปฐมภู มิ เป็ นข้ อมูลที่ ไ ด้จ ากการสัม ภาษณ์ และการออกแบบสอบถามใน
การศึกษาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัตหิ น้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้า น
(2) ข้อมู ลทุติ ยภูมิ เป็นข้อมู ลที่ ได้จากการเก็ บรวบรวมเอกสาร การค้นหาจากหนังสื อ
วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่ าง ๆ รวมถึงข้อมูลที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต
เพื่ อให้ ไ ด้ ข้อมู ลที่ กว้ างขึ้ น ซึ่ ง ข้ อมู ลที่ เก็ บ รวบรวมมุ่ ง เน้ นทางด้ า นการศึ กษาเกี่ ย วกั บ แนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัตหิ น้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
5) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
(1) การวิ เคราะห์ ข้อมู ลการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพผู้ วิ จั ย ใช้ การ วิ เคราะห์ ในเชิ งพรรณนา
(Descriptive Analytical Approach) เพื่ อหาเหตุ ผลและเชื่ อมโยงในการอธิ บ ายถึ ง การ ผลการ
ประเมินปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตามแนวทางที่กาหนด
(2) เมื่อตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ของแบบสอบถามที่ ไ ด้รั บ คืนมาทั้ งหมดแล้ ว ผู้วิ จั ย
ดาเนินการวิเคราะห์โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปข้อมูลดังนี้
(2.1) วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ย วกั บปั จจั ยส่ วนบุค คลของผู้ ตอบแบบสอบถามโดยใช้
ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
(2.2) วิเคราะห์การระบบการประเมินผลการปฏิ บัติงานตามที่กรมการปกครอง
กาหนดโดยใช้ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และค่ า ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (SD) ในการวิ เคราะห์ ข้อมู ล โดยมี
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น

=
=

คะแนนสูงสุด-คะแนนต่าสุด
จานวนระดับ
5−1
5

=

0.80

ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้กาหนดมาตรวัดเป็นอัตราช่วงโดยมีเกณฑ์การแบ่งระดับ
คะแนนดังนี้
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ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

4.24-5.00
3.43-4.23
2.62-3.42
1.81-2.61
1.00-1.80

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

มีผลอยู่ในระดับมากที่สุด
มีผลอยู่ในระดับมาก
มีผลอยู่ในระดับปานกลาง
มีผลต่ออยู่ในระดับน้อย
มีผลต่ออยู่ในระดับน้อยที่สุด

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การศึ กษาเรื่ องแนวทางการปรั บ ปรุง ระบบการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ของกานั น
ผู้ใหญ่บ้าน ศึกษากรณีอาเภอท่า แซะ จังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการ
ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัตหิ น้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามแนวทางทีก่ รมการปกครอง
กาหนด 2) เพื่อศึกษาความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ การระบบการประเมิ นผลการปฏิบั ติห น้า ที่ของกานั น
ผู้ใ หญ่ บ้ าน 3) เพือ่ นาผลการประเมิ นการปฏิ บั ติห น้ าที่ และความคิด เห็ นที่ไ ด้ ไปปรั บ ปรุง ระบบ
การประเมิ นผลการปฏิ บั ติห น้ าที่ ของกานั น ผู้ใ หญ่ บ้ าน ให้เป็ นไปตามความต้องการของผู้ เข้ ารั บ
การประเมิ น เหมาะสมกับพื้นที่ภายใต้ กรอบที่ กรมการปกครองกาหนดและนาไปปรั บปรุง แก้ไขจุดด้อย
ข้อบกพร่ องในการปฏิ บัติ หน้า ที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้ าน ส่งเสริมและพั ฒนาความสามารถของกานั น
ผู้ใหญ่ บ้ าน โดยการศึ กษาจากเอกสารผลการประเมิน ปี พ.ศ.2561และ ปี พ.ศ.2562 และศึกษา
แนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าทีข่ องกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุม พร
และศึกษาจากแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามปัจ จัย ส่วนบุค คลกลุ่ มตั วอย่ าง คือกานัน ผู้ใหญ่ บ้า น
นายอาเภอ และปลัดอาเภอ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จานวน 123 คน เครื่องมื อ
ที่ใช้ในการศึกษาเป็นเอกสารของทางราชการที่ เป็ นผลการประเมินกานัน ผู้ใหญ่บ้า นในปี พ.ศ.2561
และ ปี พ.ศ.2562 การสั ม ภาษณ์ นายอาเภอ ปลัด อาเภอ และแบบสอบถามแบบตรวจรายการ
(Check List) และแบบสอบถามเป็นแบบชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequency) ร้ อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และค่ าส่ว น
เบี่ยงเบนมาตราฐาน (SD) ผลการวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้
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สรุป
การประเมินผลการปฏิบัตหิ น้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในปี พ.ศ.2561และ ปี พ.ศ.2562 โดย
การประเมิ นจะมีแนวทางในการประเมิ น 4 ด้าน ตามแนวทางที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กาหนด ซึ่ งมี การประเมิ นทุ ก 4 ปี นั บ แต่ วั นที่ ได้ รั บการแต่ งตั้ งให้ด ารงตาแหน่ ง หลั กเกณฑ์การ
ประเมินดังกล่าว กาหนดไว้ 4 ด้าน คือ
1) ด้านการปฏิบัติหน้าทีแ่ ละงานตามนโยบายของรัฐบาล
2) ด้านคุณลักษณะความเป็นผู้นา
3) ด้านหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
4) ด้านความพึงพอใจ
พบว่าผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการปฏิบัตงิ านมีส่วนน้อย แต่รายงานผลการประเมินไม่ มี
การสรุป ถึง ข้อเด่นข้อด้ อยของกานัน ผู้ใหญ่ บ้านในด้านต่า ง ๆ ในผลการปฏิ บัติ หน้ าที่ ทั้งนี้ เพื่ อนา
ข้อเด่ น และข้อด้อยนั้นมาส่ งเสริ มและพั ฒนาความสามารถของกานัน ผู้ ใหญ่ บ้ าน และพิ จ ารณา
มาตรฐานการแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าทีข่ องกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และการประเมิ น
ไม่ได้มีการประเมินแบบ 360 องศา มีเพียงการประเมินจากผู้บังคับ บัญชาเป็นหลัก และรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชน ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นอาจจะไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าผู้ ร่วมรับ ฟั งความคิด เห็ น
เห็ น ด้ ว ยกั บ ผลการประเมิ น และไม่ มี การประเมิ นจากเพื่ อ นร่ ว มงาน เนื่ องจากการประเมิ น
การปฏิบั ติง านหลายคนช่ว ยกันมองย่อมดีกว่าแหล่ งเดี ยวพิ จารณาตัด สิน โดยเฉพาะหากงานนั้นมี
ลักษณะหลากหลายที่ข้อมูลพฤติกรรมบางอย่างยากที่จะได้มาโดยวิธีการประเมินที่ใช้กันอยู่
(1) ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 102 ราย คิ ด เป็ นร้อยละ
82.90 มีอายุ 51 ปีขึ้นไป จานวน 90 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.20 สถานภาพสมรส จานวน 123 ราย
คิด เป็ นร้ อยละ 100 ระดั บการศึ กษาต่ ากว่ าปริญ ญาตรี จ านวน 110 ราย คิ ด เป็ นร้ อยละ 89.40
ตาแหน่ งผู้ใ หญ่ บ้าน จานวน 106 ราย คิด เป็นร้อยละ 86.20 และระยะเวลาในการดารงต าแหน่ ง
10 ปีขึ้นไป จานวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ39.00
(2) ระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามที่กรมการปกครองกาหนดด้านคุณลั กษณะ
ความเป็นผู้นาในภาพรวมในระดั บมาก เมื่อพิจ ารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลาดับ แรก คื อการแต่งกาย
ถูกต้องตามระเบียบที่กาหนด รองลงมาคือมีมนุษยสัมพันธ์ มีความรอบรู้ มีทักษะและประสบการณ์
เกี่ย วกั บ งานที่ ป ฏิบั ติ นาความรู้ และวิ ทยาการใหม่ ๆ มาพั ฒนาผู้ร่ วมงานและประยุกต์ใ ช้ใ นการ
ปฏิบัติงาน มีภาวะผู้นา เช่น การรับฟังความคิดเห็ นของผู้อื่น มีความรับผิดชอบ สามารถชักนาจูง ใจ
ประชาชนไปในทางทีด่ ี สามารถเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นแบบอย่างที่ดใี ห้กับประชาชน สา มารถบริหาร
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ความชัด แย้งที่เกิด จากกระบวนการทางานในพื้นที่ได้ มีความเสียสละ เป็นต้น ติ ดตามความรู้ที่เป็ น
ประโยชน์ ต่อการปฏิบั ติ งานเพิ่ มเติม อยู่ เสมอ มี ความคิ ด ริเริ่ มในการกาหนดโครงการต่ าง ๆ เพื่ อ
ตอบสนองต่ อความต้องการของราษฎรในพื้นที่ มีการท างานเป็นทีมโดยสามารถโน้มน้า วให้สมาชิ ก
ในทีมเกิดความเต็มใจและกระตือรือร้นในการปฏิบัตหิ น้าที่รวมทัง้ การสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ สมาชิ ก
ในทีมศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ และมีการตัดสินใจเหมาะสมกับสถานการณ์ตามลาดับ
(3) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กรมการปกครองกาหนดด้านการปฏิบั ติ
หน้าที่อยู่ ในระดั บมากที่สุด เมื่อพิ จารณาเป็นรายข้อ พบว่ าลาดับ แรก คือ ชี้แจงประกาศแก่ราษฎร
ให้ค วามช่ วยเหลื อในกิจ การสาธารณประโยชน์ เพื่อบาบัด ปกป้องภยันตรายสาธารณะ เช่น จั ดตั้ ง
เครื อข่ า ยอาสาสมั ค รป้ องกั นภั ย ในหมู่ บ้ า น เป็ นต้ น รองลงมา คื อ อานวยความเป็ นธรรมและ
ดูรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย ให้แก่ ราษฎรในหมู่บ้า น เช่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
การตั้งจุด ตรวจร่ว มกับฝ่ายปกครอง เป็นต้น รับฟังปัญ หาและนาความเดือดร้อนและความต้องการ
ที่จาเป็นของราษฎรแจ้งต่อส่วนราชการ และสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดตามลาดับ
(4) ระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามที่กรมการปกครองกาหนดด้านการนาหลั ก
ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ งานอยู่ ในระดั บมากที่ สุดเมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าลาดับแรก คือระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามที่กรมการปกครอง
กาหนดด้านการนาหลักทรงงานในพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่ หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานมี
การพั ฒนาโดยสร้ างความเข้ม แข็ง ให้ค นในชุมชมมีค วามพร้ อมที่ จะรั บการพั ฒนาหรื อเตรี ยมความ
พร้อมก่อน รองลงมา คือมองปัญหาในภาพรวมแต่ในการแก้ ไขปัญหาได้เริ่มจากจุดเล็ก คือการแก้ไ ข
ปัญ หาเฉพาะหน้ า และศึกษาข้ อมู ลอย่ า งเป็ นระบบจากเอกสาร สอบถามจากผู้ที่ เกี่ ย วข้ องให้ ไ ด้
รายละเอียดที่ถูกต้องเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง ตามลาดับ
5) ระบบการประเมินผลการปฏิ บั ติงานตามที่ กรมการปกครองกาหนดด้านความพึ งพอใจ
ในการปฏิบัติหน้าทีอ่ ยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อระบบการประเมินผลการปฏิบัติ งาน
ตามที่กรมการปกครองกาหนดด้านความพึง พอใจในการปฏิบัติ หน้าที่ พบว่าลาดั บแรก คื อหมู่บ้า น
มีการจัด ตั้ ง ชุ ดปฏิ บั ติ การประจ าหมู่ บ้ า นเพื่ อเตรี ย มในการให้ ความช่ วยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ
รองลงมา คือหมู่บ้านมีการจัดตัง้ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บา้ นอยู่ในระดับมากทีส่ ุด การจัดทาข้อมูล
ของหมู่ บ้ า นที่ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ๆ หมู่ บ้ า นมี การจั ด ตั้ ง เครื อข่ า ยข่ า ว
คลอบคลุ ม ทุ ก หมู่ บ้ า นในการป้ อ งกั นเหตุ ร้ า ย ให้ ค วามร่ ว มมื อและสนั บ สนุ นการปฏิ บั ติ ง าน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เป็นอย่างดี และสนับสนุนส่งเสริมและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
ในการพัฒนาหมู่บ้าน ตาบลของตนเป็นอย่างดี ตามลาดับ
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6) การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กรมการปกครอง
กาหนดด้ านการปฏิบั ติห น้าที่ ของผู้ใหญ่บ้ านอยู่ใ นระดับ มากที่สุด เมื่ อพิจ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า
ลาดับแรก คือมีการติดตามผลและให้ความช่วยเหลือผู้ติด ยาเสพติดที่ผ่านการบาบัดฟื้ นฟู รองลงมา
คือผู้ ใหญ่ บ้ า นประสานงานกับ หน่ ว ยงานที่เกี่ ยวข้ องเพื่ อให้ ความช่ว ยเหลื อราษฎรที่ ไ ด้ รับ ความ
เดือดร้อน หมู่บ้า นมี การจัดตั้ งกองทุ นเกี่ย วกั บการแก้ ปัญ หายาเสพติ ด เช่ น กองทุ นแม่ของแผ่ นดิ น
หมู่บ้านส่งเสริมให้มีการดาเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้า นมีการรณรงค์ในเรื่อง
ระเบียบวินัยการจราจร การสวมหมวกนิรภัย หมู่บ้านมีการรณรงค์มใิ ห้มีการเล่นการพนันในหมู่ บ้า น
หมู่บ้านจัดให้มีการดูแลหมู่บ้านให้เป็นระเบียบ สะอาด ผู้ใหญ่บ้านจัดเวรยามหรือร่วมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ จัดเวรยามรักษาความสงบเรีย บร้อย มีการจัดกิจกรรมเชิงป้องกันยาเสพติด เช่น กีฬา ดนตรี
การประชาคมหมู่บ้า นเพื่อค้นหาผู้เกี่ย วข้องกับ ยาเสพติดและมีกฎของหมู่บ้า นเพื่ อลงโทษ หมู่บ้านมี
การจั ด ท าข้ อเสนอรั บ การสนั บ สนุ นงบประมาณจากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
หมู่บ้า นจัด ให้มีการประชุม ประชาคมเพื่อจั ดทาแผนพั ฒนาหมู่บ้า นประจาทุ กปี หมู่บ้า นมีกิจ กรรม
ในการส่ งเสริม สนับ สนุนช่วยเหลือผู้ สูงอายุ พิการ หมู่บ้า นมีการจัดตั้ง องค์กรป้ องกันยาเสพติด เช่ น
ผู้ประสานพลังแผ่นดิน ตาสับปะรด หมู่บ้านมีกิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุนจัดตั้งกลุ่ม ผู้ใ หญ่ บ้ า น
มีการประชุมราษฎรเป็นประจาทุกเดือน ผู้ใหญ่บ้านจัดให้มีสัญญาณเตือนภัย เช่น เกราะ กะลอ ระฆั ง
กลอง เป็ น ต้ น หมู่ บ้ า นมี การออกตรวจตราสิ่ ง ผิ ด กฎหมายในสถานบริ การ ร้ า นคาราโอเกะ
เป็นต้น และหมู่บ้านมีการตรวจตราในสถานประกอบการมิให้ใช้แรงงานผิดกฎหมาย ตามลาดับ
(7) การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กรมการปกครอง
กาหนดด้านคุณลักษณะของผู้ใหญ่บา้ นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าลาดับแรก
คือผู้ใหญ่บ้านเป็นคนทางานที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตเสียสละอยู่ในระดับมาก รองลงมา คื อผู้ ใ หญ่ บ้ า น
มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ทเี่ ป็นประโยชน์ต่อหมูบ่ ้าน ผู้ใหญ่บ้านมีความสามารถในการตัดสินใจแก้ไ ข
ปั ญ หาได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ผู้ ใ หญ่ บ้ า นแต่ ง กายเหมาะสม แต่ ง เค รื่ องแบบถู ก ต้ อ ง ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
มีกิริ ยามารยาทเรีย บร้ อย วางตนเหมาะสมกั บต าแหน่ ง ผู้ ใหญ่บ้ านเป็นผู้มี ความรู้ ความสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ให้ประชาชน ในการปฏิบัติ หน้าที่ ผู้ใหญ่บ้า นจะได้รับความร่วมมื อจากราษฎรเป็ น
อย่ า งดี ผู้ ใ หญ่ บ้ า นมี ค วามเหมาะสมกั บ การเป็ นผู้ ใ หญ่ บ้ า นและ วางตนเป็ นกลางทางการเมื อง
ผู้ใหญ่บ้ านเป็ นผู้ นาในการนาราษฎรช่วยกันพัฒนาและแก้ไขปัญ หาที่เกิด ขึ้นในหมู่บ้ านเสมอ และ
ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(8) การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กรมการปกครอง
กาหนดด้านความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจ ารณาเป็นรายข้ อ พบว่าลาดับแรก คือผู้ใหญ่บ้า น
จัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) รองลงมา ผู้ใหญ่บ้านสามารถให้คาแนะนาและเอาใจใส่
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แก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรเมื่อได้รับความเดือดร้อน ผู้ใหญ่บ้านรับฟังความคิดเห็นของราษฎรให้ราษฎร
มีส่วนร่วมในการทางานและตัดสิ นใจ ผู้ใหญ่บ้านประสานหน่วยงาน ส่วนราชการอื่ น ๆ ในการแก้ไ ข
ปั ญ หาราษฎร ผู้ ใ หญ่ บ้ า นดู แลทุ กข์ ของราษฎร ช่ ว ยเหลื อราษฎรอย่ า งทั่ ว ถึ ง อยู่ ใ นระดั บ มาก
ผู้ใ หญ่ บ้ า นมีจิ ต สาธารณะ เอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่แก่ ราษฎรและให้ ค วามร่ วมมื อกั บ ส่ว นราชการต่ า ง ๆ
ผู้ใหญ่บ้า นจัดให้ มีศูนย์ด ารงธรรมหมู่บ้านเพื่อรับ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และ ผู้ใหญ่บ้านให้บริการ
ทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ตามลาดับ
(9) ระบบการประเมินผลการปฏิ บั ติงานตามที่กรมการปกครองกาหนดรวม 4 ด้า น
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กรมการปกครอง
กาหนด พบว่าลาดับแรก คือด้านความพึงพอใจ รองลงมา คือด้านหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ด้านปฏิบัติหน้าที่ และ ด้านคุณลักษณะความเป็นผู้นา ตามลาดับ
(10)ระบบการประเมิ นผลการปฏิ บัติ งานตามที่กรมการปกครองกาหนดในการรั บฟั ง
ความคิดเห็นจากราษฎร รวม 3 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าลาดับแรก
คือ ด้ านความพึง พอใจ รองลงมา คือ ด้านคุณ ลักษณะของผู้ใหญ่บ้ าน และ ด้านการปฏิ บัติห น้า ที่
ตามลาดับ

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาผู้วิจัยนาผลการวิจัยมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) ผลการประเมิ นปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ของกานั น ผู้ ใ หญ่ บ้ านในอาเภอท่ า แซะ จั งหวั ด ชุ ม พร
ตามแนวทางที่กาหนด รายงานผลการประเมิ นไม่มีการสรุป ถึง ข้อเด่นข้อด้อยของกานั น ผู้ใหญ่บ้า น
ในด้านต่าง ๆ ในผลการปฏิบัติหน้ าที่ มีเพียงการประเมินจากผู้บัง คับบัญชาเป็นหลั ก และการรับฟั ง
ความคิ ด เห็ นของผู้ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ องซึ่ ง ไม่ สามารถระบุ ได้ ว่า ผู้ ที่ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ องนั้ นมี ส่ว นในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกันผู้ใหญ่บา้ นหรือไม่ และไม่มีการประเมินแบบ 360 องศา ที่ ค รบด้ า น
จึงไม่สอดคล้องกับ วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2552, น. 56-59) ที่ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการประเมิ นบุ คคล
แบบ 360 องศา ว่าเป็นการประเมินที่ครบวงจรโดยอาศัยผู้ทเี่ กี่ยวข้องรู้เห็นการปฏิบัตงิ านของบุคคล
ตาแหน่งเป้าหมาย เช่น ผู้บังคับบัญชา ผู้ที่ทางานร่วมกัน เพื่อนร่วมงาน โดยเน้นแนวทางประเมิน เช่ น
ไม่ใช่แนวคิดใหม่ใด ๆ แต่เป็นการรวมแนวคิดการแจ้งผลเชิงสารวจเข้ากับการประเมินการปฏิบัตงิ าน
2) ระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามที่กรมการปกครองกาหนด ประกอบด้วย
(1) การประเมินผลการปฏิ บัติหน้าที่ 4 ด้าน คือ ด้ านคุณลักษณะ ความเป็ นผู้นา ด้า น
การปฏิบั ติหน้า ที่ ด้านหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้า นความพึงพอใจในการ
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ปฏิบัติหน้ าที่ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ พลอย สืบ วิเศษ (2561, น. 81-82) ที่ได้ให้ทั ศนะไว้ว่ า
การประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ง านมี ค วามสาคั ญ ทั้ งต่ อพนั กงาน ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาและองค์ กรดั ง นี้ คื อ
(1.1) ความสาคัญต่อพนักงาน พนักงานย่อมต้องการทราบว่า ผลการปฏิบัติงานของตนเป็นอย่างไร
มีคุณค่าหรือไม่เพียงใดในสายตาของผู้บังคับบัญชา มีจุดบกพร่องที่ควรจะต้องปรั บปรุ ง หรื อไม่ เมื่ อมี
การประเมินผลการปฏิบัติ งานและแจ้ง ผลให้พ นักงานทราบก็จะได้รั บรู้การปฏิบั ติงานเป็ นอย่ างไ ร
หากไม่มี การประเมินผล พนักงานก็ไม่ มีทางรู้ ถึงผลการปฏิบัติ งานของตนว่า มีส่วนใดที่ควรจะคงไว้
และส่วนใดควรจะปรับปรุง พนักงานที่ มีผลการปฏิ บัติงานอยู่ในระดับดีอยู่แล้วก็จะได้เสริมสร้างให้ มี
ผลการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น (1.2) ความสาคัญต่อหัวหน้า หัวหน้างานสามารถนาผลการประเมินไปใช้ใน
การบริหารค่าตอบแทน การตั ดสินใจจ่ ายค่าตอบแทน หรือการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งของพนักงาน
ตามสายอาชีพ รวมถึงใช้เป็ นข้อมู ลในการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของพนั กงานตามการ
พัฒนาสายอาชีพได้อย่างเหมาะสมประเมินผลการปฏิบตั ิงานก็ไม่สามารถจะพิจารณาในเรื่องเหล่านี้ได้
(2) การรับฟัง ความคิด เห็นจากราษฎรเพื่ อประกอบการประเมิน ซึ่ งแบ่งออกเป็น ด้า น
การปฏิบัติหน้าทีข่ องผู้ใหญ่บ้าน ด้านคุณลักษณะของผู้ใหญ่บ้าน และด้านความพึงพอใจ อยู่ ใ นระดั บ
มาสอดคล้ องกับ วีร ะวั ฒน์ ปั นนิ ตามัย (2552, น. 56-57) ที่ได้ เสนอแนวคิ ดในการประเมินบุค คล
ในองค์ กรไว้ ในเรื่อง การประเมิ นจากด้ า นข้ า ง (Lateral Appraisal) หรือที่ นิย มเรี ย กว่า “Peer
Review” โดยเฉพาะการท างานขององค์กรที่มีการจั ดโครงสร้า งแบบ Matrix และการทางานแบบ
Cross-Functional Workteam ของแนวการบริ ห ารแบบให ม่ การท างานโครงการต่ า ง ๆ
ควรพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานโดยอาศัยเพื่อนร่วมงานเป็นผู้ประเมิน เพราะจะเป็นผู้รับรูแ้ ละตระหนัก
ในพฤติกรรมการทางาน ทักษะความสามารถ จุดเด่ นจุดด้อยของเพื่อนร่วมงานได้ดี ทั้งในด้านส่ ว นตั ว
และด้านวิชาชีพของผู้ถูกประเมิน

ข้อ เสนอแนะจากผลการวิจยั
1) อาเภอควรมีการจัดเก็บข้อมูลผลการประเมิ นผลการปฏิบั ติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้า น
ในแต่ละปีที่มีการประเมินให้เป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการสืบค้นหรือการประเมิ นในครัง้ ต่อไป
2) ควรนาประเด็นการประเมินที่กานัน ผู้ใหญ่บ้ านไม่ผ่านการประเมินมาเป็ นข้ อมูลหรื อ
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถให้แก่กานันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่
3) ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ มีส่ว นร่วมในการประเมิ นผลการปฏิบัติ หน้า ที่ของ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เนื่องเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงกับการปฏิบัตหิ น้าทีข่ องกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
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4) การกาหนดระดับคะแนนการประเมินไม่ค วรรวมประเด็นที่บางหมู่บ้าน/ตาบล นั้นไม่ มี
ภารกิ จ หรื อเหตุ การณ์ มารวม เช่ น ปั ญ หาแรงงานต่ างด้ า ว การบุ กรุ กที่ ดิ นสาธารณประโยชน์
สถานบริ การ ซึ่งอาจเกิดความไม่เป็นธรรมกับ กานัน ผู้ ใหญ่บ้านที่ในพื้นที่ไม่มีเหตุ การณ์ห รือภารกิ จ
ดังกล่าว
5) ควรปรับ เปลี่ย นหั ว ข้ อในการประเมิ นให้ มี ค วามทั นสมัย ทั นต่อยุ ค โลกาภิวั ต น์ เช่ น
เปลี่ยนจากการแจ้งเตือนภัยจาก ตีเกราะ เคาะไม้ เป็น การตั้งกลุ่มไลน์ กลุ่มโซเชียลต่าง ๆ
6) ควรมี การประเมินผลการปฏิบั ติ งานแบบ 360 องศา เต็ม รูป แบบ คื อผู้ บัง คับ บัญ ชา
เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่รับบริการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น (ประชาชนในพื้นที)่

ข้อ เสนอแนะเพือ่ การวิจยั ในครัง้ ต่อไป
1) ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ่ การปฏิบัติหน้าทีข่ องกานัน ผู้ใหญ่บ้า น
เพื่ อให้ กานั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น นาความคิ ด เห็ นที่ ได้ ปรับ ปรุ ง และพั ฒ นาการด าเนิ นงานได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมและตรงต่อความต้องการของคนในชุมชนมากที่สุด
2) ผู้วิจัย ได้ทาการศึ กษาเฉพาะกลุ่ม ตัวอย่าง ในเขตอาเภอท่า แซะ จังหวั ดชุม พร ซึ่ งยังไม่
ครอบคลุมถึง กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน ในพื้นที่อื่น ๆ ดังนั้ นการศึกษาครั้งต่อไป จึ งควรศึกษาให้ครอบคลุ ม
ทั้ ง จั งหวั ด รวมถึ งจั ง หวัด อื่ น ๆ ด้ ว ย เพื่ อให้ สามารถกาหนดแนวทาง/วิ ธี การ แล ะข้ อคิ ด เห็ น
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีข่ องกานัน ผู้ใหญ่บ้านได้ครอบคลุมในวงกว้างมากขึ้น
3) ควรมี การศึ กษาถึ งขั้ น ตอนการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ ใหญ่ บ้ าน และ
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของคณะกรรมการทีป่ ระเมินผลว่ามีความเหมาะสมหรือปรับเปลี่ยนไป
ในทิศทางใด
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การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพัทลุง
สมสิน ไชยรัตน์*

บทคัดย่อ
การแก้ไขปัญ หาหนี้นอกระบบของศูนย์ ดารงธรรมจั งหวัดพัทลุงมี วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพัทลุง และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค
ในการแก้ ไขปั ญหาหนี้ นอกระบบของศู นย์ด ารงธรรมจั งห วัดพั ท ลุง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ ไข
โดยทาการศึกษาจากเอกสารข้อมู ลเรื่องร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด พัทลุง ที่มีอยู่
ในช่ว ง ปีง บประมาณ ปี พ.ศ. 2560-2562 จ านวน 156 เรื่ อง ประกอบกั บ หลั กกฎหมายทั่ว ไป
ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า
1) ศูนย์ ดารงธรรมจั งหวัด พัท ลุงมี แนวทางในการแก้ไ ขปั ญหาหนี้นอกระบบ 3 แนวทาง
อั นได้ แก่ แนวทางการให้ ค าปรึ ก ษา ซึ่ ง ใช้ ม ากที่ สุด รองลงมาเป็ นการมอบหมายต ารวจภู ธ ร
จังหวั ดพั ทลุ งตรวจสอบข้ อเท็ จ จริง และแนวทางการไกล่ เกลี่ย ข้อพิพ าท โดยการเลื อกด าเนิ นการ
แต่ละแนวทางจะขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้รับบริการเป็นหลัก 2) ศูนย์ด ารงธรรมจั งหวัดพัทลุ ง
ประสบปัญหา อุปสรรค การแก้ไ ขปั ญ หาหนี้ นอกระบบ เช่น ในการให้ค าปรึ กษา ผู้ ขอรับ บริการ
ให้ข้อมู ลที่ไ ม่ต รงกั บ ข้อเท็จ จริงและไม่ มีเอกสาร หลักฐานให้ต รวจสอบ การแนะนาให้ค าปรึกษา
จากเจ้ าหน้ าที่ ศู นย์ ดารงธรรม จึ งอาจไม่ สามารถนาไปสู่ การแก้ ไขปั ญ หาได้อย่า งแท้จ ริง สาหรั บ
แนวทางมอบหมายตารวจภูธรจังหวัดพัทลุงตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อดาเนินคดีกับเจ้าหนี้ นอกระบบ
ที่ปล่อยเงินกู้คิดดอกเบี้ ยเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด อุ ปสรรคคือขาดพยานหลักฐานเอาผิด เจ้าหนี้
นอกระบบ และในการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทเกี่ยวกับ หนี้นอกระบบคู่กรณี ไม่ ยินยอมเข้าสู่กระบวนการ
ไกล่ เกลี่ย ศูนย์ด ารงธรรมจัง หวั ดพั ทลุ ง ไม่มี อานาจเรี ยกคู่กรณี ม าให้ ถ้อยค าใด ๆ ได้ ทั้ งนี้ ผู้เขีย น
ได้เสนอแนวทางในการแก้ ไขปัญหาหนี้นอกระบบของศูนย์ดารงธรรมจังหวั ด พัทลุง ในเชิงปฏิบัติการ
และในเชิงนโยบายไว้ด้วยแล้ว

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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บทน า
ประเทศไทยเป็นประเทศทีก่ าลังพัฒนา ซึ่งประสบปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย อาทิ ปั ญ หา
ความเลื่อมล้าทางด้านรายได้ การเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ การเข้า ถึงกระวนการยุติ ธรรม ซึ่งปัญหา
เหล่านั้นเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง บางเรื่องเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน ไม่มีห น่ ว ยงาน
ใดแก้ไขหรือไม่สามารถแก้ไขได้เนื่ องจากขาดศักยภาพ ขาดทรัพยากร ขาดข้อมูล ตลอดจนไม่ได้รั บ
ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ จึงไม่สามารถบูรณาการการทางาน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ได้อย่ างแท้ จริง รัฐบาลที่ผ่านมาได้ตระหนั กและให้ความสาคัญ กั บการแก้ไ ขปัญ หาของประชาชน
มาอย่างต่อเนื่อง โดยการให้หน่วยงานภาครัฐเปิดช่องทางรับเรือ่ งร้องเรียนร้องทุกข์ รับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนให้เข้ ามามี ส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายของรัฐบาลและการท างานของหน่ว ยงาน
ของรัฐมากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาลให้เกิดขึ้นในสังคม จากการรั บ
ฟังความคิดเห็นประชาชนนี้เองพบว่ามีประเด็นเรื่ องร้องเรียนปัญหาหนี้นอกระบบเข้ามาเป็นจานวน
มาก ทั้งในมิติของเจ้าหนี้ที่คิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กาหมายกาหนด ทวงหนี้โดยการข่มขู่ ลูกหนี้ที่ไ ม่
ชาระหนี้ตามกาหนดเวลา
กระทรวงมหาดไทย ซึ่ง มีภารกิจ ในการ “บ าบัด ทุกข์ บารุง สุข ” ให้ แก่ ประชาชน ได้ เปิ ด
ศูนย์ บ ริการข่ าวสารกระทรวงมหาดไทย เมื่ อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2536 โดยมี เป้า หมาย เพื่ อ
รับทราบความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง ให้บริการข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน ร้ องทุกข์ เกี่ ย วกั บ
งานของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ภารกิ จ ที่ เกี่ ยวกับ การแก้ไ ขปั ญ หา เรื่ องร้องเรีย น
ร้องทุ กข์ของประชาชน กระทรวงมหาดไทย จึ งได้ป รั บ โครงสร้า งภารกิ จ “ศู นย์ บ ริ การข่ า วสาร
กระทรวงมหาดไทย” ให้ มี เอกภาพ และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ น โดยใช้ ชื่อว่ า “ศู นย์ ดารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย” ตั้ ง แต่วั นที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2537 ต่อมากระทรวงมหาดไทยมี นโยบาย
การปรับเปลี่ยนบทบาทของศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทยให้ทางานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ ส่ ง ผล
ทาให้ศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทในการอานวยความเป็นธรรมแก่ ป ระชาชน ท าให้
ประชาชนรับ ทราบถึง บทบาทหน้ าที่ ของศู นย์ ด ารงธรรมอย่ างแพร่ ห ลาย สามารถเข้า ถึ งบริการ
ให้ความช่วยเหลือเมื่ อประสบปัญ หาความเดือดร้อนต่าง ๆ ได้ทุกเรื่องตลอดเวลา และได้มีการเปิ ด
ศูนย์ดารงธรรมในมิตใิ หม่พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2545
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ใ ห้ความสาคั ญกั บศู นย์ด ารงธรรม จึ งมี ประกาศ
ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ให้จังหวัดทุกจังหวัดจั ดตั้งศูนย์ดารงธรรม เพื่ อ
ทาหน้าที่ในการรับ ร้องเรียน เรื่องร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษา รับเรื่องปัญหาความ
ต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทาหน้าที่ ศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกา
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ว่าด้ วยหลั กเกณฑ์และวิธี การบริห ารกิจ การบ้ านเมืองที่ ดี พ.ศ.2546 โดยจัด ตั้ง ขึ้น ณ ศาลากลาง
จังหวัด หรือสถานที่ อื่นตามที่เห็นสมควร โดยประกาศให้ป ระชาชนทราบ และให้ทุกกระทรวง กรม
ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ สนับสนุนการด าเนินการของศูนย์ดารงธรรมทั้งด้า นวัสดุ อุปกรณ์
และบุค ลากร ให้ สามารถบริ การแก่ ป ระชาชนได้ อย่ า ง มีป ระสิท ธิ ภาพตอบสนองความต้ องการ
ของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทัว่ ถึง ในกรณีที่จาเป็นจะต้องดาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพของ
ศูนย์ดารงธรรม ให้สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนาจั ง หวั ด ตาม
นโยบายของรัฐบาล การป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกั น
และปราบปราม การตั ดไม้ ทาลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ ไขปัญ หาแรงงานต่างด้ าวและ
การค้ ามนุ ษย์ การคุ้ มครองป้ องกั นหรื อช่ วยเหลื อประชาชนผู้ ด้ อยโอกาสให้ ได้ รับ ความเป็ นธรรมและ
การบังคับการ ให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมตามนโยบายของรั ฐบาล
ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอานาจสั่งการ บังคับบัญชา กากับ ดูแล บรรดาข้าราชการและพนั กงานของรั ฐ
ในเขตจัง หวัด ยกเว้นข้ าราชการพลเรื อนในพระองค์ ข้า ราชการทหาร ข้ า ราชการฝ่ ายตุ ลาการ
ข้ า ราชการฝ่ า ยอั ย การ ข้ า ราชการในสานั กงานการตรวจเงิ นแผ่ นดิ น พนั ก งานในส านั กงาน
คณะกรรมการการเลื อกตั้ง ประจ าจัง หวัด และข้า ราชการในสานั กงานป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติประจาจังหวัด
กระทรวงมหาดไทยจึงปรับโครงสร้า งของสานักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย ในส่วนของ
สานักงานจัง หวัดทุกจังหวัด โดยปรับ ยุบกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารและเพิ่มกลุ่มงาน
ศูนย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ดขึ้ นในทุ กจั ง หวั ด สาหรั บ จั งหวั ดพั ทลุ งได้จั ดตั้ งศู นย์ ด ารงธรรมจั งหวั ดขึ้ น
ณ ศาลากลางจังหวั ดพัทลุง ชั้น 1 ถนนราเมศวร์ อาเภอเมื องพัทลุง จั งหวัด พัทลุง ซึ่งมี ประชาชนเข้ามา
ใช้บริการจานวนมาก โดยพบว่ ามีเรื่องร้องเรียนปั ญหาหนี้นอกระบบจานวนมากสอดรั บกับทิ ศทาง
ของปัญหาในระดับประเทศ แต่เนื่องจากแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพัทลุง
ในปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับผู้ร้องได้ในบางกรณี จึงเป็นที่มาของการศึกษา
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพัทลุง

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพัทลุง
2) เพื่อศึกษาปั ญหา อุปสรรค ในการแก้ไขปั ญหาหนี้นอกระบบของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพัทลุ ง
และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
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วิธ ีก ารศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
การแก้ไขปั ญหาหนี้ นอกระบบของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด พัท ลุง ในครั้ งนี้เป็นการวิจั ยศึ กษา
เชิงคุ ณภาพ ใช้ป ระชาชนที่ติ ดต่ อรับ บริการในเรื่ องหนี้นอกระบบกั บ ศูนย์ ดารงธรรมจั งหวัดพั ทลุ ง
เป็นกลุ่ม ตัว อย่ า งโดยเลือกตั ว อย่ างที่มี การบั นทึกข้ อมู ลเกี่ย วกั บหนี้ นอกระบบในระบบฐานข้อมู ล
ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพัทลุง ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา จานวน 156 ราย และทาการศึ กษา
ค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ ยวข้อง สืบค้นข้ อมูลจากอินเตอร์เน็ตในเว็ บไซต์ต่าง ๆ ตลอดจนข้อกฎหมาย
ที่มีการประกาศใช้ในปัจจุบัน เพื่อหาคาตอบแล้วรวบรวมข้อมูลนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้ไ ด้ข้อมู ล
ที่ครบถ้วนถูกต้องและจากการสืบค้นข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องจากอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ตา่ ง ๆ

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพัทลุง ผู้ ศึ กษาท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และฐานข้ อมูลเรื่องร้ องเรีย นร้องทุกข์ ของศู นย์ด ารงธรรมจั งหวัด พัทลุ ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2560) ซึ่งมีเรื่องร้ องเรี ย น
ร้องทุกข์เกี่ยวกับหนี้นอกระบบทั้งหมด 156 เรื่อง
1) แนวทางการดาเนินการแก้ไขปัญหาหนีน้ อกระบบของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด พัทลุง
จากการศึ กษาสามารถจ าแนกแนวทางด าเนิ นการแก้ ไขปั ญหาหนี้นอกระบบของ ศู นย์ ดารงธรรม
จังหวัดพัทลุง ได้ 3 แนวทาง ดังนี้
(1) บริการให้ ค าปรึ กษา แนะนา เป็ นแนวทางที่ ใ ช้ ม ากที่ สุด เนื่ องจากปั ญ หาของ
ผู้รับบริการมีความหลากหลาย และเป็นเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องไปดาเนินการเอง และบางเรื่องเข้ า สู่
กระบวนการยุติธรรมแล้ว ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพัทลุง จึงไม่มีอานาจในการดาเนินการ
(2) มอบหมายตารวจภูธ รจังหวั ดพัทลุ งตรวจสอบข้ อเท็จจริง เพื่ อดาเนิ นคดีกับ เจ้าหนี้
เป็นแนวทางที่ใช้ในกรณีทไี่ ด้รับแจ้งเบาะแสเจ้าหนี้นอกระบบมีพฤติกรรมปล่อยเงินกู้ โดยคิด ดอกเบี้ ย
เกิ นอัต ราที่ กฎหมายกาหนด มี ทั้ ง แบบรายวัน/รายเดื อน มี ลักษณะหารายได้ เป็ นอาชี พ หรื อมี
พฤติกรรมรับจ้างปล่อยเงินกู้และทวงหนี้โดยการข่มขู่ (หมวกกันน็อก) หรือใช้ในกรณีที่เชิญคู่กรณีที่ มี
พฤติกรรมดังกล่าวร่วมไกล่เกลี่ยแล้วไม่มา
(3) ไกล่ เกลี่ ยข้ อพิ พาท เป็ นแนวทางที่เชิ ญคู่กรณี ทุกฝ่ายเข้ าร่ วมไกล่ เกลี่ย โดยมี ผู้ไกล่เกลี่ ย
ซึ่งอาจเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด หรือบุ คคลอื่นซึ่งเป็นคนกลางทาหน้าที่ ชี้แจงข้อเท็จจริ ง
ข้อกฎหมาย และเสนอแนะแนวในการแก้ไขปัญหาระหว่างคู่กรณีทุกฝ่ายภายใต้ข้อกฎหมาย เพื่อให้
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คู่กรณีพิจารณาดาเนินการ โดยไม่มีการตัดสินว่าฝ่ายใดถูกหรือผิด หากสามารถตกลงกันได้จะมีการทา
สัญญาประนีป ระนอมยอมความอย่างน้อย 3 ฉบั บ ให้คู่ กรณี ทุ ก ฝ่า ยลงนามและส่ งมอบให้ ฝ่า ยละ
1 ฉบับ เก็บไว้ที่ผู้ไกล่เกลี่ยหรือหน่วยงาน 1 ฉบับ
ตารางที่ 1 แนวทางดาเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพัทลุง
การดาเนินการ
1) ให้คาปรึกษา แนะนา
2) มอบหมายตารวจภูธรจังหวัดพัทลุง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดาเนิ นคดีกับ
เจ้าหนี้
3) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
รวม

จ านวน
89
48

ร้อ ยละ
57.05
30.77

19
156

12.18
100

2) ผลดาเนินการแก้ไขปัญหาหนีน้ อกระบบของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพัทลุง
ผลการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพัทลุงแบ่งตามลักษณะแนวทาง
ดาเนินการ สามารถสรุปได้ดังนี้
(1) กรณีให้คาปรึกษาเกี่ยวกับปั ญหาหนี้นอกระบบ มีจานวน 89 เรื่อง ศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดพัทลุง ได้ให้คาแนะนากับผู้มาขอรับบริการที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการยุตธิ รรม 76 เรื่ อง คิ ด เป็ น
ร้อยละ 85.39 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 แสดงผลให้คาปรึกษาเกี่ ยวกั บปัญ หาหนี้นอกระบบของศู นย์ด ารงธรรมจังหวัดพั ทลุ ง
จานวน 89 เรื่อง
แนวทางแก้ไข
ปัญหา
ให้คาปรึกษา แนะนา

ยังไม่เข้าสูก่ ระบวน
การยุตธิ รรม
76
(ร้อยละ 85.39)

เข้าสูก่ ระบวนการ
ยุตธิ รรมแล้ว
13
(ร้อยละ 14.61)
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(2) กรณีม อบหมายตารวจภูธรจังหวั ดตรวจสอบข้อเท็จจริ งและเพื่อด าเนินคดีกับเจ้าหนี้นอก
ระบบที่ ปล่ อยเงินกู้โดยคิ ดดอกเบี้ย เกิ นอัต ราที่กฎหมายกาหนด จานวน 48 เรื่อง ซึ่ งสามารถจั บกุ ม
ผู้กระทาผิดมาดาเนินคดีได้ จานวน 10 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20.83 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 แสดงผลดาเนินการแก้ ไขปัญ หาหนี้ นอกระบบของศูนย์ดารงธรรมจังหวั ดพัทลุ ง กรณี
มอบหมายตารวจภูธรจังหวัด พัทลุงตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อดาเนินคดีกับเจ้าหนี้นอก
ระบบที่ปล่อยเงินกู้คิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด จานวน 48 เรื่อง
แนวทางแก้ไขปัญหา
มอบหมายตารวจภูธรจังหวัดพัทลุงตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง เพื่อดาเนินคดีกับเจ้าหนี้

ด าเนินคดี
(เรือ่ ง)
10
(ร้อยละ 20.83)

ไม่ดาเนินคดี
(เรือ่ ง)
38
(ร้อยละ 79.17)

(3) กรณี การไกล่ เกลี่ ย ข้ อพิ พ าทเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาหนี้ นอกระบบ จ านวน 19 เรื่ อง โดยมี
13 เรื่ อง คู่ กรณียิ นยอมเข้ า สู่กระบวนการไกล่เกลี่ ย คิด เป็ นร้ อยละ 68.42 ของเรื่องการไกล่เกลี่ ย
ข้อพิพ าทหนี้ นอกระบบ ซึ่งคู่กรณีสามารถตกลงกั นได้ จ านวน 12 เรื่อง คิ ดเป็นร้อยละ 92.30 ของ
เรื่องที่คู่ กรณียิ นยอมเข้า สู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ส่ วนเรื่องที่ไ ม่เข้ าสู่ กระบวนการไกล่ เกลี่ย 6 เ รื่อง
คู่กรณีสามารถตกลงกันได้ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 โดยส่วนมากเรื่องที่ใช้แนวทางการไกล่เกลี่ยจะ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาที่ไม่เป็นธรรม (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 แสดงผลการด าเนิ นการแก้ไ ขปั ญหาหนี้นอกระบบของศู นย์ ดารงธรรมจัง หวั ดพั ท ลุ ง
กรณีไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบ จานวน 19 เรื่อง
แนวทางแก้ไขปัญหา

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

เข้าสูก่ ระบวนการ
ไกล่เกลีย่
13
(ร้อยละ 68.42)
ตกลงกันได้ ตกลงกันไม่ได้
12
1
(ร้อยละ 92.30) (ร้อยละ 7.70)

ไม่เข้าสูก่ ระบวนการ
ไกล่เกลีย่
6
(ร้อยละ 31.58)
ตกลงกันได้
ไม่เจรจา
3
3
(ร้อยละ 50)
(ร้อยละ 50)
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3) ปัญหา อุป สรรค ในการแก้ไขปัญหาหนีน้ อกระบบของศูนย์ดารงธรรมจัง หวัดพัท ลุง
สรุปได้ดงั นี้
ปัญหา อุปสรรค ที่พบจากแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพัทลุ ง
ทั้ง 3 แนวทาง สามารถสรุปได้ดังนี้
(1) ผู้ขอรับบริการให้ข้อมูลทีไ่ ม่ตรงกับข้อเท็จจริงและไม่มีเอกสารให้ตรวจสอบ ประเด็ น
นี้เป็นปัญหา อุป สรรคของศูนย์ ดารงธรรมจังหวัดพั ทลุงในการให้ค าปรึกษา เนื่องจากเจ้ าหน้ าที่ใ ห้
คาปรึกษาไม่มีข้อมูลการเกี่ยวกับหนี้ของผู้ขอรับบริการ จึงจ าเป็นต้องอาศัยข้อมู ลจากผู้ขอรับบริการ
โดยการสอบถาม เพื่อจะได้แนะนาแนวทางแก้ไขปัญหาทีถ่ ูกต้อง แต่ผู้ ขอรับบริการมีความเข้าใจในข้ อ
กฎหมายน้ อย เข้าใจผิดในสาระสาคัญ หรือไม่เข้ าใจการท านิติกรรมสัญญา จึ งส่งผลให้การสื่ อสาร
เกิดความคลาดเคลื่อน เช่ น ให้ถ้อยคาต่อเจ้าหน้า ที่ให้คาปรึกษาว่ า เอาที่ดิ นไปตั้ง ไว้กับเจ้า หนี้ ซึ่ง ผู้
ขอรับบริการหมายถึงให้เจ้าหนี้ยึดถือเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิ ไว้เป็นประกันการชาระหนี้ แต่ เมื่ อสอบถาม
หรื อตรวจสอบเอกสารพบว่ า เป็นการขายฝาก บางรายเป็ นการจานองที่ ดิน หรืออาจเป็ นการค้ า
ประกันการชาระหนี้ โดยไม่ระบุไว้ในสัญ ญา แต่ห ากผู้ ขอรับ บริการเป็ นเจ้าหนี้จ ะบ่า ยเบี่ย งที่จะตอบ
คาถามเกี่ยวกับดอกเบี้ย โดยอ้างเพียงว่าลูกหนี้ไม่ชาระเงินต้น ได้รับแต่เพียงดอกเบี้ยมาโดยตลอด
(2) ขาดหลักฐานเอาผิดเจ้ าหนี้ นอกระบบ ในการมอบหมายตารวจภูธรจังหวัดพั ทลุ ง
ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อดาเนินคดีกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ปล่อยเงินกู้คิดดอกเบี้ยเกินอัตราทีก่ ฎหมาย
กาหนด จากการศึ กษาพบว่า เรื่องร้องเรี ยนแจ้ งเบาะแสเจ้า หนี้ นอกระบบให้ กู้เงิ นโดยคิ ดอั ต รา
ดอกเบี้ ยเกิ นกว่าที่ กฎหมายกาหนดที่ร้ องเรียนผ่า นศู นย์ ดารงธรรมจัง หวั ดพัท ลุง มี จานวนทั้ง หมด
48 เรื่อง ซึ่งเจ้าหนี้นอกระบบส่วนมากจะทาสัญญาเงินกู้เพียงฉบับ เดียว ไม่ส่งมอบสัญญาเงินกู้ให้กับ
ลู กหนี้ ไม่ ออกเอกสารหลั ก ฐานการชาระเงิ น ให้ แก่ ผู้กู้ และให้ ลูก หนี้ ล งลายมื อชื่ อ ไว้ สัญ ญา
เพียงอย่า งเดีย ว ไม่ไ ด้ร ะบุ จานวนเงิน บางส่ว นไม่ร ะบุ ดอกเบี้ย แต่มี การเรี ยกเก็ บดอกเบี้ ยจริง ทั้ ง
แบบรายวัน/รายเดือน ซึ่ งมากกว่า ร้อยละ 15 ต่อปี ทั้ งนี้เหตุที่ไม่ระบุจานวนเงิน เพื่อที่จะใส่จานวน
เงินเพิ่มเติมเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชาระ และจะนาสัญญาดังกล่าวไปฟ้องร้องต่อศาล บางรายมีการส่งมอบ
โฉนดที่ ดินให้ เจ้าหนี้ยึดถื อครอบครอง หรือทาสัญ ญาจ านอง ขายฝาก ซึ่ง ในรายที่ทาขายฝากจะให้
จานวนเงินค่ อนข้ างสู ง แต่ให้ ระยะเวลาไถ่ถอนสั้น ส่ง ผลท าให้ ลูกหนี้ห าเงิ นมาไถ่ถอนไม่ทั น ลู กหนี้
หลายรายจึงเลือกวิธี ร้องเรี ยนเจ้า หนี้กล่ าวหาว่ าปล่อยกู้เงินโดยคิด อัตราดอกเบี้ ยเกินกว่าที่กฎหมาย
กาหนด ให้ดาเนินการกั บเจ้ าหนี้ เพื่อลูกหนี้จะได้ไม่ ต้องชาระหนี้ อย่า งไรก็ตามการดาเนิ นสื บสวน
สอบสวนดาเนินคดี กับเจ้าหนี้ ทาได้ ยากเนื่องจากขาดพยานหลั กฐานที่ยื นยันได้ว่ าเจ้าหนี้นอกระบบ
มีพฤติกรรมดังกล่าวจริง หากมีเพียงพยานบุคคลตารวจจะไม่ดาเนินคดี แต่หากเจ้าหนี้ฟ้องร้องลู กหนี้
ในชั้นศาลและมีการให้ถ้อยคาในชั้นศาลที่เป็นหลักฐานเอาผิดเจ้าหนี้ได้ จะนามาประกอบสานวนคดี
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ส่งพนักงานอัยการด าเนินการต่อ ในรายที่สามารถจับกุมส่ง พนักงานสอบสวนด าเนินคดีไ ด้ ส่วนมาก
เกิดจากการรับสารภาพของเจ้าหนี้ที่ไม่รกู้ ฎหมาย และพบหลักฐานการรับชาระเงินที่เจ้าหนี้ทาขึ้นเอง
(3) คู่กรณีไม่ เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย เนื่องจากการไกล่เกลี่ ยข้อพิพ าทชั้นศู นย์ดารง
ธรรมจังหวัดพัทลุง หลายกรณีขาดข้อมูลในการติดต่อให้คู่กรณีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย (ไม่ มี ที่ อยู่ ,
หมายเลขโทรศัพท์) ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ และในหลายกรณีคู่ กรณีไม่ยินยอมเข้า สู่
กระบวนการไกล่เกลี่ย ซึ่งศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพัทลุงไม่มีอานาจในการบังคับคู่กรณีมาให้ข้อมู ลหรือ
บังคั บคู่กรณี เข้าสู่กระบวนการไกล่ เกลี่ ยได้ และในการไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทชั้นศูนย์ดารงธรรมจั งหวัดพั ทลุ ง
ที่สามารถตกลงกันได้จ ะมีการทาสัญญาประนีประนอมยอมความ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตาม
สั ญญา ไม่ สามารถยื่ นค าร้ องผ่ านสานั กงานอั ยการจั งหวัด พั ทลุ ง เพื่ อร้ องขอให้ ศาลออกค าบั งคั บได้
เช่ นเดีย วกั บการไกล่เกลี่ ย ตามกฎกระทรวงว่ าด้ ว ยการไกล่เกลี่ ย และประนอมข้ อพิ พาททางแพ่ ง
พ.ศ. 2553 ซึ่ งไกล่ เกลี่ ย ณ ที่ ว่ าการอาเภอหรื อการไกล่ เกลี่ ยโดยสานั กงานอัย การจั งหวัด พั ท ลุ ง
ที่สามารถกระท าได้ จึ งช่วยหยัด ค่าใช้ จ่ายในการดาเนิ นคดีไ ด้มากกว่า ฉะนั้ นเมื่อคู่กรณี ที่ไกล่เกลี่ ย
ข้อพิพาทโดยศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพัทลุงฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งผิดสัญญา จะต้องแต่งทนายมาฟ้องร้องต่ อ
ศาลต่อไป

สรุปผลการศึกษาอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การศึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพัทลุงครัง้ นี้ มีวัตถุ ประสงค์ เพื่ อ
ศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพัทลุง และเพื่อศึกษาปั ญหา
อุปสรรค ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพัทลุง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไข
โดยทาการศึ กษาจากข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับหนี้นอกระบบที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ ดารงธรรมจั งหวัดพัทลุ ง
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560–พ.ศ. 2562 (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กั นยายน
พ.ศ. 2562) ซึ่งมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับหนี้นอกระบบจานวนทั้งหมด 156 เรื่อง
1) สรุป ผลการศึกษา
(1) ผลการศึกษาตามวัตถุ ประสงค์ ข้อที่ 1 แนวทางในการแก้ไ ขปัญ หาหนี้ นอกระบบ
ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพัทลุง สามารถแบ่งแนวทางแก้ไขปัญหาออกเป็น 3 แนวทาง โดยแนวทาง
การให้ ค าปรึกษามากที่สุด ร้อยละ 57.05 สาเหตุ ที่ เรื่องให้ค าปรึ กษามี มากเนื่องจาก ปั ญหาของผู้ ขอรั บ
บริการมีความหลากหลายมี แนวทางแก้ไขปั ญหาต่างกั น ซึ่งผู้ ขอรั บบริการทั้ งฝ่ายเจ้าหนี้และลูกหนี้
มีความประสงค์ที่จะทราบถึงสิท ธิและหน้าที่ ทางกฎหมายของตนเอง สาหรับ ลูกหนี้ ส่วนมากจะไม่ มี
ความสามารถชาระหนี้ และต้องการหาทางออกโดยอาศัยหน่วยงานภาครัฐเข้าช่วยเหลือ แต่ศูนย์ดารง
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ธรรมจังหวัดพัทลุงไม่มเี งินทุนสาหรับให้กู้ยืมเพื่อใช้ปิดหนี้นอกระบบ จึงต้องแนะนาให้ผู้ขอรั บบริการ
ไปติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง ส่วนเจ้าหนี้นอกระบบมีความต้องการ
ที่จะได้เงินกู้พ ร้อมดอกเบี้ ยคืนจากลูกหนี้ ซึ่งประเด็นเรื่ องการให้คาปรึกษานี้พบว่า เป็ นเรื่องที่ยังไม่
เข้าสู่กระบวนการยุติ ธรรมถึงร้อยละ 85.39 ส่ วนแนวทางที่ สองมอบหมายตารวจภูธรจังหวัด พัทลุ ง
ตรวจสอบข้อเท็ จจริง พบร้อยละ 30.77 ซึ่ งหากผลการสอบสวนพบว่ามี การกระทาผิ ดตามกฎหมาย
จริ ง จะด าเนิ นคดี ต่ อ แนวทางนี้ ใ ช้ ในกรณี ที่ ผู้ขอรับ บริ การซึ่ง ส่ ว นใหญ่ เป็ นลู กหนี้ ป ระสงค์จ ะให้
ดาเนินคดีกับ เจ้าหนี้นอกระบบที่คิดดอกเบี้ยเกินอั ตราที่กฎหมายกาหนด จากการศึกษาพบว่าสามารถ
จั บ กุ มเจ้ าหนี้ ม าด าเนิ นคดี ได้ ร้ อยละ 20.83 ส่ ว นแนวทางสุ ด ท้ ายการไกล่ เกลี่ ย ข้ อพิ พาท
พบร้อยละ 12.18 เป็นแนวทางที่ใช้น้อยที่สุดเนื่องจากต้องอาศัยความร่วมมือจากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
(2) ผลการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพัทลุง ประสบปั ญ หา
อุปสรรคในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอะไรบ้าง อย่างไร
(2.1) ในการให้ค าปรึกษา ผู้ ขอรับ บริการให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนหรือคลาดเคลื่อน
ขาดหลักฐานให้ ตรวจสอบข้ อเท็ จจริง ส่ งผลให้ คาแนะนาไม่สามารถนาไปสู่การแก้ไขปัญ หาให้กับ
ผู้ ขอรั บ บริ การได้ อย่ า งแท้ จ ริ ง ได้ บางกรณี เข้ า สู่ กระบวนการยุ ติ ธ รรมแล้ ว จึ ง ไม่ สามารถใช้
การไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้
(2.2) การมอบหมายตารวจภูธรจังหวัดพัทลุง ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดาเนินคดี
กับเจ้ าหนี้นอกระบบ โดยมากขาดหลั กฐานในการด าเนิ นคดีกับ เจ้า หนี้นอกระบบที่ใ ห้กู้เงินโดยคิ ด
อัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด เจ้าหนี้หลายรายมีการทาหนังสือสัญญากู้ยืม ที่ระบุดอกเบี้ ย
ตามกฎหมายหรือไม่ระบุ โดยให้ลูกหนี้ลงลายมือชื่อในสัญญาเก็บไว้ที่เจ้ าหนี้ฝ่ายเดียว แต่คิด ดอกเบี้ ย
จริงเกินกฎหมายกาหนด เพื่อเป็นการอาพรางยอดเงินกู้ ลู กหนี้หลายรายไม่ประสงค์จะแจ้ งเบาะแส
เพื่อดาเนินคดีกับเจ้าหนี้และไม่ยินยอมเป็นพยานในชั้นศาล ทาให้การดาเนินคดีกับเจ้าหนี้นอกระบบ
ทาได้ยาก
(2.3) ในการไกล่ เกลี่ ยข้ อพิ พ าทชั้ นศูนย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด พั ท ลุง หลายกรณี
ขาดข้อมู ลในการติดต่อให้คู่กรณีเข้าสู่ กระบวนการไกล่เกลี่ย เช่นไม่ มีที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ บางกรณี
คู่กรณีไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ซึ่งศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพัทลุงไม่มอี านาจทางกฎหมาย
บังคับกับคู่กรณี หรือเรีย กคู่กรณีมาไกล่ เกลี่ยได้ จึ งต้องให้คาปรึกษาแนะนาแนวทางดาเนินการแทน
การไกล่เกลี่ย และในการไกล่ เกลี่ย ข้อพิพ าทชั้นศูนย์ด ารงธรรมจัง หวั ดพั ท ลุ ง หากฝ่า ยใดฝ่ ายหนึ่ ง
ไม่ปฏิบั ติตามสัญญา ไม่สามารถยื่นคาร้ องผ่านสานักงานอัยการจั งหวัด เพื่อร้องขอให้ ศาลออกคาบั งคับได้
เช่ นเดีย วกั บการไกล่เ กลี่ ย ตามกฎกระทรวงว่ าด้ ว ยการไกล่เกลี่ ย และประนอมข้ อพิ พาททางแพ่ ง
พ.ศ. 2553 ซึ่งไกล่เกลี่ ย ณ ที่ว่าการอาเภอหรือสานักงานอั ยการจั งหวัด ที่สามารถหยัด ค่าใช้จ่ายใน
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การดาเนิ นคดีได้ ฉะนั้นเมื่อคู่ กรณี ที่ ไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทโดยศูนย์ด ารงธรรมจังหวั ดพั ทลุงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ ง
ผิดสัญญา จะต้องแต่งทนายมาฟ้องร้องต่อศาลต่อไป
2) อภิป รายผล
แนวทางการแก้ ไขปัญ หาหนี้นอกระบบของศูนย์ ดารงธรรมจังหวัดพั ทลุง ขึ้นอยู่ กับผู้ ขอรั บ
บริการและความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสีย กล่าวคือผู้ขอรับบริการส่วนใหญ่ทราบว่ามีการคิดดอกเบี้ ย
เกินอัตราที่กฎหมายกาหนดของเจ้าหนี้ แต่ไม่ประสงค์ทจี่ ะแจ้งเบาะแสให้ดาเนินคดีกับเจ้าหนี้นอกระบบ
โดยผู้ขอรับบริการต้องการหาแนวทางที่จะลดภาระหนี้ นอกระบบ ซึ่งศู นย์ดารงธรรมจังหวัด พัทลุงมีการ
แนะนาให้ไ กล่ เกลี่ ยหรื อขอกู้เงินผ่ านหน่ วยงานต่าง ๆ ที่ผู้ขอรั บบริการมี คุณ สมบัติ สาหรั บกรณี ที่
ผู้ขอรั บ บริ การประสงค์ ที่ จ ะแจ้ ง เบาะแสเจ้ าหนี้ นอกระบบคิ ดดอกเบี้ ยเกิ นอั ตราที่ กฎหมายกาหนด
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพัทลุง จะมอบหมายตารวจภูธรจังหวัดพัทลุ งดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
หากพบการกระทาผิดจะมีการดาเนินคดีกับเจ้าหนี้ โดยสามารถดาเนินคดีกับเจ้าหนี้ได้ ร้อยละ 20.83
และสาหรับ กรณีไ กล่ เกลี่ ยข้ อพิพ าท มี การไกล่เกลี่ยค่ อนข้า งน้อยแต่สามารถตกลงกั นได้ถึง ร้อยละ
92.30 ซึ่งมีข้อสังเกตว่าฝ่ายเจ้าหนี้จะไม่คอ่ ยยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย แต่จะไปตกลงกั นเอง
ระหว่างเจ้าหนี้ลูกหนี้ ซึ่งแม้จะตกลงกันได้แต่อาจจะไม่เป็นไปตามกฎหมาย หากคู่กรณีไม่ยินยอมเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ยในชั้นศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพัทลุง อาจจะใช้วิธีให้คาปรึกษาแทน
3) ข้อ เสนอแนะ
จากการศึ กษาการแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ นอกระบบของศู นย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด พั ท ลุ ง ผู้ เขี ย น
มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
เนื่องจากพระราชบัญ ญัติคุ้มครองประชาชนในการทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 มาตรา 9 กาหนดให้ “สัญญาซื้อขายที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่ อาศั ย
ที่มีเงื่ อนไขจะขายคืน มีคามั่นว่ าจะขาย หรือมีสัญ ญาจะขายคื น หรือเงื่ อนไขอื่นในท านองเดี ยวกั น
ให้ถือว่ าเป็ น สัญ ญาขายฝากตามพระราชบัญ ญั ตินี้ และตกอยู่ภายใต้ บัง คับ แห่ งพระราชบั ญญั ติ นี้
ประกอบกับมาตรา 11 บัญญั ติว่า “ให้ คดีที่มี ข้อพิพาทอันเนื่ องมาจากการขายฝากเป็นคดี ผู้บริโภค
ตามกฎหมายว่าด้วยวิ ธีพิจารณาคดีผู้บริโภค โดยให้ถือว่าผู้ขายฝากเป็นผู้บ ริโภค” ดังนั้ นหากมีกรณี
พิพาทเช่นนี้ ควรให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 (ผู้ว่าราชการ
จังหวัด)อาศัยอานาจตามมาตรา 5 มี หนังสือเรียกให้ บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคา หรื อส่งเอกสารและ
หลักฐานที่จาเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งหากไม่ได้รั บความร่วมมื อ
จะมีโทษทางกฎหมาย
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยทั่วไปและของจังหวัดพัทลุง
(1) การดาเนินการกับเจ้ าหนี้นอกระบบควรมี หน่วยงานกลาง ทาหน้าที่รวบรวมข้อมู ล
สืบสวน สอบสวน และท าสานวนส่ งพนักงานอัย การดาเนินการทางกฎหมายกับ เจ้า หนี้ นอกระบบ
อย่า งจริง จัง โดยประสานการปฏิบัติ กับสานั กงานสรรพพากรเพื่ อจัดเก็บภาษี เงินได้จากเจ้าหนี้ นอกระบบ
และประสานการปฏิบตั ิกับสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่ออายั ดทรัพย์สินที่ได้จ าก
การทาผิดกฎหมายหลังศาลมีคาพิพากษา
(2) รัฐบาลควรมีนโยบายเร่งปราบปรามเจ้าหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่องจริงจัง โดยอาศัย
ความร่วมมือของหน่ วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองท้องถิ่น รวมทั้ งภาคประชาชนช่ว ยเฝ้า ระวั ง
การใช้ ความรุนแรง ในการเรีย กเก็บดอกเบี้ ยของผู้ มีอิทธิ พลต่ อลูกหนี้นอกระบบ และแจ้งดาเนินคดี
กับเจ้าหนี้ที่มีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด
(3) รัฐบาลควรปรับแก้ กฎหมายให้ การท านิ ติกรรมที่ มีลักษณะเป็ นการกู้ยื มเงินนอกระบบ
ไม่ว่าจะมีหลักทรัพย์คาประกั
้
นหนี้หรือไม่ก็ตาม ต้องมีเงื่อนไขให้สัญญาเกิดความเป็นธรรม และให้การ
ดาเนินการเช่นนั้นอยู่ภายในกากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ โดยจะต้องเสียภาษีเนื่องจากมีรายได้จาก
การให้กู้เงิน
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การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย
เพื่อการรีไซเคิล: กรณีศึกษา พื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าโรงช้าง จังหวัด สุร าษฎร์ธานี
สมัชชา นิจอาคม*

บทคัดย่อ
การวิ จัยครั้งนี้มี วัตถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาสถานการณ์ การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการรี ไซเคิ ล
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพื่อศึกษาแนวทางที่ เหมาะสม
ในการส่งเสริม ให้ประชาชนในพื้นที่องค์การบริ หารส่วนต าบลท่าโรงช้า ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีส่ว น
ร่วมต่ อการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่ อการรีไซเคิล ใช้วิธีการวิจั ยเชิงคุ ณภาพ (Qualitative Research)
โดยการศึกษาเชิ งเอกสาร (Documentary Research) ร่วมด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบั ติ
(Action Learning) ดาเนินการศึกษาในประชาชน ผู้นาชุมชน และกรรมการหมู่บา้ น ในพื้นที่องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลท่า โรงช้ าง รวมถึ งผู้ บริ หาร บุ ค ลากร และเจ้า หน้ าที่ องค์การบริ หารส่ วนตาบล
ท่าโรงช้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรงช้าง
ในรูป แบบการจัด ตั้งกลุ่มการเรี ยนรู้ จากการปฏิบั ติภายใต้ ชื่อ “กลุ่ มแยกก่อนทิ้ง ” มี สมาชิกจ านวน
30 คน ร่ วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ การจั ดการขยะมู ลฝอยเพื่อการรีไ ซเคิล และระดมสมองศึกษา
หาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรงช้า ง มี ส่ว น
ร่วมต่อการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิล ผลการดาเนินการวิจัยโดยกระบวนการเรียนรูจ้ ากการ
ปฏิบัติของกลุ่มพบว่า พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรงช้างประสบกับปัญหามีปริมาณขยะมูลฝอย
เป็นจ านวนมาก เนื่องจากขยะต้ นทางไม่ไ ด้รับ การคั ดแยก ทาให้มีขยะเปี ยก ขยะรี ไซเคิ ล และขยะ
อันตรายปะปนมากับขยะทั่ว ไป จึงไม่สามารถลดปริมาณขยะลงได้ รวมทั้งการที่ประชาชนในแต่ละ
ครัวเรือนขาดการมีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือหรือรั บผิดชอบ ส่งผลทาให้การจัดเก็บขยะของพนักงาน
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการกาจัดขยะก็ไม่ได้มกี ารคัดแยกประเภท เนื่องจากไม่มีเวลาในการคั ดแยก
หรือบางส่ วนไม่ มีความรู้ ด้านการคั ดแยกขยะ โดยเฉพาะขยะที่ สามารถนาไปรี ไซเคิ ลได้ จึงมี ความ
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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จาเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินการหาแนวทางในการจั ดการขยะมู ลฝอยทั้งขยะเปีย ก และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ งพลาสติกเพื่อการรีไซเคิลภายใต้การมีส่วนร่ว มของประชาชนและหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรงช้างเพื่อให้เกิดผลที่มปี ระสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน
งานวิ จั ยดั ง กล่ า วภายใต้ กระบวนการเรี ยนรู้ จากการปฏิ บั ติ ของกลุ่ ม ได้ ด าเนิ นการจั ด ท า
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “แยกก่อนทิ้ง ” ขึ้น เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสานึ กให้ประชาชน
มีส่วนร่ วมในการกาจัดขยะมูลฝอยในครั วเรือนเพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง และเพื่อให้ มีจุดรวบรวม
ขยะของหมู่บ้ า น เกิด ความสะดวกในการเก็ บ ขนและลดปั ญหาขยะตกค้า ง ซึ่ง ผลจากการด าเนิ น
โครงการได้ก่อให้ เกิดประโยชน์อย่างเป็นรู ปธรรม และมีส่วนสาคัญ ในการลดปริมาณขยะ ตลอดจน
การสร้างประโยชน์และมูลค่าเพิ่มจากขยะได้ ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่ ว นต่ าง ๆ
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรงช้าง อย่างไรก็ตาม การดาเนินโครงการดังกล่ า วยั ง มีสิ่ง ที่ ต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไปเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการดาเนินงานที่ดียิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงเสนอให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าโรงช้ างควรกาหนดให้มีการด าเนินโครงการบริหารจัดการขยะมู ลฝอย “แยกก่อนทิ้ง”
ต่อไป และควรบรรจุ อยู่ ในแผนระยะยาวในการด าเนิ นโครงการขององค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบล
ท่าโรงช้าง เพื่อการจัด สรรงบประมาณได้อย่ างต่อเนื่อง รวมทั้งเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายต่อองค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าโรงช้างในการจัดตั้งธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรงช้ า ง เพื่ อให้
เป็นรูปแบบในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนได้ต่อไป
ค าสาคัญ: การมีส่วนร่วม การคัดแยกขยะมูลฝอย การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
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บทน า
ปัญหาขยะเป็ นปัญหาที่ เป็นวาระสาคัญของประชาคมโลกที่ก่อให้เกิ ดเป็นมลพิ ษที่ เป็ นอั นตราย
และส่ งเสี ยผลต่ อสุขภาวะความเป็ นอยู่ของมนุ ษ ย์ (The United Nations, 2019) เช่นเดี ยวกันกั บ
ประเทศไทยที่เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ ประสบกับ ปัญ หาด้า นการจัดการขยะมาอย่า งยาวนาน และมี
แนวโน้ม ที่ จะทวี ความรุ นแรงมากยิ่ง ขึ้น เนื่ องจากมีป ริ มาณขยะเพิ่ม ขึ้นตลอดเวลาตามอั ตราการ
เพิ่มขึ้นของจานวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการ
อุปโภคบริโภคของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองและชุมชนขนาดใหญ่ แม้ว่าภาครัฐจะพยายาม
บริหารจัดการขยะทั้ งการจัดเก็บเคลื่อนย้ายรวมถึงการกาจัด ด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยได้รับการจัดสรร
งบประมาณในการก่อสร้ างระบบกาจัดขยะที่มีป ระสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ก็ยังไม่
เพียงพอกับปริมาณขยะที่มแี นวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ทาให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นภัยคุกคาม
ต่อสุขภาพอนามัย ของประชาชนเป็ นอย่า งมาก ปั ญหาขยะที่เกิด ขึ้นในประเทศไทยจึ งเป็ นปัญ หา
ระดับชาติทตี่ ้องได้รบั การแก้ไขอย่างเร่งด่วน จากข้อมูลทางสถิต 5 ปี ย้อนหลังพบว่า ในปี พ.ศ.2557
มีป ริม าณขยะที่เกิด ขึ้นทั่ว ประเทศประมาณ 26.19 ล้ านตัน ส่ วนในปี พ.ศ. 2558 มีป ริ มาณขยะ
ประมาณ 26.85 ล้านตัน ปี พ.ศ.2559 มีปริมาณขยะประมาณ 27.06 ล้านตัน ส่วนในปี พ.ศ.2560 มี
ปริมาณขยะประมาณ 27.37 ล้านตัน และล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2561 ประเทศไทยมีปริมาณขยะที่ เกิ ด ขึ้ น
ทั่วประเทศ ประมาณ 27.80 ล้านตัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2562)
แม้ว่าปริมาณขยะจะเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการจัดการขยะในปี พ.ศ.2561 กลับ มี แนวโน้ ม
ที่ดีขึ้นอันเป็นผลมาจากการที่ รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จั นทร์โอชา ได้ประกาศให้การจั ดการขยะ
เป็นวาระแห่งชาติ โดยได้ดาเนินการจัดทาโรดแม็ป (Road Map) การจัดการขยะและของเสียอันตราย
ในรูปแบบแผนแม่ บทการบริหารจั ดการขยะของประเทศ พ.ศ.2559-2564 ตลอดจนการบูรณาการ
แผนจัดการขยะของจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด การดาเนินการตามแผนดังกล่าวทาให้ขยะทีเ่ กิดขึ้นในแต่ละ
พื้นที่ได้ถูกคัดแยกตั้งแต่ตน้ ทางเพื่อให้สามารถนากลับไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่ จากแผนภาพแสดงข้อมู ล
ปริ ม าณขยะที่ เกิ ด ขึ้ นทั่ วประเทศไทยจะเห็ นได้ ว่ า ปี พ.ศ.2561 มี ป ริม าณการนาขยะกลั บไปใช้
ประโยชน์ใหม่ประมาณ 9.58 ล้านตัน โดยเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2560 ที่มีปริมาณการนาขยะกลั บ ไปใช้
ประโยชน์ใ หม่อยู่ที่ 8.51 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 13 โดยส่ว นใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์จาก
ขยะรีไซเคิลและทาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ แนวโน้มการจัดการขยะทีส่ ามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนี้
สะท้อนให้เห็นถึงความสาเร็จของการดาเนินนโยบายของรัฐบาลทีม่ ุ่งสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ (Zero
Waste Society) อย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด “3Rsประชารัฐ” ซึ่งเป็นการบูรณาการการบริหารจัดการ
ขยะ 3Rs อันได้แก่ Reduce หรือการลดระดับการใช้เพื่อลดปริมาณขยะ Reuse หรือการใช้ซ้าซึ่งเป็น
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การนาสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างคุ้มค่า และ Recycle หรือการนาสิ่งของกลับมาใช้
ใหม่ในลักษณะการแปรรูปเพื่ อสร้างมูลค่าและสร้างความยั่งยืน เข้ากับ หลักการประชารัฐ หรือ การ
ส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาคราชการทั้งส่ว นกลาง ส่ ว น
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคการศาสนา ภาคประชาชนและประชาสังคม
(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2561, น. 5)
องค์ การบริหารส่ วนตาบลท่ าโรงช้ าง เป็นองค์ก ารบริห ารส่วนตาบลขนาดกลางในอาเภอ
พุนพิ น จัง หวัด สุราษฎร์ธ านี มีจานวนประชากรทั้งสิ้น 5,604 คน ในจานวนนี้เป็นจ านวนครัว เรือน
3,619 ครั ว เรื อ น (งานทะเบี ย นราษฎรที่ ว่ า การอาเภอพุ นพิ น จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี , 2562)
ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งเซียด หมู่ที่ 2 บ้านหาดผก หมู่ที่ 3 บ้านท่าโรงช้ า ง หมู่ ที่
4 บ้ านหัว ไทร และหมู่ที่ 5 บ้า นควรไทร เป็นชุม ชนกึ่ง เมื องกึ่งชนบทที่เป็นแหล่ง ที่ตั้ งของโรงงาน
อุตสาหกรรมและบริษทั จานวนมาก ด้วยเหตุที่เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรงช้างเป็นแหล่ ง
ที่ตั้ ง ของโรงงานอุ ต สาหกรรมจ านวนมาก อี กทั้ งยั งเป็ นเขตเศรษฐกิจ ที่ มี ท าเลที่ ตั้ ง อยู่ บ ริ เวณจุ ด
ยุทธศาสตร์ในการเดินทางไปสู่ภาคใต้ตอนล่างและภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน จึงทาให้มีผู้คนเข้ามาอาศัย
และมาประกอบอาชีพอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรงช้างเป็นจานวนมาก ซึ่งถือเป็นปัจจั ย
สาคัญ ประการหนึ่ งที่ ก่อให้ เกิ ด ปัญ หาขยะมู ลฝอย ประกอบกับ พื้ นที่ ภายใต้ ความรั บผิ ด ชอบของ
องค์การบริห ารส่วนตาบลท่าโรงช้างเป็นพื้นที่ที่เป็ นที่ตั้งของบ่ อกาจัดขยะขนาดใหญ่ของภาคเอกชน
โดยขยะที่ นามากาจัดที่ บ่อกาจัด ขยะแห่งนี้ มาจากพื้ นที่ ต่าง ๆ ทั้ งในจั งหวั ดสุร าษฎร์ธานี และจาก
จังหวัดข้างเคียง ได้แก่ จังหวัดกระบี่ และจัง หวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งที่ผ่านมาขยะที่ถูกนามากาจั ด
ด้วยวิธีการเทกองบนพื้น (Open Dumping) ที่บ่อกาจัดขยะดังกล่ าวนั้น ถูกทิ้งทับถมไว้โดยไม่มีการ
นาไปใช้ประโยชน์ ทาให้ในปั จจุบันบ่อกาจั ดขยะของภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่ า
โรงช้ างนี้ มีข ยะทั บ ถมกองเป็ นภู เขาขยะในปริม าณมาก ซึ่ งอาจก่ อให้ เกิ ด ความเดือดร้ อนร าคาญ
ตลอดจนปัญ หาด้า นสุขอนามั ยและสิ่ งแวดล้อมแก่ป ระชาชนที่อยู่อาศัย ในเขตองค์ การบริ หารส่ว น
ตาบลท่ าโรงช้ างได้ในอนาคต นอกจากนี้จ ากการสารวจสภาพการณ์ด้ านขยะในเขตพื้นที่องค์ การ
บริหารส่วนตาบลท่าโรงช้าง พบว่า ปริมาณขยะที่นาไปกาจัดของตาบลท่าโรงช้างในปี พ.ศ.2562 มี
ปริมาณที่เกิ ดขึ้นโดยเฉลี่ย 4.8 ตันต่ อวัน ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 ที่มี ปริม าณขยะมูลฝอยเฉลี่ย 6.7
ตันต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 28.4
แม้ขยะที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรงช้างต้องรับผิดชอบจะมีปริมาณลดน้ อยลง หากแต่
องค์การบริ หารส่วนตาบลท่าโรงช้างกลับมีภาระค่าใช้จ่ ายในการเก็บขนขยะและมูลฝอยเพิ่มมากขึ้ น
อย่างต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2560 ที่มี รายจ่า ยในการเก็บขนขยะและมูลฝอยทั้งสิ้ น 872,188.70 บาท
มาในปี พ.ศ.2561 มี รายจ่ ายในการเก็ บขนขยะและมู ลฝอยเพิ่ มขึ้ นเป็น 1,078,247.65 บาท และ
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ในครึ่งปีแรกปีของปี พ.ศ. 2562 ระหว่างเดื อนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม มีรายจ่ายในการเก็บขน
ขยะและมูลฝอยอยู่ที่ 674,942.68 บาท ซึ่งคาดการณ์ว่ารายจ่ายในการเก็บขนขยะและมูลฝอยตลอด
ทั้งปี พ.ศ. 2562 จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,349,885 บาท สะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนที่องค์การบริ หารส่ ว น
ตาบลท่า โรงช้ างต้องเร่ง ดาเนินการแก้ ไขอย่างเร่งด่ วนเพื่ อให้ การจัดการปัญ หาขยะในเขตพื้นที่เกิ ด
ประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
จากความสาคัญดั งกล่าวข้า งต้น ผู้วิจั ยจึงเห็นความสาคัญถึงการศึกษาแนวทางการส่งเสริ ม
การคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการรี ไซเคิ ลโดยการมีส่วนร่ว มของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่ว น
ตาบลท่ าโรงช้ า ง จัง หวั ดสุ ร าษฎร์ ธ านี ผ่า นกลุ่ มเป้ าหมายจานวน 30 คนซึ่ งล้ ว นแต่ เป็ นผู้ มี ส่ว น
เกี่ ยวข้ องกั บ การจั ด การขยะในเขตพื้ นที่ องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า โรงช้า ง ได้ แก่ ประชาชน
ผู้นาชุ ม ชน และกรรมการหมู่บ้ าน ในพื้ นที่ องค์การบริห ารส่ว นตาบลท่ าโรงช้า ง รวมถึ งผู้ บ ริห าร
บุคลากร และเจ้า หน้ าที่องค์การบริหารส่ว นตาบลท่าโรงช้า ง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ หน่ วยงานของรั ฐ
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรงช้าง โดยจะทาการศึกษาถึงสถานการณ์การจัดการ
ขยะมู ลฝอยเพื่ อการรี ไซเคิ ลในพื้ นที่ องค์ การบริ หารส่ วนต าบลท่ าโรงช้ าง อั นจะนามาสู่ การศึ กษาแนว
ทางการส่ง เสริมการคั ดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการรีไ ซเคิลโดยการมีส่ วนร่ วมของประชาชน เพื่อกาหนด
เป็นข้อเสนอเชิ งนโยบายในการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการรี ไซเคิลโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรงช้าง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี อันจะนามาซึ่งประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรมในการจัดการปัญหาขยะภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรงช้าง
จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลในพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2) เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริ มให้ป ระชาชนในพื้น ที่องค์การบริห ารส่ว น
ตาบลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีส่วนร่วมต่อการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิล

ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1) การจั ดการขยะมูลฝอยเพื่ อการรี ไซเคิ ลในพื้ นที่องค์ การบริ ห ารส่ว นต าบลท่ าโรงช้ า ง
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรม
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2) การด าเนิ นการเป็ นไปตามแผนแม่ บ ท การบริ ห ารจั ด การขยะของประเท ศ
พ.ศ.2559-2564 และแผนการจั ด การขยะมู ลฝอย “จั ง หวั ด สะอาด” พ.ศ.2562 ของจั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี
3) ประชาชน ผู้ นาชุ ม ชน และกรรมการหมู่ บ้ า น ในพื้ นที่ องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบล
ท่าโรงช้าง รวมถึงผู้ บริห าร บุค ลากร และเจ้าหน้ าที่องค์ การบริหารส่วนต าบลท่ าโรงช้ าง ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ หน่ วยงานของรัฐที่เกี่ ยวข้องในพื้นที่ องค์ การบริห ารส่ วนต าบลท่า โรงช้ าง สามารถเรียนรู้
และนาแนวทางวิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดาเนินงานในด้านอื่น ๆ ได้ต่อไป

การทบทวนวรรณกรรม
ในการวิจั ย เรื่ องการส่ งเสริ ม การมี ส่ว นร่ว มของประชาชนในการคั ดแยกขยะมูลฝอยเพื่ อ
การรีไซเคิล: กรณีศึกษาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย
ได้ทาการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และผลงานวิ จัยที่เกี่ ยวข้องเพื่อใช้ เป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังต่อไปนี้
1) แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการขยะ
ขยะ หมายถึง สิ่ งที่เหลือใช้ จากการอุ ปโภคบริโภค หรือจากกิจ กรรมใด ๆ ซึ่ งสานักจั ดการ
กากของเสี ยและสารอั นตราย กรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้ อม
ได้แบ่งประเภทของขยะออกตามลักษณะทางกายภาพได้เป็ น 4 ประเภท (สานั กจัดการกากของเสี ย
และสารอันตราย, 2555) คือ ขยะย่ อยสลาย (Compostable Waste) ขยะรีไ ซเคิล (Recyclable
Waste) ขยะอันตราย (Hazardous Waste) และขยะทั่วไป (General Waste) ส่วนแหล่งกาเนิดขยะ
สามารถจาแนกออกได้เป็ น 3 ประเภท คื อ ขยะจากชุ มชน (Community Waste) ขยะจากการ
เกษตรกรรม (Agricultural Waste) และขยะจากอุต สาหกรรม (Industrial Waste) (ปรี ดา แย้ ม
เจริ ญวงศ์, 2532) ปัจ จุบั นการจั ดการขยะของหน่วยงานต่า ง ๆ มี แนวคิด ที่ห ลากหลายตามความ
เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัตขิ องขยะ ตลอดจนความเหมาะสมของสภาพบริบทใน
แต่ ละพื้ นที่ ซึ่ ง แนวคิ ดที่ มี การนามาใช้ ในการจั ด การขยะโดยส่ว นใหญ่ ได้ แก่ แนวคิ ด 3Rs หรื อ
Reduce, Reuse, และ Recycle เป็นการนาแนวทางการลด การคัดแยก และการนาขยะกลับมาใช้
ใหม่ ม าประยุ กต์ ใ ช้ แนวคิ ด 4Rs (Environmental Protection Agency, 2010) หรื อ Reduce,
Reuse, Recycle, และ Respond เป็นแนวคิดที่พัฒนาต่อยอดมาจากแนวคิด 3Rs โดยเพิ่มการสร้ า ง
ความตระหนักและการสนองตอบ (Respond) ต่อการจัดการปัญหาขยะทั้งการลด การคั ดแยก และ
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การนาขยะกลั บ มาใช้ใ หม่ เพื่ อช่ วยลดปริม าณขยะที่ เกิ ด ขึ้ นและสามารถสร้า งประโยชน์ อย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพจากขยะได้อีกทางหนึ่ งด้ว ย แนวคิ ด 5Rs (น้ าใจ จุลพุ์ปสาสน์ , 2562) หรือ Reduce,
Reuse, Recycle, Repair, และ Reject เป็นแนวคิด ที่ต่ อยอดเพิ่มเติมแนวทางการลดปริม าณขยะ
นอกเหนื อจากการลด การคัดแยก และการนาขยะกลับมาใช้ใหม่ มาต่อยอดในการสนับสนุ นให้เกิ ด
การนาสิ่ งของที่ยั งพอแก้ไ ขได้ม าซ่ อมแซมให้ สามารถนามาใช้ได้ อีกครั้ง แล ะการหลีกเลี่ ยงการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดอันตราย เช่น ยาฆ่าแมลง น้ายาขัด พื้น หรือสารเคมีอื่น ๆ เป็นต้ น และแนวคิ ด
7Rs หรือ Refuse, Recycle, Reuse, Refill, Repair, Reduce, และ Return เป็นแนวคิดในการลด
ปริมาณขยะในชีวิตประจาวันที่ไม่เพียงแต่อาศัยแค่การลด การคั ดแยก และการนาขยะกลับมาใช้ ใหม่
หากแต่ยั งมุ่ งสร้ างจิ ต สานึกทั้ งในทางความคิด และกา รปฏิ บัติ อย่ า งเป็ นรูป ธรรมในการด ารงชี วิ ต
ประจาวันหรือเรื่องที่ใกล้ตัวโดยทัว่ ไปของผู้คน
2) แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมและการมีสว่ นร่วม
พฤติกรรม (Behavior) เป็นกิริย าอาการที่ แสดงออกหรือปฏิ กิริยาโต้ต อบที่เกิดขึ้ นเมื่อเผชิ ญ
กับสิ่ งเร้ าซึ่ง จะออกมาจากภายนอกหรือภายในร่ างกายได้ ทุ กสิ่ งทุกอย่ างที่ เกิด ขึ้นก็ต่อเมื่อมีสิ่งเร้ า
กล่ าวอีกนัย หนึ่ง คือ มนุ ษย์ ได้ แสดงพฤติ กรรมออกมาเนื่ องจากเกิ ดแรงจูง ใจที่ จะตอบสนองความ
ต้องการในสิ่ง ใดสิ่ งหนึ่ งหรื อมีเป้ าหมายอย่ างใดอย่างหนึ่ง สาหรับ พฤติ กรรมในการจั ดการขยะนั้ น
มีวิธีการดาเนินงานได้แก่ การเก็บรวบรวม (Storage and Collection) การแปรสภาพ (Processing)
และการกาจัดหรือทาลาย (Disposal) (กรมส่งเสริมคุ ณภาพสิ่งแวดล้อม, 2561, น. 15) ซึ่งจะเห็นได้
ว่าแนวทางในการกาจัดขยะนั้น ในแต่ละขั้นตอนสามารถเลือกวิธีดาเนินการได้หลายวิธี การพิ จ ารณา
เลือกวิธีการควรคานึงถึงถึงประสิท ธิภาพสูงสุด และเกิดผลเสียต่อสุ ขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมน้อย
ที่สุด
ส่วนการมีส่วนร่วม คือ การร่วมมือกันของทุก ๆ ฝ่ายในการดาเนินโครงการอย่างหนึ่งอย่างใด
รวมไปถึ ง การวางแผน การร่ ว มกั น คิ ด ร่ ว มกั นรั บ ผิ ด ชอบในผลของการด าเนิ น โครงการ
The International Association for Public Participation ได้แบ่งระดั บของการสร้างมี ส่วนร่ว ม
ของประชาชนเป็ น 5 ระดั บ ได้ แก่ การให้ ข้อมู ลข่ าวสาร การรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น การเกี่ ยวข้ อง
ความร่ วมมือ และการเสริมอานาจแก่ ประชาชน (สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กลุ่ม พัฒนา
ระบบบริห าร, 2549) กระบวนการของการมีส่วนร่วมจึ งต้องอาศั ยกลไกสาคั ญทั้งการระดมความคิ ด
การวางแผน การลงมือทา และการติดตามประเมินผล (สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข, กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร, 2549) การดาเนินการใด ๆ จึงจะก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพได้ ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าปัจจัยที่จะทาให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับโครงการต่าง ๆ ของทางภาครัฐนั้น มีด้วยกันหลายปัจจั ย
ทั้งทางด้ านสภาพแวดล้อมที่เอื้ อต่อการเข้าร่ วมโครงการ คุณภาพชี วิต หน้า ที่การงา น สภาพจิตใจ
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ความเชื่อความศรัทธากับผู้ท าโครงการ วิถีชีวิต และปัจจั ยทางด้านอื่น ๆ ล้วนแล้วแต่ ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนไม่มากก็น้อย
3) แนวคิดเกีย่ วกับการเรียนรูจ้ ากการปฏิบ ัติ (Action Learning)
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริงทีเ่ ริ่มต้นจากผู้
มีส่ว นเกี่ ยวข้ องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในประเด็นต่า ง ๆ เข้า มาร่ วมกันเพื่อแก้ไ ข
ปัญหา พัฒนา ตลอดจนร่วมกันกาหนดแนวทางในการดาเนินการ เป็นการเรียนรู้จากการถ่ ายทอด
องค์ ความรู้ ประสบการณ์ การท างาน ตลอดจนการถอดบทเรีย นจากประเด็นปัญ หาต่าง ๆ ผ่า น
ความร่ ว มมื อ (Collaboration) การสื่ อสาร (Communication) ความเอาจริ งเอาจั ง (Commitment)
ของสมาชิกในกลุ่ ม องค์ ประกอบสาคั ญของการเรี ยนรู้จากการปฏิ บั ติประกอบด้ วยปัญหา หรื อโครงการ
(Problem/Project) กลุ่ ม (Set or Group) กระบวนการซั กถามและการสะท้ อนมุ มมอง (Questioning
and Reflection Processes) แนวทางการแก้ ไขปั ญหา (Problem Solutions) การเรี ยนรู้ อย่ างต่ อเนื่ อง
(Continuous Learning) และผู้ สนั บสนุ นการเรี ยนรู้ (Learning Coach) ในกระบวนการเรี ยนรู้จ ากการ
ปฏิบัตินั้นต้องดาเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้การดาเนินการบรรลุประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์
ของกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัตปิ ระกอบด้วยลาดับขั้นตอน ดังนี้
(1) สรุปการปฏิบัติงานหรือประสบการณ์ครั้งก่อน ๆ ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง
(2) ระบุปัญหาทีเ่ กิดขึ้น เกิดวิกฤติอะไร แก้ไขอย่างไร ผลเป็นเช่นไร
(3) ใครเป็นเจ้าของประสบการณ์นั้น เป็นผู้ที่มีหน้าที่ปรับปรุงการเรียนรู้แนวปฏิบัติให้ดีขึ้น
(4) สร้างระบบสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเอื้อให้เกิดการแสวงหาแนวทางและโอกาสใหม่ ๆ
(5) ให้โอกาสทางานร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมองแนวทางอย่างใกล้ชิด
(6) ระบุความขัดแย้ง พฤติกรรม ผลการแก้ไขที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะของการดาเนินงาน
ในกลุ่ม
(7) พัฒนาเอกลักษณ์ในการเรียนรู้เมื่อกลุ่มมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
(8) สรุป ผลการเรี ยนรู้ของกลุ่ มของสมาชิกแต่ ละคน เมื่ อเสร็จ สิ้นการเรี ยนรู้ห รือการ
ทางานโครงการ
(9) วางแผนเพื่อการเรียนรู้ในอนาคตเพื่อให้ตอบรับกับความต้องการใหม่ ๆ ได้
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เป็นกระบวนการทางานร่วมกันที่ก่อให้เกิดประโยชน์
หลายประการ อาทิช่วยในการแก้ไขปัญหาการทางานทีย่ าก แก้ไม่ตก และท้าทายสร้า งความเชี่ ย วชาญ
ช่วยสร้ างทีมท างานที่เหนีย วแน่น ร่วมกั นแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด ประหยัดและคุ้มค่ า ช่วยพัฒนา
ระบบการคิด การเรี ยนรู้ร่วมกั นของสมาชิกของที ม ให้มีความคิดสร้า งสรรค์ เสริมสร้างสายสัมพันธ์
การสื่อสารที่ดีต่อกัน มีส่วนในการสร้างภาวะผู้นาในองค์การ ช่วยสร้างวัฒนธรรมการทางานทีต่ อบรั บ
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กับการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดจนมีส่ว นช่ว ยในการปรับเปลี่ย นบทบาทของนักพั ฒนาบุคคลให้ เข้า สู่
บทบาทของผู้ มี ส่วนร่ วมผลั กดั นการเปลี่ ยนแปลง เป็ นผู้ ให้ ค าปรึ กษาแนะนาเกี่ ยวกั บ กระบวนการ
พัฒนาได้
องค์ การบริ หารส่ วนตาบลท่ าโรงช้ าง จั งหวัด สุร าษฎร์ ธานี โดยกลุ่ม เจ้า หน้า ที่สานั กปลั ด
องค์การบริห ารส่ วนต าบลท่ า โรงช้ าง ได้จั ดกลุ่ มการเรี ยนรู้ จากการปฏิ บัติ ขึ้นหนึ่ งกลุ่ม ภายใต้ ชื่อ
“กลุ่มแยกก่อนทิ้ง” เพื่อร่ วมกันศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรงช้าง สู่การศึกษาวิเคราะห์หาแนวทางที่เหมาะสมในการส่ ง เสริ ม
ให้ประชาชนในพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรงช้างมีส่วนร่วมต่อการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่ อการ
รีไซเคิลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่อย่างยั่งยืน
4) งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
วชิรวิชญ์ วรชิษณุ พงศ์ (2560) ทาการศึ กษาสถานการณ์ ปัญหาขยะชุมชน ในเขตเทศบาล
ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จั งหวัด เชีย งราย และหารูป แบบการบริห ารจัด การขยะโดยชุม ชน
มีส่ว นร่ว ม เป็ นการวิจั ยเชิ งคุณ ภาพโดยการสัม ภาษณ์เชิ งลึก การสัง เกตการณ์ แบบมี ส่วนร่วม และ
กระบวนการเสวนากลุ่ม โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาทีส่ าคัญ ของ
ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ ลาว จังหวัดเชียงราย คือสภาพชุ มชนแบบกึ่งเมือง-กึ่งชนบท
ที่มีการขยายตัวของความเจริญเข้าสู่ชุมชน ทาให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น และเทศบาลยังขาดรูป แบบ
การบริหารจัดการขยะชุมชนที่ชัด เจนและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพราะปัญหาด้านงบประมาณ และการ
บริหารงานของเทศบาลที่ ขาดการประสานงานที่ ชัดเจนกั บผู้นาชุม ชน ทาให้ขาดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนที่จะแก้ไขปัญหาการบริห ารจั ดการขยะ ส่งผลให้เกิดปัญ หาขยะในชุมชน เช่ น บางครั วเรือน
ไม่คัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง ทาให้บ่อฝังกลบขยะของเทศบาลเต็มอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมและคุณ ภาพชีวิ ตของคนในพื้ นที่ สาหรับ รูปแบบการบริหารจัดการขยะ ผู้ นาชุม ชนของ
ท้องถิ่นควรส่งเสริม สนับ สนุนให้ เกิดกิจกรรม แผนงาน หรือโครงการที่มีจุ ดประสงค์เพื่อลดปริมาณ
ขยะ เน้นกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการบริหารจัด การขยะ ทั้ง ร่วมคิด ร่วมตัด สินใจ
ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมประเมินผล ยึดหลักการพึ่งตนเองโดยมุ่งใช้ทรัพ ยากรที่มี
แต่ ละชุ มชนเป็ นต้ นทุ นสาหรั บกิ จ กรรมการจั ดการขยะ เช่ น การจั ดตั้ งกลุ่ มคั ด แยกประเภทขยะ
ธนาคารขยะชุม ชน กลุ่ ม ปุ๋ย หมัก และกลุ่ม ปุ๋ ยชี ว ภาพ โดยเทศบาลควรมี การส่ งเสริ มขยายผลให้
ครอบคลุม ทุ กพื้ นที่เพื่อพั ฒนาเป็ นชุม ชนปลอดขยะ ซึ่ งจะท าให้ ชุม ชนสะอาด น่า อยู่ สร้ างชุม ชน
เข้มแข็ง และเป็นการพัฒนาที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน
กรมส่ งเสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อม (2559) ได้ ศึ กษาวิ จั ยเรื่องการบริ หารจั ดการขยะและ
เทคโนโลยี ที่ เหมาะสมโดยการมี ส่วนร่ว มของชุ ม ชน มี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาสถานภาพและการ
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ปฏิบัติ การจัด การขยะขององค์การบริห ารส่วนตาบลไร่ส้ม ซึ่งประกอบด้ วยรูป แบบการจัดการขยะ
การพัฒนาการบริหารจัดการขยะ พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการจัดการขยะ การมีจิ ตสานึกในการ
จัด การขยะ และการเลื อกใช้ เทคโนโลยี ในการจั ดการขยะ และเพื่อประเมิ นความพึ งพอใจในการ
บริห ารจัดการขยะและการใช้ เทคโนโลยีขององค์ การบริ หารส่ว นตาบลไร่ส้ม ผลการศึ กษาสรุ ปว่ า
ด้านรูปแบบการจั ดการขยะ มี การคัดแยกประเภทขยะ มี การเก็บขนขยะทุ ก ๆ 2 วัน การสร้ างการคัดแยก
ขยะด้ วยวิ ธีการบอกปากต่ อปาก การพั ฒนาการบริ หารจัดการขยะควรมี การประชาสัมพั นธ์เชิ งรุ ก
ในการสร้า งเครือข่ ายการคัด แยกขยะอย่ างสม่าเสมอ รวมถึง การให้ค วามรู้ และคาแนะนาเกี่ย วกั บ
การจัดการขยะชุมชน รณรงค์ให้คนในชุมชนคัดแยกขยะจนเป็นนิสัย เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าไปมี ส่ว น
ร่วมในการนาเสนอวิธีการจัดการขยะ ด้านจิตสานึกในการจัดการขยะในทางบวกคือมีการคัดแยกขวด
น้าพลาสติกและกระดาษทุกชนิด ส่วนจิตสานึกในทางลบคือยังมีการทิ้งขยะลงบนพื้นถนน แหล่งน้ า
และที่สาธารณะ มีการเทน้ามันที่ใช้แล้วทิ้งลงในถุ งขยะและบนพื้นดิน ขาดจิตสานึกในหน้าที่ที่ต้องมี
การคั ดแยกประเภทของขยะ ส่วนการเลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะพบว่ามี การใช้เครื่ องสั บ
ย่อยสลายขยะเปียกและขยะแห้ง
ปัท มาภรณ์ สุว รรณปั กษิ น (2559) ได้ ศึกษาเรื่ องการศึกษาการจั ดการมู ลฝอยที่ ป ระสบ
ความสาเร็จของชุมชนต้นแบบ กรณีศึกษาชุมชนที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดชุมชนปลอดขยะ
Zero Waste ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการในการจัดการ
มู ลฝอยในแต่ ละชุ มชน และเพื่ อศึ กษาปั จจั ยที่ ท าให้ การจั ดการมู ลฝอยประสบความสาเร็ จของชุ มชน
ต้นแบบ โดยทาการศึกษาในชุมชนที่ได้รบั รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศจากโครงการประกวด
ชุมชนปลอดขยะของกรมส่งเสริ มคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อมในเขตเทศบาลนครพิ ษณุโลกจานวน 2 ชุมชน
ได้แ ก่ ชุมชนชาญเวชกิ จและชุ มชนสระสองห้ อง โดยทาการเก็ บรวบรวมข้ อมู ลจากประธานชุ มชน
กลุ่มผู้ นาชุมชน กลุ่มเทศบาล กลุ่ม อสม. กลุ่มร้ านค้าประกอบการ และกลุ่มประชาชนทั้งสิ้นจานวน 16 คน
แบ่ง เป็ นชุ มชนชาญเวชกิ จจ านวน 9 คน ชุม ชนสระสองห้ องจานวน 6 คน และเจ้า หน้า ที่เทศบาล
นครพิ ษณุ โลกจ านวน 1 คน โดยใช้ การสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้างและท าการวิเคราะห์ เชิงเนื้อหา
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบและวิธีการในการจัดการมูลฝอยทั้ง 2 ชุมชนมีลักษณะที่คล้ายกัน วิธี การ
จัดการเริ่มจากการคัดแยกขยะการใช้หลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) และเน้นการมี ส่ว นร่ ว ม
ของประชาชน ซึ่ งพบว่าปั จจัยหลั กที่ส่งผลให้การจัดการประสบความสาเร็ จ คือ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การมีผู้นาชุมชนที่เข้มแข็ง และการได้รับเงินสนับสนุนโครงการจากเทศบาลนครพิ ษณุ โลก
อย่า งไรก็ต ามการมี ส่ว นร่ วมในการดาเนิ นงานในปั จจุ บันของชุ มชนสระสองห้ องนั้ นลดบทบาทลง
ดัง นั้น เพื่ อให้ เกิด การจั ด การมู ลฝอยที่ ยั่ง ยืนจึง ได้ เสนอรูป แบบการจั ดการมูลฝอยที่เปิ ด โอกาสให้
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ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการดาเนินกิจกรรม
การรับผลประโยชน์ และการประเมินผล

ผลการศึกษา
1) การจัดตัง้ กลุม่ กิจกรรมการเรียนรู้ “กลุม่ แยกก่อนทิง้ ”
องค์ การบริ หารส่ วนตาบลท่ าโรงช้ าง จั งหวัด สุร าษฎร์ ธานี โดยกลุ่ม เจ้า หน้า ที่สานั กปลั ด
องค์การบริห ารส่ วนต าบลท่ า โรงช้ าง ได้จั ดกลุ่ มการเรี ยนรู้ จากการปฏิ บัติ ขึ้นหนึ่ งกลุ่ม ภายใต้ ชื่อ
“กลุ่ มแยกก่อนทิ้ง ” เพื่ อร่ว มกันศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัด การขยะมูลฝอยเพื่ อการรีไ ซเคิ ล
ในพื้ นที่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลท่า โรงช้า ง สู่ การศึ กษาวิเคราะห์ห าแนวทางที่ เหมาะสมในการ
ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรงช้างมีส่วนร่วมต่อการคัดแยกขยะมูลฝอย
เพื่อการรีไซเคิล โดยในการประชุมครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการประชุ ม เพื่ อ
ชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงการนี้ และยังเป็นการ
ชี้แจงบทบาทหน้าที่ ของแต่ ละคนตามความสามารถของสมาชิ ก เพื่อแบ่ง แยกหน้ าที่ใ นการด าเนิ น
โครงการ นอกจากนี้ยังมี การให้ ความรู้ เกี่ยวกับแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิ บัติ เพื่ อให้ทุกคนมีความเข้าใจ
ลักษณะการท างานที่ ต รงกั น จากนั้นจึ งเป็ นการเกริ่นนาถึง ความจ าเป็ นในการท าโครงการและ
ประโยชน์ที่จะได้รบั เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้ทาความเข้าใจและช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์การจั ดการ
ขยะมู ลฝอยเพื่ อการรีไซเคิ ลในพื้ นที่ องค์ การบริห ารส่ว นต าบลท่า โรงช้า ง มีสมาชิกเข้ าร่ วมในการ
ประชุมทั้งสิ้น 23 คน การประชุมดังกล่าวดาเนินการคัดเลือกสมาชิกในกลุ่มเพื่อเป็นผู้ประสานงานใน
การดาเนินงานตามแนวทางของกลุ่ม ได้แก่
(1) ที่ปรึกษากลุ่ม ได้แก่ นายกองค์การบริห ารส่วนตาบลท่ า โรงช้าง รองนายกองค์การ
บริห ารส่ ว นต าบลท่ า โรงช้ า ง ประธานสภาองค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า โรงช้ า ง ผู้ อานวยการ
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ผู้อานวยการโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรงช้ า ง ท าหน้ าที่ ให้
คาปรึกษาหารือให้กระบวนการเรียนรู้ได้ดาเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ ไ ด้ผลตามเป้ าหมายที่
ต้องการ
(2) ผู้อานวยการกลุ่ม ได้แก่ นางสาวสุวรรณี โชติพนัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลท่า
โรงช้าง ทาหน้าที่ในการจูงใจและกระตุ้นสมาชิกในกลุ่มให้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการขยะ
มูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลในพื้นที่องค์การบริหารส่ วนตาบลท่าโรงช้าง สู่การศึกษาวิเคราะห์หาแนวทางที่
เหมาะสมในการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรงช้างมีส่วนร่วมต่อการคัด
แยกขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิล
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(3) เจ้า ของกิจ กรรมการเรี ยนรู้จ ากการปฏิ บัติ ได้ แก่ สานั กปลัด องค์ การบริห ารส่ว น
ตาบลท่าโรงช้า ง โดยรองปลัดองค์การบริห ารส่ว นตาบลท่า โรงช้า ง เป็นเจ้าของกิจ กรรมการเรียนรู้
มีบทบาทในการกาหนดการปฏิบัตงิ านของกลุ่ม
(4) สมาชิกกลุ่ ม เป็ นเจ้ าหน้า ที่สังกั ดสานั กปลัด องค์การบริ หารส่ว นต าบลท่ าโรงช้า ง
รวมถึงประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรงช้าง มีบทบาทร่วมกันในการระดมสมองเพื่ อ
ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าโรงช้า ง สู่การศึ กษาวิเคราะห์หาแนวทางที่ เหมาะสมในการส่งเสริมให้ ประชาชนในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าโรงช้างมีส่วนร่วมต่อการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิล
(5) เลขานุ การกลุ่ม ได้ แก่ นายโชคดี สวัสดิโกมล เจ้าพนั กงานสาธารณสุขชานาญงาน
และผู้ช่วยเลขานุการกลุ่ม ได้แก่ นายสมัชชา นิจอาคม ทาหน้าที่จ ดบันทึกและประสานงานเกี่ยวกั บ
การดาเนิ นการ รวมทั้งติดตามผลการดาเนินการจากสมาชิกรายอื่นเพื่อเข้ามารายงานในการพบปะ
ครั้งต่อไป
2) สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยเพือ่ การรีไซเคิลในพืน้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนต าบล
ท่า โรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในการประชุ ม ครั้ง ที่ 1 เมื่ อวันที่ 13 สิ ง หาคม พ.ศ. 2562 กลุ่ มกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ยั งได้
ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิ ลในพื้นที่องค์การบริหารส่ ว น
ตาบลท่าโรงช้าง ผลการศึกษาวิเคราะห์ สถานการณ์ การจั ดการขยะมู ลฝอยเพื่อการรีไ ซเคิลในพื้ นที่
องค์การบริห ารส่วนตาบลท่าโรงช้าง พบว่าพื้นที่องค์การบริห ารส่วนตาบลท่าโรงช้างเป็ นแหล่งที่ตั้ ง
ของโรงงานอุ ตสาหกรรม เป็ นจุ ดเชื่อมโยงในการเดินทางไปสู่ ภาคใต้ตอนล่างและภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามั น
และมีพื้นที่อยู่ในระยะที่ไ ม่ห่างไกลจากตัวเมืองทั้ง อาเภอพุนพิน และอาเภอเมืองสุราษฎร์ธานีมากนั ก
จึงทาให้มีผู้คนเข้ามาอาศัยและและมาประกอบอาชีพอยู่ในพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลท่ าโรงช้ า ง
เป็นจานวนมาก เมื่อมีจานวนประชากรที่ เข้ามาอยู่อาศัยเป็นจานวนมาก ก็ย่อมที่จะมีปริมาณขยะมาก
ขึ้นตามไปด้วย โดยพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรงช้างมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้ นและนาไป
กาจั ดด้ วยวิธี การฝั งกลบประมาณวันละ 6.7 ตั น หรือประมาณปี ละ 2,403 ตั น ซึ่ งท าให้องค์ การ
บริหารส่วนตาบลท่าโรงช้างมีภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและกาจัดประมาณ 94,322 บาท ต่ อเดื อน
หรือประมาณ 1,131,867 บาทต่อปี สาเหตุสาคัญเป็นผลมาจากการที่ขยะต้นทางไม่ได้รบั การคัด แยก
ทาให้มีขยะเปียก ขยะรีไ ซเคิล และขยะอันตรายปะปนมากับขยะทั่วไป ท าให้ไม่สามารถลดปริมาณ
ขยะลงได้ รวมถึงการที่ประชาชนในแต่ละครัวเรือนขาดการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือหรือรับผิดชอบ
ทาให้ขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมีจานวนมาก ตลอดจนพนักงานที่มีหน้าทีร่ ับผิดชอบดูแลการกาจัดขยะ
ก็ ไม่ ไ ด้ มี การคั ด แยกประเภท เนื่ องจากไม่ มี เวลาในการคั ด แยก หรื อบางส่ ว นไม่ มี ค วามรู้ด้ า น
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การคั ดแยกขยะ โดยเฉพาะขยะที่ สามารถนาไปรีไซเคิลได้ จึ งไม่ไ ด้ให้ ความสาคัญในส่วนนี้ม ากนั ก
ทาเพี ยงหน้ าที่ ที่ไ ด้รั บมอบหมายให้ลุล่ว งไปในแต่ละวั น ผลจากการระดมสมองร่ วมกันวิเคราะห์
สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรงช้างทาให้ที่
ประชุมมี ความเห็นร่ วมกันที่ จะดาเนินการหาแนวทางในการจั ดการขยะมู ลฝอยทั้ งขยะเปี ยก และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลาสติ กเพื่อการรีไซเคิ ลภายใต้การมี ส่วนร่ วมของประชาชนและหน่ วยงานภาค
ส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรงช้างเพื่อให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพและเกิดความ
ยั่งยืนต่อไป โดยที่ป ระชุมได้นัดหมายให้มกี ารประชุมเพื่อร่วมกันหาแนวทางทีเ่ หมาะสมในการส่งเสริ ม
ให้ประชาชนในพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรงช้างมีส่วนร่วมต่อการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการ
รีไซเคิล และคัดเลือกแนวทางไปทดลองปฏิบัตใิ นคราวการประชุมครัง้ ที่ 2 ซึ่งมีระยะเวลาห่ า งออกไป
ประมาณ 1 เดือน จากการประชุมในครัง้ แรก
3) แนวทางทีเ่ หมาะสมในการส่งเสริมให้ประชาชนในพืน้ ที่อ งค์การบริห ารส่วนต าบล
ท่า โรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสว่ นร่วมต่อการคัดแยกขยะมูลฝอยเพือ่ การรีไซเคิล
ในการประชุมครั้ งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 กั นยายน พ.ศ. 2562 ซึ่ง เป็นการประชุมเพื่อวิเคราะห์
หาแนวทางที่ เหมาะสมในการส่ งเสริม ให้ป ระชาชนในพื้นที่ องค์ การบริ หารส่ วนต าบลท่า โรงช้ า ง
มีส่วนร่วมต่อการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิล และคัดเลือกแนวทางไปทดลองปฏิบตั ิ มีสมาชิ ก
เข้าร่วมประชุมจานวน 26 คน สมาชิกในที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์และระบุถึ งแนวทางที่เหมาะสม
ในการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรงช้างมีส่วนร่วมต่อการคั ดแยกขยะ
มูลฝอยเพื่ อการรีไ ซเคิล และคัด เลื อกแนวทางไปทดลองปฏิ บัติ เพื่ อทดสอบความเป็ นไปได้ และ
ความเหมาะสมต่ า ง ๆ โดยที่ ป ระชุม สมาชิ กกลุ่ ม กิ จกรรมการเรี ย นรู้ ไ ด้ มีม ติ เห็ นชอบร่ วมกั นให้
ดาเนิ นการจั ดทาโครงการบริ หารจัด การขยะมูลฝอย “แยกก่ อนทิ้ ง” ขึ้น โดยมีสานักปลัด องค์ การ
บริห ารส่ วนต าบลท่า โรงช้างเป็นผู้รับ ผิดชอบดาเนินโครงการ โครงการดั งกล่ าวมี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อ
กระตุ้นและสร้างจิตสานึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาจัดขยะมูลฝอยในครัวเรื อนเพื่อลดปริมาณ
ขยะต้นทาง และเพื่ อให้มีจุ ดรวบรวมขยะของหมู่บ้าน เกิดความสะดวกในการเก็ บขนและลดปัญหา
ขยะตกค้า ง โดยที่ป ระชุ มได้ กาหนดให้มีการติ ดตามผลอย่างต่อเนื่ อง และให้ผู้รั บผิด ชอบโครงการ
รายงานผลการดาเนินงานการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลจากแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อการรีไซเคิล ในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “แยกก่อนทิ้ง” ในคราวการประชุมครัง้ ที่ 3 ซึ่ ง
มีระยะเวลาห่างจากการประชุมในครั้งที่ 2 เป็นเวลาประมาณ 1 เดือน ซึ่งในระยะแรกได้ดาเนินการใน
พื้นที่นาร่อง 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 บ้านหาดผก และหมู่ที่ 4 บ้านหัวไทร โดยมีวิธีการดาเนินงาน คือ
(1) แต่งตั้งคณะทางานและผู้รับผิดชอบโครงการ
(2) จัดกิจกรรมอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิล
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(3) จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสานึกในการกาจัดขยะมูลฝอย
(4) ติดตามและประเมินผลโครงการ
ผลการดาเนินงานการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลจากแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อการรีไซเคิล ในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “แยกก่อนทิ้ง” ที่คณะผู้รับผิดชอบโครงการได้
รายงานต่อที่ป ระชุมกลุ่ม การเรีย นรู้ ในคราวการประชุมครั้ง ที่ 3 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ซึ่งเป็นการประชุม เพื่อนาผลที่ ได้จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการคัด แยกขยะมู ล
ฝอยเพื่อการรีไ ซเคิลจากแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลจากแนวทางการจัดการขยะ
มูลฝอยเพื่ อการรีไซเคิล ในโครงการบริหารจัด การขยะมู ลฝอย “แยกก่ อนทิ้ ง” ที่กลุ่ มการเรีย นรู้ไ ด้
นาไปปฏิบัติจริงในพื้นที่มาร่วมกันเพื่อวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อยตลอดจนปัญหาจากการด าเนิ นงาน
อีกครั้ งเพื่อให้ได้เป็ นแนวทางที่เหมาะสมในการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่ อการรีไซเคิ ลในพื้ นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าโรงช้างอย่างแท้จริง รวมถึงการสะท้อนผลการศึกษาวิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสม
ในการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิล เสนอเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้บ ริหารองค์ การบริหาร
ส่วนตาบลท่าโรงช้างต่อไป ผลการดาเนินงานพบว่า โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “แยกก่ อนทิ้ ง ”
ได้ก่อให้เกิ ดประโยชน์อย่างเป็ นรูปธรรม และมีส่ว นสาคัญในการลดปริมาณขยะ ตลอดจนการสร้า ง
ประโยชน์และมูลค่าเพิ่มจากขยะได้ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่ าง ๆ ในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรงช้าง ซึ่งการดาเนินโครงการดังกล่าวยังมีสิ่งทีต่ ้องปรับปรุง และพั ฒนา
ต่อไปเพื่อให้ เกิดประสิทธิ ผลในการดาเนินงานที่ดียิ่ งขึ้น นั่นคือการขยายผลการด าเนิ นโครงการให้
ครอบคลุมในทุกพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรงช้าง และการจัดตั้งธนาคารขยะขององค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าโรงช้างเพื่อให้เป็นรูปแบบในการจั ดการขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลที่ก่อให้เกิ ด
ประโยชน์อย่างยั่งยืนได้ต่อไป

อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการมีส่วนร่ว มของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่ อ
การรีไซเคิล: กรณีศึกษาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในประเด็ น
ที่เกี่ยวข้องกับ สถานการณ์ การจัด การขยะมูลฝอยเพื่อการรี ไซเคิลในพื้นที่ องค์การบริห ารส่ว นตาบ ล
ท่าโรงช้างที่พบว่าบริบททางกายภาพหรือสภาพพื้นที่มผี ลที่ทาให้เกิดปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยได้
ดังเช่ นพื้ นที่ องค์ การบริ หารส่วนตาบลท่ าโรงช้า งที่ เป็นแหล่ งที่ ตั้งของโรงงานอุ ตสาหกรรม เป็ นจุ ด
เชื่อมโยงในการเดินทางไปสู่ภาคใต้ตอนล่า งและภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามั น และมีพื้ นที่ อยู่ในระยะที่ไ ม่
ห่างไกลจากตัวเมืองทั้งอาเภอพุนพิน และอาเภอเมืองสุราษฎร์ธานีมากนัก จึงทาให้มีผู้คนเข้ามาอาศัย
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และและมาประกอบอาชีพ อยู่ ในพื้นที่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลท่า โรงช้ างเป็นจานวนมาก เมื่ อมี
จานวนประชากรที่ เข้ า มาอยู่อาศัย เป็ นจานวนมาก ก็ ย่ อมที่ จ ะมี ป ริม า ณขยะมากขึ้นตามไปด้ ว ย
ประเด็ นดั งกล่ าวสอดคล้องกับ ที่ วชิร วิชญ์ วรชิ ษณุ พ งศ์ (2560) ท าการท าการศึกษาสถานการณ์
ปัญหาขยะชุมชน ในเขตเทศบาลตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จัง หวัดเชียงราย ซึ่ งพบว่าปัญ หาที่
สาคัญของชุมชนในเขตเทศบาลตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัด เชียงราย คือสภาพชุ มชนแบบ
กึ่ งเมื อง-กึ่ ง ชนบท ที่ มี การขยายตั ว ของความเจริ ญ เข้ า สู่ ชุม ชน ท าให้ ป ริ ม าณขยะเพิ่ ม มากขึ้ น
และเทศบาลยังขาดรูปแบบการบริหารจัดการขยะชุมชนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพรา ะปั ญ หา
ด้านงบประมาณ และการบริหารงานของเทศบาลที่ขาดการประสานงานทีช่ ัดเจนกับผู้นาชุมชน ทาให้
ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนที่จะแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะ ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะในชุ ม ชน
เช่น บางครัวเรือนไม่คัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง ทาให้บ่อฝังกลบขยะของเทศบาลเต็มอย่างรวดเร็ ว
ซึ่งส่งผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิ ตของคนในพื้นที่ ทั้งนี้จ ะเห็นได้ว่า ปัญหาการจั ดการ
ขยะจากการศึกษาข้างต้นของวชิรวิชญ์ ยังมีสาเหตุสาคัญที่คล้ายคลึงกันกับผลการวิจัยที่ผู้วิจัยค้นพบ
โดยในส่วนของปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้างมีสาเหตุสาคัญมา
จากการที่ขยะต้นทางไม่ได้รับการคัดแยก ทาให้มี ขยะเปียก ขยะรีไซเคิ ล และขยะอันตรายปะปนมา
กับขยะทั่วไป ทาให้ไม่สามารถลดปริมาณขยะลงได้ รวมถึงการที่ประชาชนในแต่ละครัวเรือนขาดการ
มีส่วนร่ว มในการช่ วยเหลือหรือรับ ผิ ดชอบท าให้ขยะที่ เกิ ดขึ้ นในแต่ ละวันมี จานวนมาก ตลอดจน
พนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการกาจัดขยะก็ไม่ได้มกี ารคัดแยกประเภท เนื่องจากไม่มีเวลาในการ
คัด แยก หรือบางส่ วนไม่ มี ความรู้ด้ า นการคั ดแยกขยะ โดยเฉพาะขยะที่ สามารถนาไปรี ไซเคิ ลได้
จึงไม่ได้ให้ความสาคัญในส่วนนี้มากนัก ทาเพียงหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมายให้ลุล่วงไปในแต่ละวัน
ในประเด็ นที่ เกี่ ยวข้องกั บ แนวทางในการจั ดการขยะมู ลฝอยเพื่ อการรีไ ซเคิ ล สมาชิ กกลุ่ ม
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ได้มี มติเห็ นชอบร่ว มกันให้ด าเนิ นการจัดท าโครงการบริ หารจัดการขยะมู ลฝอย
“แยกก่ อนทิ้ ง” ขึ้ นเป็ นแนวทางในการจั ดการขยะมู ลฝอยเพื่ อการรี ไซเคิ ลโดยการมีส่ว นร่ ว มของ
ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรงช้าง ทั้งนี้เพื่อกระตุ้ นและสร้างจิตสานึกให้ประชาชน
มีส่วนร่ วมในการกาจัดขยะมูลฝอยในครั วเรือนเพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง และเพื่อให้ มีจุดรวบรวม
ขยะของหมู่บ้ า น เกิ ด ความสะดวกในการเก็ บ ขนและลดปั ญ หาขยะตกค้ าง ผลการวิ จัย ดั งกล่ า ว
สอดคล้องกับ ผลการศึกษาจากนักวิชาการหลายท่ า นที่ มีผลการศึ กษาหรื อได้ข้อ ค้นพบไปในทาง
เดีย วกั นว่า แนวทางในการจัด การขยะมู ลฝอยที่จะก่อให้ เกิด ประสิ ทธิ ผลในการดาเนินงานอย่ างมี
ประสิ ทธิภาพและเกิด ความยั่งยื นได้ ในระยะยาว ต้องเป็นแนวทางที่ เกิด จากความร่วมมื อ ร่ว มแรง
ร่วมใจจากประชาชน ตลอดจนการสนับสนุนจากหน่ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่ วนต่า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องหรือตั้งอยู่ในพื้นที่ นั้น ๆ เพื่อหนุ นเสริมการจัด การขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

825
ดังเช่นการศึกษาของ วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์ (2560) ที่มีข้อเสนอแนะต่อแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
ว่าผู้นาชุมชนของท้องถิ่นควรส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกิจกรรม แผนงาน หรือโครงการที่มีจดุ ประสงค์
เพื่อลดปริมาณขยะ เน้นกระบวนการมีส่ว นร่วมของประชาชนในการบริหารจั ดการขยะ ทั้ง ร่วมคิ ด
ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมประเมินผล ยึดหลักการพึ่งตนเองโดยมุ่ ง
ใช้ทรั พยากรที่มี แต่ละชุมชนเป็นต้นทุนสาหรับกิจ กรรมการ จัดการขยะ เช่น การจั ดตั้ง กลุ่มคั ดแยก
ประเภทขยะ ธนาคารขยะชุมชน กลุ่มปุ๋ ยหมั ก และกลุ่มปุ๋ ยชีว ภาพ โดยเทศบาลควรมีการส่ง เสริ ม
ขยายผลให้ ค รอบคลุม ทุ กพื้ นที่ เพื่อพั ฒนาเป็ นชุ ม ชนปลอดขยะ ซึ่ งจะทาให้ชุม ชนสะอาด น่ า อยู่
สร้างชุมชนเข้มแข็ง และเป็นการพัฒนาที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับการศึกษาของ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2559) ที่มีแนวทางในการส่งเสริ มการคั ดแยกขยะด้วยวิธี การบอก
ปากต่อปาก การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการสร้างเครือข่ายการคัดแยกขยะอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการ
ให้ความรู้และคาแนะนาเกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชน รณรงค์ให้คนในชุมชนคัดแยกขยะจนเป็ นนิ สัย
เปิดโอกาสให้ ทุกคนเข้าไปมีส่วนร่วมในการนาเสนอวิธีการจัดการขยะ ตลอดจนการส่ง เสริมให้มีการ
คัดแยกขวดน้าพลาสติกและกระดาษทุกชนิดเพื่อทาการรีไซเคิล
ประเด็นด้า นแนวทางในการจัด การขยะมู ลฝอยเพื่ อการรี ไซเคิ ลดั งอภิ ปรายมาข้ างต้นยั ง
สอดคล้ องกับ การศึกษาของ ปั ทมาภรณ์ สุ วรรณปั กษิ น (2559) ที่ ศึ กษาเรื่องการจั ดการมู ลฝอย
ที่ประสบความสาเร็ จของชุมชนต้นแบบ กรณีศึกษาชุมชนที่ ได้รับรางวัลชนะเลิ ศการประกวดชุมชน
ปลอดขยะ Zero Waste ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก พบว่ารูปแบบและวิธีการในการจัดการมูลฝอย
ของทั้ง 2 ชุมชนเริ่ม จากการคั ดแยกขยะโดยการใช้หลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) และเน้ น
การมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งพบว่า ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้การจัดการประสบความสาเร็จ คื อ การมี
ส่วนร่วมของประชาชน การมีผู้นาชุมชนที่เข้ มแข็ง และการได้รับเงินสนับสนุนโครงการจากเทศบาล
นครพิ ษ ณุ โลก จากงานวิจั ย ที่ผู้วิจั ย นามาอภิป รายข้า งต้ นจะเห็ นได้ถึงทิ ศ ทางในการกาหนดแนว
ทางการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรงช้างที่ต้องสร้างการมี
ส่ ว นร่ ว มจากประชาชน และหน่ ว ยงานภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ภายใต้ การสนั บ สนุ นอย่ า งเต็ ม กาลั ง
ความสามารถของผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรงช้าง
ก็จะช่วยให้การดาเนินแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลขององค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าโรงช้า งบรรลุ ผลสาเร็จ ได้ อย่า งมีป ระสิ ทธิ ภาพตามเป้ า หมายที่ คาดหวั งไว้ ได้ อี กทั้ งยัง ก่อให้เกิ ด
ประโยชน์กับประชาชนและชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรงช้างอย่างยั่งยืนได้อีกทางหนึ่ง
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ข้อ เสนอแนะ
1) ข้อ เสนอแนะจากการวิจยั
(1) องค์ การบริ หารส่วนตาบลท่ าโรงช้ างควรกาหนดให้มี การดาเนินโครงการบริ หาร
จัดการขยะมูลฝอย “แยกก่อนทิ้ง” ต่อไป และควรบรรจุอยู่ใ นแผนระยะยาวในการดาเนินโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรงช้าง เพื่อการจัดสรรงบประมาณได้อย่างต่อเนื่อง
(2) องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโรงช้างควรขยายผลการดาเนินโครงการบริห ารจัด การ
ขยะมูลฝอย “แยกก่อนทิ้ง” ไปยังพื้นที่อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลท่า
โรงช้างให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกหมู่บา้ น
(3) องค์การบริห ารส่ว นตาบลท่ าโรงช้า งควรส่ง เสริม และสนั บ สนุ นให้เกิด การจัด ตั้ ง
ธนาคารขยะขององค์การบริหารส่ วนตาบลท่าโรงช้างขึ้นในการดาเนินงานระยะต่อไป เพื่อเป็นแหล่ ง
รับซื้อขยะจากภาคครัวเรื อนที่จะสร้างรายได้ให้แก่ ประชาชน กับ ทั้งยังช่ว ยสร้างแรงจูงใจในการคั ด
แยกขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลได้อีกทางหนึ่งด้วย
2) ข้อ เสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
(1) ทาการศึกษาวิจั ยเชิง สารวจควบคู่ไ ปกับ กระบวนการเรี ยนรู้จ ากการปฏิบัติ เพื่อให้
ได้ผลการศึกษาเชิงปริมาณในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจั ดการขยะมูลฝอย
(2) ทาการศึ กษาเชิ งลึ กถึ งรู ป แบบการจัด การกระบวนการเรีย นรู้ จากการปฏิ บั ติ ที่
เกี่ย วกับ การจั ดการขยะมู ลฝอยที่ เป็ นแนวปฏิบั ติ ที่ ดี (Best Practice) เพื่ อเปรี ย บเทีย บให้ เห็ นถึ ง
รูปแบบการจัดการกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัตเิ กี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในรูป แบบต่ าง ๆ
อั นจะนามาซึ่ ง การพั ฒ นาและต่ อยอดรู ป แบบกระบวนการเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ ที่ ก่ อให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพต่อไป
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การประยุกต์การเรียนรูจ้ ากการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการบันทึก
Log Sheet ของพนักงานในกระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจริง
กรณีศึกษา บริษ ัทเอเชียนน้ามันปาล์ม จากัด
สิทธิภาส อุดมผลกุล*

บทคัดย่อ
บริษัท เอเชียนน้ามันปาล์ม จากัด ดาเนินกิจการผลิตน้ามันปาล์มดิบจากผลปาล์มสดซึ่งรั บซือ้
มาจากเกษตรกรทั่ วไป การดาเนินงานด้า นการผลิต ของบริษั ทฯ ในกระบวนการผลิต น้ามั นปาล์ ม
ประกอบด้ วย 4 ขั้ นตอน ได้ แก่ การนึ่ ง การนวด การกวน การหี บ ซึ่ งใน 4 ขั้นตอนของกระบวนการผลิต นี้
จะมี การบั นทึ ก Log Sheet ของพนั กงานในทุ กขั้ นตอน เมื่อพนั กงานฝ่ ายผลิ ตท าการบันทึ ก Log Sheet
ในกระบวนการผลิต ใน 4 ขั้นตอนไม่ ตรงจริง ส่ง ผลต่อคุ ณ ภาพของน้ ามั นปาล์ มดิ บที่ ได้ เพื่ อแก้ไ ข
ปัญ หาดัง กล่ าว บริษั ทฯ มี การฝึ กอบรมสาหรับ พนักงานฝ่ ายผลิ ตเพื่ อแก้ ไขปั ญ หาดัง กล่ าว แต่ไ ม่
ประสบความสาเร็จ เนื่องจากพนักงานขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่เห็นความสาคัญของการบันทึ ก
Log Sheet ในกระบวนการผลิต ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
(Competencies) สายการผลิตให้มีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจ และเห็น ความสาคัญของการบันทึ ก
Log Sheet ให้ตรงจริง ในกระบวนการผลิต เพราะมีผลต่อคุณ ภาพของน้ามันปาล์มดิบ ที่ไ ด้ส่งผลต่ อ
ราคาขายผลผลิตน้ามันปาล์มดิบของบริษัทฯ เพื่อให้ได้น้ามันปาล์มดิบที่มี คุณภาพสูง ผู้บริหาร และ
ฝ่ายบุ คคลของบริษั ทฯ เห็นควรนาการเรีย นรู้จ ากการปฏิ บัติ (Action Learning) มาใช้เป็นวิ ธีการ
เรียนรู้โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม (Participation) และนากลุ่มผู้ปฏิบัติงานมาประชุมกันอย่างสม่าเสมอ
เพื่อแก้ไ ขปั ญหางานของตนและเรี ยนรู้ร่ว มกั น เป็ นการเรียนรู้จ ากงานในที่ ทางาน และเป็ นการให้
โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจใน
เรื่ องต่ า ง ๆ จากการปฏิ บั ติ (Action Learning) ประกอบด้ วย สมาชิ กที่ มี ต าแหน่ งและหน้ า ที่
รับผิดชอบในการทางานที่อยู่ค นละสาย แต่มี ความเกี่ ยวเนื่องเชื่อมโยงในการทางานทั้งหมด เพื่อให้

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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เกิด มุ มมองที่ หลากหลาย เพื่ อร่ว มกั นแก้ ปัญ หาและสร้า งการเรี ยนรู้ ร่ว มกั นในการศึ กษาในครั้ ง นี้
มีผู้เข้าร่ว ม จานวน 8 คน จาก 5 ส่วนงานในสายการผลิต ได้แก่ ผู้ จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิ ต
หัวหน้ากะฝ่ายผลิต พนักงานฝ่ายผลิต และส่วนงานวิเคราะห์ (LAB) เข้าร่วมประชุมพบปะ จ านวน 3
ครั้ ง โดยในการประชุม ครั้ง แรกเป็นการวิเคราะห์ห าสาเหตุของปั ญ หา ครั้ง ที่ 2 เป็ นการร่ วมกั น
เสนอแนะแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหา และครั้งที่ 3 เป็นการรายงายผลการศึกษาให้ที่ประชุมได้
รับทราบ
ผลการศึกษาพบว่า
1) สาเหตุของปัญหาการบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจริงของพนักงาน
ฝ่า ยผลิ ตของบริษั ท ฯ จากการศึ กษาแนวทางการด าเนิ นการด้ วยการเรี ยนรู้ จากการปฏิ บัติ ดั ง นี้
(1) การขาดการมีส่วนร่วมของพนักงานในระดับหัวหน้างาน ซึ่งรู้ถึงปัญหาเรื่องอุปกรณ์การตรวจวั ด
ค่าไม่ได้มาตรฐาน ชารุด เสียหาย แล้วไม่ตรวจสอบก่อนดาเนินกระบวนการผลิต รวมถึงพนักงานฝ่ า ย
ผลิต สายปฏิบัติการ ขาดวินัย ใช้ความเคยชินในการบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิ ต แต่ ขาด
บทลงโทษ แม้การกระทาส่งผลต่อคุณภาพน้ามันปาล์มดิบทีไ่ ด้ (2) การขาดการมีส่วนร่วมของหัวหน้า
กะฝ่ายผลิต พนักงานฝ่ายปฏิบัติการสายการผลิตในการบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิตที่ไ ม่
ตรงจริ ง เพราะไม่เห็ นความสาคัญ ของการบันทึ ก Log Sheet ซึ่ งเป็นอุ ปสรรคต่อกระบวนการผลิ ต
ทาให้การคานวณการผลิต คลาดเคลื่ อน ตั่ง แต่ กระบวนการรับ ซื้อปาล์ ม การบรรจุ กะบะ การนึ่ ง
การนวด การกวน การหี บ เป็ นต้ น ตลอดจนการค านวณปริ ม าณน้ ามั นที่ผลิ ต ได้ เมล็ด ใน และ
ผลพลอยได้ ต่าง ๆ ก็เกิ ดการคาดเคลื่อน อีกทั้งยัง ไม่สามารถคานวณต้ นทุนที่ แท้จ ริงได้ และยิ่งเป็ น
อุปสรรคต่อ การซ่อมบ ารุงเครื่องจั กร (3) การขาดการมี ส่วนร่วมของพนักงานฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุ ม
คุณภาพและจัดส่งสินค้า และส่วนงานวิเคราะห์ (LAB) ซึ่งรู้ถึงปัญหาแต่ไม่มกี ารสื่อสารระหว่ างกั นถึ ง
การแก้ไขปัญหาที่เกิดการปล่อยปละละเลยการไม่ปฏิบัตติ ามกฎ ระเบียบที่วางไว้ และไม่ มี บทลงโทษ
ทาให้ผู้ปฏิบัตไิ ม่เห็นความสาคัญถึงการบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิตที่ให้ตรงจริง
2) ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข/ป้องกันปัญหาที่ได้จากการศึกษาแนวทางการดาเนินการด้ว ย
การเรียนรู้ จากการปฏิบั ติ เพื่ อหาแนวทางการแก้ ไขปั ญหาการบันทึ ก Log Sheet ของพนักงานใน
กระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจริง ดัง นี้ (1) การจัดอบรมสาหรับพนักงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้
พนักงานสายปฏิบั ติการฝ่ายผลิตเห็ นถึงความสาคัญของการบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิ ต
ที่ตรงจริงแสดงผลดี–ผลเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตหากมีการบันทึก Log Sheet ในกระบวนการ
ผลิตที่ไม่ตรงจริง รวมถึงภาพรวมที่เกิดขึ้นกับบริษทั ฯ ถ้าปัญหานี้ไม่ได้รบั การแก้ไข และยั ง เกิ ด ขึ้ นอยู่
(2) มีการติดตั้ งอุปกรณ์ในการบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิต ที่เป็นแบบอัต โนมัติ เพื่อเก็ บ
ข้อมู ลในการท างาน และใช้ ในการตรวจสอบการท างานของพนักงานในการบั นทึ ก Log Sheet
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ในกระบวนการผลิ ตให้ต รงจริ ง และการติ ดตั้ งกล้องวงจรปิด เพื่ อติ ดตามการท างานของพนักงาน
สายการผลิ ต ว่ า ได้ ต รวจสอบหรื อมี การบั น ทึ ก Log Sheet ในกระบวนการผลิ ต จริ ง หรื อ ไม่
(3) กาหนดบทลงโทษ สาหรับ พนั กงานที่ป ล่อยปละละเลยการไม่ ปฏิ บัติ ตามกฎระเบี ยบที่ วางไว้
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเห็นความสาคัญถึงการบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิตที่ให้ตรงจริง
3) การเพิ่มการมี ส่วนร่ วมของพนักงานใน 3 กระบวนการเพื่ อแก้ ไขปัญ หาการการบั นทึ ก
Log Sheet ในกระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจริงนั้น คือ (1) การอบรมเพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจเพื่อให้
เห็ นถึ ง ความสาคั ญ ของการบั นทึ ก Log Sheet ในกระบวนการผลิต (2) กระบวนการวิ เคราะห์
(Analysis) การบั นทึ ก Log Sheet ในกระบวนการผลิต หลั งการอบรม (3) กระบวนการทดสอบ
(Testing) การบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิต หลัง การอบรม จากผลการศึกษาทั้ง 3 ข้ อ
ในครั้งนี้จะเป็นการนาเสนอผู้บริหารเพื่อออกเป็นนโยบายและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าหาก
ทาตามมติที่ประชุมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
ค าสาคัญ: การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ ปัญหาการบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิต
ที่ไม่ตรงจริง

834

บทน า
การเรียนรู้จากการปฏิ บัติ (Action Learning) เป็นวิธีการเรียนรู้โดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานมาประชุมกั น
อย่า งสม่าเสมอ เพื่ อแก้ไขปัญ หางานของตนและเรีย นรู้ร่ วมกัน เป็ นการเรี ยนรู้จ ากงานในที่ ทางาน
ต่างจากการศึกษาที่เรียนรู้ไปเพื่อกาลข้างหน้า ต่างจากฝึกอบรมตรงทีไ่ ด้รบั การอบรมฝึ กฝนจากผู้ อื่น
อาชัญญา รัตนอุบล (2548: 1-3) กล่าวว่าการเรียนรู้จากการปฏิบตั ิเป็นการเรียนรู้ทกี่ ลุ่มบุคคลเรี ย นรู้
จากการเผชิ ญกับ สภาพปัญหาจริงที่ เกิดขึ้ นจากงานในสถานที่ท างานใช้การถามในการสร้างความรู้
ทักษะ และเจตคติ แสวงหาคาตอบ เพื่อตอบคาถามจากการลงมือปฏิบัตจิ ริงในสถานการณ์จริง มีการ
วิพ ากษ์ วิ จ ารณ์ ไ ตรตรอง ทบทวน และสะท้ อนความคิ ด ของตนออกมาเป็ นการร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า
ของกลุ่มคนที่ทางานและเรียนรู้จากการปฏิบัติที่ มีประสิทธิภาพ เกิดจากการร่ วมมือกันทางานอย่ างมีระบบ
ผลสั มฤทธิ์ของการท างานดีกว่าการท างานแบบตั วใครตั วมัน แต่ มีการวางแผนร่ วมกั น ปรึกษากั น
แบ่ง งานกั นท าเปิ ดโอกาสให้มี การคิด แก้ ปัญ หาทั้ง รายบุ คคลและขอความคิด เห็ นจากกลุ่ม มี การ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก่อให้เกิดทักษะต่าง ๆ อันได้แก่ ทักษะการคิดวิจารณญาณ ทั กษะ
การสื่อความหมาย ทักษะทางสังคม ความเป็นผู้นา รู้จักตัดสินใจ สร้างความไว้วางใจ สามารถแก้ไ ข
ปัญ หาข้ อขั ดแย้ งในการทา งานร่ว มกั น การช่ วยเหลือพึ่ งพากั น รู้จั กการสื่ อสาร ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
แนวคิด ของ Robinson (1991: 1-8) กล่ าวว่า การเรี ยนรู้ ของผู้ ใหญ่ เป็ นเรื่ องของการเปลี่ย นแปลง
เป็นการเรียนรู้ที่ยึดปัญหาเป็นศูนย์กลาง ผู้ใหญ่จะเรียนรู้เมื่อมีปัญหาหรือตระหนั กถึงช่องว่างระหว่ าง
จุดที่ตนยืนกับจุดที่ตอ้ งการไปให้ถึง และประสบการณ์การเรียนรู้จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดพลั ง ในการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทนี่ าสิ่งทีไ่ ด้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที
บริษัท เอเชียนน้ามันปาล์ม จากัด เป็นบริษัทฯ ที่ดาเนินการเกี่ยวกับการผลิตน้ามั นปาล์ ม ดิ บ
จากผลปาล์มสดซึ่งรั บซื้อมาจากเกษตรกรทั่วไป โดยมีโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 2 ตาบลอ่าวลึกใต้
อาเภออ่ าวลึ ก จั งหวัดกระบี่ พื้ นที่ ทั้งหมดของโรงงานมีจ านวนทั้ งสิ้ น 120 ไร่ มีพนั กงาน 100 คน
น้ามั นปาล์มดิ บซึ่ง เป็นผลิต ภัณ ฑ์ของบริ ษัทฯ ส่ว นใหญ่จะถูกส่ งไปให้ กับลูกค้า เช่น บริษั ทโรงกลั่ น
น้ามั นพื ชสาหรับ การผลิ ต น้ ามั นพื ชเพื่ อการบริ โภค ส่ว นเมล็ด ในที่ ไ ด้ รับ จากการผลิ ต น้ ามั นดิ บ
จะจัดจาหน่ายให้กับลูกค้าเพื่อใช้ในการสกัดน้ามันพืชต่อไป บริษัทฯ ได้รับการยอมรั บจากมาตรฐาน
ISO 14001 มาตรฐานภายใต้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตน้ามันปาล์ม การดาเนินงาน
ด้านการผลิ ตของบริษั ทฯ ในขั้นตอนการอบทะลายด้ วยไอน้า (Sterilization) โดยการอบที่อุณหภู มิ
130 ถึ ง 135 องศาเซลเซี ย ส ใช้ ค วามดั น 2.5 ถึ ง 3 Bars ใช้ ร ะยะเวลานาน 50 ถึ ง 75 นาที
การอบทะลายจะช่วยหยุดปฏิ กิริยาไลโปไลซีสที่ก่อให้ เกิดกรดไขมัน อิ สระในผลปาล์ มและช่ วยให้ผล
ปาล์มอ่อนนุ่มหลุดจากขั้วผลได้ง่าย ซึ่ง บริษัทฯ ประสบปัญ หาการบั นทึก Log Sheet ของพนักงาน
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ในกระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจริง ส่งผลต่อคุณภาพของน้ามันปาล์มดิบที่ได้ และยังส่งผลต่อราคาขาย
ผลผลิต ของบริ ษัทฯ เพื่อแก้ไ ขปัญหาดังกล่ าว บริ ษัทฯ มี การฝึกอบรมสาหรับ พนักงานฝ่ายผลิตเพื่ อ
แก้ ไ ขปั ญ หาแต่ ไ ม่ ป ระสบความสาเร็ จ เนื่ องจากพนั กงานขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจ และไม่ เห็ น
ความสาคั ญของการบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิ ต ดั งนั้ น เพื่อแก้ไ ขปั ญหาและเป็นการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของพนั กงาน (Competencies) สายการผลิ ตให้มี ทั กษะ มี ความรู้ความเข้ าใจ
และเห็น ความสาคัญของการบันทึก Log Sheet ให้ ตรงจริ งในกระบวนการผลิต ผู้ บริหาร และฝ่า ย
บุคคลของบริษัทฯ เห็นควรนาการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ (Action Learning) มาใช้เป็นวิธีการเรียนรู้
โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม (Participation) และนากลุ่มผู้ป ฏิบัติงานมาประชุมกันอย่างสม่าเสมอ เพื่ อ
แก้ไขปัญหางานของตนและเรียนรู้รว่ มกัน เป็นการเรียนรู้จากงานในทีท่ างาน

ค าถามการวิจยั
1) ปั ญ หาการบั นทึ ก Log Sheet ในกระบวนการผลิ ต ที่ ไ ม่ ต รงจริ ง ของพนั ก งาน
บริษัท เอเชียนน้ามันปาล์ม จากัด นั้นมีสาเหตุมาจากปัจจัยใดบ้าง
2) แนวทางการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัท เอเชียนน้ ามันปาล์ม จากัด ในการแก้ปัญหา
การบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจริง ควรเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์ในการวิจยั
เพื่อศึ กษาสาเหตุของปัญ หา กาหนด เสนอแนะ โดยใช้แนวทางการมีส่วนร่ วมในการแก้ไ ข
ปัญหาการบันทึก Log Sheet ของพนักงานบริษัท เอเชียนน้ามันปาล์ม จากัด ในกระบวนการผลิต ที่
ไม่ตรงจริง

เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนรูจ้ ากการปฏิบัติ
1) แนวคิด ทฤษฎี เกีย่ วกับการเรียนรูจ้ ากการปฏิบัต ิ (Action Learning)
การเรียนรูจ้ ากการปฏิบัตกิ าร (Action Learning)
วิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การในปัจจุบนั มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่ อง และ
มีวิธีการรูปแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อสร้ างการเรียนรู้ให้ เกิดขึ้นกับบุคลากรที่มีความสาคั ญ
ยิ่งต่อความสาเร็จขององค์กรโดยรูปแบบของการเรียนรู้ทไี่ ด้รับการยอมรับว่าสามารถสร้ างให้ผู้เรี ย นรู้
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เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่า งมีป ระสิท ธิผลวิ ธีการหนึ่ง คือการเรีย นรู้ที่ เรียกว่า “การเรีย นรู้จากการ
ปฏิบัติ (Action Learning)”
การเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ (Action Learning: AL) เป็ นวิ ธี การที่ นิ ย มใช้ ในการท า OD
(การพัฒนาองค์การ) วิธีการนี้อยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่ า “การกระทากับการเรียนรู้ต้องเกิดควบคู่กันไป”
เป็นการเรีย นรู้ที่ จากการปฏิ บัติ ที่อาศัย ประสบการณ์ ความรู้ มุมมองที่กลุ่ มหรือบุ คคลมี จากการ
ซักถามแลกเปลี่ ยนความเห็นนาไปสู่ ท างออกใหม่ ๆ ที่ แตกต่ าง นาความรู้ มาคิ ด ใคร่ ค รวญแล้ ว
แลกเปลี่ยนถ่ายทอดแก่กันสร้า งประโยชน์ให้กับตน ทีม และองค์การ การเรียนรู้นี้เกิดจากความสมั คร
ใจขั บ เคลื่ อ นโดยผู้ เรี ย นและกลุ่ ม โดยมี กระบวนการเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ (Action Learning
Process) ดังนี้
(1) ปัญ หาต้ องเป็ นเรื่ องที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อองค์ การ คุ้ม ค่ า กั บเวลา เงิน ทรัพ ยากร
ที่ลงทุน โดยมีประเด็ นหรือปัญหาจริง เพราะรูปแบบการเรี ยนรู้จะวางบนพื้นฐานประเด็นปัญหาที่ มี
ความสาคัญต่อบุคคล ต่อกลุ่ม หรือต่อองค์กร ปัญหานั้นจะต้องมีประเด็นทีต่ ้องการการแก้ไข ปรับปรุง
เร่งด่วน และเป็นโอกาสที่กลุ่มจะได้เรียนรู้ร่วมกัน และสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น
(2) มีกลุ่ม เรีย นรู้ กลุ่มนี้ ควรมีสมาชิกประมาณ 4-8 คน ที่มีค วามแตกต่างทางความรู้
และประสบการณ์ บ้า ง โดยมาจากคนละส่วนงาน/หน่วยงานภายในองค์การ ซึ่ง ควรมีทั กษะ ฝีมื อ
ที่เสริ ม กัน เป็นผู้ รู้ ผู้สนใจ มี อานาจเกี่ ย วข้ อง ในประเด็นปั ญ หาที่ กลุ่ม สนใจเป็นหลั กเพื่อท าให้ มี
แนวคิดที่หลากหลาย กลุ่มจะได้รบั มอบหมายให้ศกึ ษาประเด็นปัญหาทีย่ ังไม่มีคาตอบที่แน่ชัด
(3) มีกระบวนการที่กระตุน้ ให้เกิดการศึกษาปัญหาอย่างลึกซึ้ง มีการซักถามและสะท้อน
มุม มอง ต้ องคิด ก่อนทา ท าแล้ วใคร่ ครวญ วิเคราะห์ หาความเป็ นเหตุเป็นผล และแนวทางแก้ ไ ข
กระบวนการ Action Learning จะเน้นการศึกษาและการใคร่ครวญที่ลึกซึ้ งกว่าการถามตอบทั่วไป
โดยเน้ นการถามค าถามที่ ถูกต้ องมากกว่ าการแสวงหาค าตอบที่ ถูกต้ องจะต้ องกระตุ้ นให้ เกิ ดการ
สะท้อนแง่มุมที่ไม่เคยทราบไม่เคยคิดมาก่อนมากกว่าจะเน้นการแสวงหาคาตอบที่รอู้ ยู่เดิมแล้ว คาถาม
จะเป็นเครื่องมือในการนาไปสู่การพูดคุยกัน การกระตุ้นการคิดและแสวงหาทางเลือกที่เป็นนวัตกรรม
และเป็นระบบ และส่ง ผลต่ อการเรี ย นรู้ ต่อเมื่ อผู้มี ส่ว นร่ว มได้ เข้า ใจในประเด็ นปัญ หาได้ แสวงหา
ทางเลือกที่หลากหลาย ได้ไตรตรองอย่างรอบคอบแล้วจึงลงมือปฏิบัติ
(4) แนวทางแก้ไข นาเอาคาแนะนาที่ไ ด้รับไปปฏิบัตซิ ึ่งแนวทางนั้นต้องถูกต้อง ประหยั ด
คุ้มค่า ดีกว่า เร็วกว่า โดยจะต้องมีความจาเป็นทีต่ ้องมีการปฏิบัตกิ าร กลุ่มจะต้องมี ความสามารถและ
มีความรู้ที่จ ะดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ งจะเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหา การกาหนดเป้าหมาย
การศึ กษาทางเลื อก และการปฏิ บั ติ การ การเรีย นรู้ จ ะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อกลุ่ ม ได้ ใคร่ ค รวญไตร่ ต รอง
ประสบการณ์ทเี่ กิดขึ้น
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(5) การเรีย นรู้ อย่ า งต่ อเนื่ อง การเรี ย นรู้ คิ ด ใคร่ ค รวญ ในการปฏิ บั ติ ต้ องท าอย่ า ง
ต่อเนื่อง จริงจังในทุกโอกาสที่เป็นไปได้ จะต้องมีความมุ่งมัน่ ที่จะเรียนรู้ Action Learning ไม่ ไ ด้ เน้ น
การแก้ปัญหาระยะสั้นเท่านั้นแต่ให้ความสาคัญแก่การเรียนรูท้ ี่เกิดขึ้นในระดับบุคล กลุ่ ม และองค์ กร
ยิ่งกลุ่มได้พัฒนาความรู้ความสามารถมากขึ้นเพียงใด คุณภาพของการปฏิบัติการเพื่อปัญหาจะเพิ่มขึ้ น
ตามตัว
(6) ผู้เอื้อประโยชน์หรือผู้อานวยการกลุ่ม ทาหน้าที่เป็น Learning Coach คอยกระตุ้ น
วางแผน ควบคุม จัดการกับการแลกเปลี่ยนความคิด ผลักดันการปฏิบัติ แก้ไขความขัดแย้ง หาข้อสรุป
ของกลุ่ม
2) ทฤษฎีแผนผังก้างปลา (Cause Effect or Fishbone Diagram)
แผนผั ง ก้ างปลา (Fishbone Diagram) หรื อเรีย กเป็ นทางการว่า แผนผั ง สาเหตุ และผล
(Cause Effect Diagram) หรือแผนผังอิชิกาว่า (Ishikawa Diagram) ซึ่งได้รับการพัฒนาครั้งแรกเมื่ อ
ปี ค.ศ. 1943 โดยศาสตราจารย์ คาโอรุ อิชิกาว่ า แห่ง มหาวิท ยาลัยโตเกี ยว แสดงถึ งความสัม พันธ์
ระหว่างปัญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause)
เมื่อไรจึง จะใช้แผนผั งก้า งปลา คื อเมื่ อต้องการค้ นหาสาเหตุ ของปั ญ หา เมื่ อต้ องการท าการศึกษา
ทาความเข้าใจ หรือทาความรู้จักกับกระบวนการอื่น ๆ เมื่อทาผังก้ างปลาแล้วจะท าให้เราสามารถรู้
กระบวนการของปัญหาได้ง่ายขึ้น เมื่อต้องการให้เป็นแนวทางในการระดมสมอง ซึ่ง จะช่ ว ยให้ทุ ก ๆ คน
ให้ความสนใจในปัญหาของกลุ่มซึ่งแสดงไว้ทหี่ ัวปลา วิธีการสร้างแผนผังก้างปลา สิ่งสาคัญในการสร้าง
แผนผังคือ ต้องทาเป็นทีม เป็นกลุ่ม โดยมีขั้นตอน 6 ขั้นตอนดังนี้ (1) กาหนดประโยคปัญหาทีห่ ัวปลา
ควรกาหนดให้ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ ซึ่งหากเรากาหนดประโยคปัญหานี้ไม่ชัดเจนตัง้ แต่แรกแล้ ว
จะท าให้ เราใช้เวลามากในการค้นหา สาเหตุ และจะใช้ เวลานานในการทาผังก้ างปลาการกาหนด
ปัญหาที่หั วปลา (2) กาหนดปัจ จัยที่จะท าให้เกิดปั ญหานั้น ๆ บนก้างปลา ช่วยให้เราแยกแยะและ
กาหนดสาเหตุต่า ง ๆ ได้อย่า งเป็นระบบและเป็นเหตุ เป็นผล โดยส่วนมาใช้ หลักการ 4M1E มาจาก
M–Man คนหรือพนักงานหรือบุคลากร, M–Machine เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อานวยความสะดวก,
M–Material วัต ถุดิ บ หรื ออะไหล่ อุป กรณ์ ที่ใ ช้ในกระบวนการ, M–Method กระบวนการท างาน,
E–Environment อากาศ สถานที่ บรรยากาศในการทางาน, ทั้ง นี้ไม่ ได้ หมายความว่ า การกาหนด
ก้า งปลาจะต้ องใช้ 4M1E เสมอไป เพราะหากเราไม่ ได้ อยู่ใ นกระบวนการผลิ ต แล้ ว ปั จจั ยนาเข้ า
(Input) ในกระบวนการก็ จะเปลี่ ย นไป เช่ น 4P-Place, Procedure, People, Policy, 4S-Surrounding,
Supplier, System, Skill และ MILK-Management, Information, Leadership, Knowledge
(3) ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแต่ละปัจจัย (4) หาสาเหตุหลักของปัญหา (5) จัดลาดับความสาคัญ
ของสาเหตุ และ (6) ใช้แนวทางการปรับปรุงทีจ่ าเป็น
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ภาพที่ 1 แผนผังก้างปลา
สาเหตุของปัญหาจะเขียนไว้ในก้ างปลาแต่ ละก้า ง ก้า งย่อยเป็นสาเหตุของก้างรองและก้า ง
รองเป็ นสาเหตุของก้างหลั ก เป็นต้น หลักการเบื้ องต้นของแผนภู มิก้างปลา (Fishbone Diagram)
คือ การใส่ชื่อของปัญหาที่ตอ้ งการวิเคราะห์ ลงทางด้านขวาสุดหรือซ้ายสุดของแผนภูมิ โดยมีเส้ นหลั ก
ตามแนวยาวของกระดู กสั น หลั ง จากนั้ นใส่ ชื่อ ของปั ญ หาย่ อย ซึ่ ง เป็ นสาเหตุ ของปั ญ หาหลั ก
3–6 หัวข้อ โดยลากเป็นเส้นก้างปลา (Sub-Bone) ทามุมเฉียงจากเส้นหลัก เส้นก้างปลาแต่ละเส้ นให้
ใส่ชื่อของสิ่งที่ทาให้เกิดปัญหานั้นขึ้นมา ระดับของปัญหาสามารถแบ่งย่อยลงไปได้อีก ถ้าปัญหานั้ นยั ง
มีสาเหตุที่เป็นองค์ประกอบย่อยลงไปอี ก โดยทั่วไปมักจะมีการแบ่ งระดั บของสาเหตุย่อยลงไปมาก
ที่สุด 4–5 ระดับ เมื่อมีข้อมูลในแผนภูมิที่สมบูรณ์แล้ว จะทาให้มองเห็นภาพขององค์ประกอบทัง้ หมด
ที่จะเป็นสาเหตุของปัญหาทีเ่ กิดขึ้น
3) งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ณัฐวุฒิ กาญจนธนากุล (2561) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการเพิ่มการมีส่วนร่ วมของ
พนักงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการนาระบบวางแผนทรัพยากรสาเร็จรูป (ERP) เข้ ามาใช้ในบริษั ท
บ้านสวยกรุ๊ป (สุ ราษฎร์ธานี) จากั ด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2558 บริษั ท บ้ านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จ ากั ด
(มหาชน) ได้นาระบบวางแผนทรั พยากรสาเร็จรู ป (ERP) เข้า มาใช้ในบริษัทมี กระบวนการในขั้นตอน
การดาเนินการประมาณ 1 ปีและเริ่มใช้ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ปัจจุบันได้มีการใช้ระบบไปแล้ ว
กว่ า 3 ปี แต่ ยั ง พบว่ า มี ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ นคื อ (1) ระบบยั งขาดความเสถี ย รมี การแก้ ไขระบบอยู่
ตลอดเวลา (2) ติดประเด็นกับผู้ตรวจสอบบัญชี (3) เกิดความซ้าซ้อนในการทางาน (4) ระบบและ
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รายงานสรุป ในบางฝ่ ายไม่สามารถใช้ งานได้จ ริง (5) ต้นทุนการพัฒนาที่ เพิ่ม ขึ้น จึงมี ความจ าเป็ น
เร่งด่ วนที่ จะต้ องมี การหาสาเหตุของปัญ หา และวิธีการแก้ ไข ซึ่งผู้ศึ กษาได้มี การวิเคราะห์เบื้ องต้ น
ถึงสาเหตุของปัญหา จากกระบวนการนาระบบ ERP เข้ามาใช้ พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขาด
การมีส่ว นร่ ว มของพนั กงาน จึ ง มี ความจ าเป็ นเร่ งด่ ว นที่จ ะต้ องหาว่า การขาดการมี ส่วนร่ วมของ
พนักงานนั้นเกิ ดขึ้น ณ จุด ใดของกระบวนการนาระบบ ERP เข้า มาใช้ในบริ ษัท และกระบวนการ
มีส่วนร่วมที่ดีของพนักงานควรเป็นอย่างไร โดยใช้วิธีการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิ บั ติ
(Action Learning) จัดตั้งกลุ่มเรียนรู้จากตัวแทนพนักงาน 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายการตลาด
ฝ่ายสิ นเชื่อ ฝ่า ยบัญ ชี ฝ่า ยสานักประธานเจ้า หน้า ที่บริ หาร และฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ เข้ าร่ว ม
ประชุมพบปะจานวน 3 ครั้ง โดยครั้งแรกวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ครั้งที่สองร่วมกันเสนอแนะหา
วิธีการแก้ไขปัญหา และครั้งที่สามรายงานผลศึกษาให้ทปี่ ระชุมทราบ ผลการศึกษาพบว่าการขาดการ
มีส่วนร่วมของพนั กงานเกิดขึ้ น 4 จุ ดของกระบวนการนาระบบ ERP เข้า มาใช้ นั้นคื อ (1) การขาด
การมีส่วนร่วมของพนักงานในระดับหัวหน้างานในการคัดเลือกผู้พัฒนาระบบ ERP (2) การขาดการมี
ส่วนร่ว มของพนักงานในกระบวนการวิเคราะห์ (Analysis) ระบบ ERP (3) การขาดการมีส่วนร่ว ม
ของพนักงานในกระบวนการทดสอบ (Testing) ระบบ ERP (4) การขาดการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ในการใช้ ง านระบบ ERP ซึ่ งเป็ นการตอบค าถามการวิจั ย ในข้ อ (1) การขาดการมี ส่ว นร่ วมของ
พนักงานในการนาระบบบริหารทรัพยากรสาเร็ จรูป (ERP) เกิดขึ้น ณ จุดใดจากนั้นผลการเสนอแนะ
ในที่ประชุมถึงวิธีการแก้ปัญหา จึงได้ข้อสรุปทีต่ อบคาถามการวิจยั ในข้อที่ (2) แนวทางการมีส่วนร่ว ม
ที่ดี ของพนั กงานบริษั ท บ้ า นสวยกรุ๊ป (สุร าษฎร์ ธ านี ) จากั ด (มหาชน) ในการนาระบบวางแผน
ทรัพ ยากรสาเร็ จรู ป ERP เข้ามาใช้ควรเป็ นอย่างไร ซึ่งได้ผลว่า (1) กระบวนการคั ดเลื อกผู้พัฒนา
ระบบ ERP การคัดเลือกผู้พัฒนาระบบในครั้งต่อไปจะต้องทาตามนโยบายการคัดเลือกผู้พัฒนาระบบ
ภายนอก (2) การมีส่ว นร่วมของพนักงานในกระบวนการวิเคราะห์ (Analysis) ระบบ ERP ในแต่ละ
ส่วนงานซึ่ งผู้ ที่จ ะให้ ข้อมู ลได้ ละเอี ยดลงลึ กมากที่สุดนั้ น ไม่ใ ช่ร ะดั บหั วหน้า งาน แต่เป็ นพนั กงานที่
ทางานในตาแหน่งนั้น ๆ เท่านั้น (3) การมี ส่วนร่ว มของพนักงานในกระบวนการทดสอบ (Testing)
ระบบ ERP นั้นเป็นกระบวนการที่สาคัญทีส่ ุดเนื่องจากเป็นกระบวนการหนึ่งในการตรวจรับงานนั้ น ๆ
หากทุกคนที่ใช้ระบบขาดการมีส่วนร่วมในการทดสอบระบบนั้น ก็เหมือนการยอมรับงานที่ไม่สมบูร ณ์
ตามแบบแผนที่ ค วรจะเป็ น (4) การมีส่วนร่ วมของพนั กงานในการใช้ งานระบบ ERP นั้นจะต้ อง
มีส่วนร่วมในทุกตาแหน่งงานซึ่งแต่ละตาแหน่งก็จะมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างกัน จากการสรุ ป
ทั้ ง 4 หั ว ข้ อนั้ นในข้ อข้ อเสนอแนะที่ 1-3 จะเป็ นการน าเสนอผู้ บ ริ ห ารเพื่ อออกเป็ นนโยบาย
ส่วนในข้อเสนอแนะให้ตัว แทนในแต่ละฝ่ายกลับไปประชุมกลุ่มย่อยของฝ่ายตนเองและผลักดันให้ เกิ ด
การใช้งานระบบให้มากขึ้น โดยจะนาข้อมูลการใช้งานมาแสดงรายงานในวาระการประชุมครั้งต่อไป
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้จะต้องมีการติ ดตามผลการใช้งานของพนักงานอย่างต่อเนื่องและ
รายงานผลให้ผู้บริห ารทราบ และเมื่อมีการพัฒนาระบบในส่ วนงานใหม่จะต้องนานโยบายในการนา
ระบบ ERP เข้ามาใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกผู้พัฒนาระบบ การวิเคราะห์ระบบ การทดสอบระบบ
ทุกขั้นตอนจะต้องมีการรายงานผลการทางานให้ผู้บริหารทราบอย่างเคร่งครัด

กระบวนการและการดาเนินกิจกรรมการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ
องค์ประกอบกระบวนการการเรียนรูจ้ ากการปฏิบัต ิ
ในการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบั ตนิ ั้น ผู้ศึกษาได้พิจารณาองค์ประกอบการ
เรียนรู้ที่สาคัญ ดังนี้
1) พิจารณาประเด็นปัญหาทีม่ ีความสาคัญเร่งด่วนทีจ่ ะต้องแก้ไขในกระบวนการการเรียนรู้
จากการปฏิบัติ ได้ห ยิบยกเรื่อง “การประยุกต์ การเรียนรู้จากการปฏิบั ติเพื่ อแก้ ไขปัญ หาการบั นทึ ก
Log Sheet ในกระบวนการผลิ ต ที่ ไ ม่ ต รงจริ ง ของพนั กงานบริ ษั ท เอเชี ย นน้ ามั นปาล์ ม จ ากั ด ”
มาเป็ นประเด็นในการศึกษา เนื่องจากผู้ศึ กษาพิจ ารณาแล้ว ว่าปั ญหาที่ เกิด จากการมีส่วนร่วมของ
พนักงานนั้น ส่งผลต่อคุณภาพของน้ามันปาล์มทีผ่ ลิตได้ ซึ่งเป็นประเด็นที่เร่งด่วนและจะต้องได้รบั การ
แก้ไขโดยเร็ว
2) การอนุ มัติการทาการศึกษาจากผู้บริ หาร เนื่องจากผู้ศึกษาปฏิบั ติงานในบริษัท ซึ่งเป็ น
หน่วยงานภาคเอกชน การดาเนินการต่าง ๆ จาเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร เป็ นลายลั กษณ์
อักษร เพื่ อให้ การดาเนิ นการเป็ นไปอย่ า งถู กต้องตามนโยบายของบริ ษั ท รวมถึ งจะส่ ง ผลให้ การ
ดาเนินการได้รับความร่วมมือจากฝ่ายทีเ่ กี่ยวข้องเป็นอย่างดี
3) จัดตั้งกลุ่ม การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) การจัดตั้ง กลุ่มการเรียนรู้จาก
การปฏิ บั ติ (Action Learning) เป็ น องค์ ป ระกอบที่ สาคั ญ ในการขั บ เคลื่ อน โดยมี การจั ด กลุ่ ม
ประกอบด้ว ยสมาชิ กที่มี ต าแหน่ งและหน้า ที่ รับ ผิ ดชอบในการท างานที่อยู่ คนละสาย แต่ มี ความ
เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงในการทางานทั้ งหมด เพื่อให้เกิ ดมุมมองที่หลากหลาย เพื่อร่วมกันแก้ปั ญหาและ
สร้างการเรียนรู้ร่วมกันในการศึกษาในครัง้ นี้ มีผู้เข้าร่วม จานวน 8 คน จาก 5 ส่วนงาน
4) เน้นกระบวนการการถามและการฟัง เพื่อให้ได้ข้อสรุปทีส่ ามารถนาไปปฏิบตั ิและเกิ ด ผล
สัมฤทธิ์ การประชุม กลุ่ มจึง เน้นกระบวนการการถามและการฟั งโดยประเด็นค าถามที่ สร้ างให้ เกิ ด
การคิด การสะท้อนมุมมอง และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5) การมีส่ว นร่ว ม การเรีย นรู้ ร่ว มกัน องค์ ป ระกอบหลั กที่ เป็ นหั วใจสาคั ญ ของ Action
Learning นั้น คือการที่สมาชิกทุ กคนเกิดการเรียนรู้ร่ว มกัน มีความมุ่งมุ่น รวมถึงตระหนั กในคุณค่ า
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ของการเรียนรู้ โดยการศึกษาในครั้งนี้ สมาชิกกลุ่มมีการตกลงร่วมกันก่อนเริ่มการศึกษาว่า การเรีย นรู้
จากการปฏิ บั ติ ร่ ว มกั นในครั้ งนี้ สมาชิ กทุ กคนสามารถมี ส่ว นร่ ว มในการถามค าถามและแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ บนพื้นฐานของหลักเหตุและผล โดยไม่มีการนาเอาตาแหน่ง หรือวัยวุ ฒิม า
เป็นเงื่อนไขในการดาเนินการประชุม ซึ่งทุกคนต่างเห็นด้วยและรับทราบร่วมกัน
6) Learning Coach มีสมาชิกหนึ่งคนในทีม ทาหน้าที่เป็น Learning Coach คอยกระตุ้ น
ให้กลุ่มมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยในการศึกษาในครั้งนี้ กลุ่มได้พิจารณา
ผู้จัดการโรงงานทาหน้าทีเ่ ป็น Learning Coach เนื่องจากประสบการณ์การทางานที่ ผ่านมา รวมถึ ง
หน้าที่ในปัจจุบนั ที่ดูแลครอบคลุมส่วนงานการผลิต
ขั้น ตอนการดาเนินกิจกรรมการประชุมกลุม่
สรุปการปฏิบัติงานหรือประสบการณ์ครั้งก่อน ๆ ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง ระบุปัญหาที่เกิดขึ้ น
เกิด วิกฤตอะไร แก้ ไขอย่า งไร และผลเป็ นอย่างไร ใครเป็นเจ้า ของประสบการณ์ นั้น เป็ นผู้ มีห น้า ที่
ปรับปรุงการเรี ยนรู้ แนวปฏิบั ติให้ดี ขึ้ น สร้างระบบสนั บสนุ นการเรียนรู้ เพื่ อเอื้ อให้เกิดการแสวงหา
แนวทาง และโอกาสใหม่ ๆ เพื่อการถ่ายโอน ในโอกาสการทางานร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
มุมมอง แนวทางอย่างใกล้ชิด ระบุค วามขัดแย้ง พฤติกรรม ผลการแก้ไขที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะของ
การดาเนินงานในกลุ่ม พั ฒนาเอกลักษณ์ในการเรีย นรู้เมื่อกลุ่มมีความเป็นอั นหนึ่งอันเดียวกัน สรุปผล
การเรียนรู้ของกลุ่มสมาชิกแต่ละคน เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู้หรือการทางานโครงการ วางแผนเพื่อการ
เรียนรู้ในอนาคตเพื่อให้การตอบรับกับความต้องการใหม่ ๆ ได้
กลุ่มการเรียนรู้จึงนาแนวคิดขั้นตอนดังกล่าวมาดาเนินกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้เพื่อการปฏิ บั ติ
ผู้ศึกษาได้ดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
1) ผู้ศึกษาด าเนินการทบทวนวรรณกรรม และจัด ทาข้อเสนอเพื่อขออนุมั ติการดาเนินการ
จากผู้บริหารบริษัท
2) นัด ประชุ ม กลุ่ ม การเรี ยนรู้ ที่ไ ด้ จัด ขึ้ นด้ว ยการคั ด เลื อกสมาชิ กผ่า นการพิ จา รณาของ
ผู้ศึกษาร่วมกับหัวหน้างานใช้ใบงานทั้ง 4 ใบงานเป็นเครื่องมือ ซึ่งการเข้าร่วมกลุ่มการเรีย นรู้ เป็ นการ
เข้าร่วมด้วยความสมัครใจ มี การทาความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคน รวมทั้งการ
แบ่ งปั นความรู้ เกี่ ยวกับ หลั กการเรีย นรู้จ ากการปฏิบั ติ (Action Learning) และได้ ร่ว มกั นกาหนด
ปัญหาที่สนใจร่วมกัน โดยพิจารณาเลือกปัญ หาในงานที่ เกิดขึ้นจริ งในบริษัทฯ และจาเป็ นต้องได้รั บ
การแก้ไข ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวต้องมีความเป็นไปได้ และอยู่ในวิสัยที่กลุ่มสามารถดาเนินการได้ โดยใช้
เทคนิค Work-Outs ในการพูดคุยปฏิบัติการกันแบบไม่ เป็นทางการก่อนการจัดประชุม ซึ่งพิจารณา
คัดเลือกฝ่ายที่ มีส่วนเกี่ยวข้ องผ่านใบงาน รวมถึงนาเสนอหัว ข้อและข้อเสนอปัญ หาแล้ วนาเสนอกลุ่ ม
เพื่อขอรับฟังความคิดเห็น
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3) ดาเนิ นการประชุม จานวน 3 ครั้ง โดยเน้นการถามค าถามและการสะท้ อนการเรียนรู้
โดยเน้นการถามคาถามที่ถูกต้องมากกว่ าการตอบค าถามที่ ถูกต้อง ซึ่ง ลักษณะคาถามจะไม่ใช่ การ
ค้นหาคาตอบแต่จะเป็นการค้นหาที่ลึกลงไปอีก และมีการสะท้อนคิดอย่างวิเคราะห์ผ่านประสบการณ์
ในอดีตเพื่อค้นหาแนวคิดทีเ่ หมาะสมกับเหตุการณ์ และช่วยในการค้นหาแนวทางใหม่ของการปฏิบตั ิ
4) เปิดโอกาสให้สมาชิ กในทีมนาเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญ หาผ่านการอภิปรายกลุ่มและ
การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แล้วจึงคัดเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาที่มคี วามเป็นไปได้ พร้อมกับวางแผนเพื่ อ
นาแนวทางแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ
5) มอบหมายให้สมาชิกที่ เกี่ยวข้ องนาวิธีการแก้ไ ขปัญ หาที่ต กลงร่ วมกันไปปฏิ บัติ โดยนา
แนวทางแก้ไขปัญหาทีไ่ ด้ไปปฏิบตั ิในสถานการณ์จริง
6) การประเมินผล โดยประเมินผลที่ได้รับภายหลังจากการนาแนวทางแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ
และนามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดต่อไป
ค าถามทีใ่ ช้เป็นกรอบในการแก้ไขปัญหา
ตามแนวทางของ Pedler (1996) ที่เสนอว่า “เพื่อมุ่งสู่ความสามารถในการแก้ไขปัญหาสร้าง
ความสาเร็จ ระบุให้ครอบคลุม 3 คาถาม” ดังนี้
1) Who Knows: ใครที่รอบรู้ข้อเท็จ จริง ในปั ญหานั้นบ้ าง ผู้ จัดการโรงงาน ผู้จั ดการฝ่า ย
ผลิต หัวหน้ากะฝ่ายผลิต พนักงานสายปฏิบัติฝ่ายผลิต และส่วนงานวิเคราะห์ (LAB)
2) Who Cares: ใครที่สนใจช่วยผลักดันการแก้ไ ขปัญหานี้ให้ลุล่วง พนักงานทุกคนในสาย
งานการผลิต และส่วนงานวิเคราะห์ (LAB)
3) Who Can: ผู้มีอานาจผลักดันงานนี้ให้บรรลุผล ได้แก่ ผู้จัดการโรงงาน มีหน้าที่ผลักดั น
และนาเสนอผลสรุ ป ไปยัง ผู้ บ ริห ารของบริ ษัท ได้ แก่ ประธานเจ้ า หน้ าที่ บ ริ ห าร เพื่ อให้ เกิด เป็ น
นโยบายของบริษัทฯ ในกรณีนี้ ผู้ศึกษาเห็นว่ากระบวนการการพูดคุยนี้ เพิ่มประเด็นเพิ่มอีก 1 คาถาม
ตามแนวทางของ ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย
4) Who Affected: กลุ่ มผู้ ได้รั บผลกระทบ ผู้ ได้รั บผลกระทบนั่นคือตัวบริษั ทเองในด้า น
คุณภาพของผลผลิตที่เกิดขึ้น
แบบการบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิตทีไ่ ม่ตรงจริง
การบันทึก Log Sheet ของพนักงานในกระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจริงนั้น มีรูปแบบของการ
บันทึ ก Log Sheet ในกระบวนการผลิ ต ที่ สามารถสั ง เกต และอนุม านได้ ว่ า เป็ นการบั นทึ กตาม
ความรู้สึก หรือการไม่ใส่ ใจบันทึกตัวเลขอุณหภูมิต ามที่ปรากฏในเครื่องวัด อุณหภูมิ เมื่ อผ่านขั้นตอน
ของกระบวนการผลิ ตใน 4 ขั้นตอนแล้ว ผลการตรวจวิเคราะห์ ของ LAB จะปรากฏมูลค่า ของเสี ย
เกิดขึ้นในปริมาณที่มากกว่าค่าควบคุม ดังแสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 รูปแบบของการบันทึก Log Sheet ของพนักงานในกระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจริง
แหล่งทีม่ า: บริษัท เอเชียนน้ามันปาล์ม จากัด , 2562
การดาเนินกิจกรรม
สมาชิ กกลุ่ม ทุกคน มี ห น้า ที่ร่ วมกันในการระดมสมองเพื่อค้นหาสาเหตุ และนาเสนอแนว
ทางการแก้ไข ดังนี้ 1) ระดมสมองเพื่อค้นหาปัญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึ้นจากการขาดการมีส่ว นร่ ว ม
ใน กระบวนการบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจริง 2) ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและ
สาเหตุของปั ญหาต่า ง ๆ 3) ร่วมกันเสนอทางเลื อกในการแก้ ไขปั ญหาที่ เหมาะสม 4) ดาเนินการ
แก้ ไขปัญ หา และมีร ะบบการสะท้ อนกลั บ เพื่ อปรั บปรุ งให้ ดี ยิ่ง ขึ้ น 5) สรุ ปข้ อมูลเพื่ อรายงานต่ อ
ผู้บริหาร
กลุม่ คาถาม การสะท้อนการเรียนรู้ ใบงาน
กลุ่มคาถาม หลังจากได้ดาเนินการจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัตแิ ล้ว ทางกลุ่ ม
ได้ป ระชุ มหารื อและตั้ งประเด็ นค าถามเพื่ อค้ นหาสาเหตุของปัญ หา เช่น 1) คาถามปัญ หา และ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการที่พนักงานขาดการมีส่วนร่วมในการบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิต
ที่ไม่ตรงจริง 2) การบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิตขาดการมีส่วนร่วมของพนักงาน ณ จุดใด
3) สาเหตุของการขาดมีส่วนร่วมมีอะไรบ้าง ควรแก้ไขอย่างไร เราควรเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ในขั้นตอนใดบ้าง แนวทางการมีส่วนร่วมที่ดคี วรเป็นอย่างไร
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การสะท้อนการเรียนรู้ กลุ่มใช้สมการตามแนวคิดของ Michael J. Marquardt เป็นแนวทาง
ในกระบวนการการเรียนรู้และสะท้อนมุมมอง โดยกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนได้สะท้อนความคิดเห็นของ
ตนเองอย่าง เปิดใจ มีการปรึกษาหารือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และต่อยอดแนวคิดซึ่งกันและกัน
ซึ่งในที่ สุดจะท าให้เกิ ดการเรี ยนรู้ใหม่ ๆ ในระหว่ างทางอยู่ตลอดเวลาและเพื่ อให้เป็ นการเรี ยนรู้ที่ มี
ประสิทธิ ภาพและประสิ ทธิผลสูง สุด ทางกลุ่ มจึง มีการใช้ เทคนิค Check In และ Check Out เพื่ อ
ทบทวนความเข้าใจและการเรียนรู้ของสมาชิกก่อนและหลังการประชุมทุกครั้ง
ใบงาน ในการด าเนิ นการเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ นั้น ทางเลขาที่ ป ระชุ ม มี การจดบั นทึ ก
รายละเอียดการประชุม และการมอบหมายงานต่าง ๆ และจะมีการติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ ๆ
เพื่อนามารายงานและหารือในการประชุมครั้งต่อ ๆ ไป
แนวทางการจัดประชุม
ในการจัดประชุมกลุ่มกิ จกรรมการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ นั้น มีการจั ดประชุมจานวน 3 ครั้ ง
โดยมีกรอบแนวทางการจัดประชุม ดังนี้
ครั้งที่ 1 แนวทางการจัดประชุม ทาความเข้าใจทีม่ าของกลุ่มการเรียนรู้ รวมถึงท าความรู้ จั ก
กับ Action Learning, Problem Owner รายงานการแก้ไขปัญหา กระบวนการการทางานเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ ผ่านมา ปัจจั ยภายใน ภายนอกองค์การที่ส่งผลกระทบ ระดมสมอง เพื่อค้นหาสาเหตุ ของ
ปั ญ หา และระบุ ปั จ จั ย ที่ เป็ นสาเหตุ ห ลั ก -รอง ใช้ สมการ L=P+Q ผู้ เข้ า ร่ว มประชุ ม ทั้ ง 5 ส่ ว น
ครบองค์ประชุม 8 คน
ครั้งที่ 2 แนวทางการจัด ประชุ ม ค้ นหาสาเหตุของปัญ หา ระดมสมองเพื่อหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหา ใช้สมการ L=P+Q+R ผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 5 ส่วน ครบองค์ประชุม 8 คน
ครั้งที่ 3 แนวทางการจัดประชุม นาเสนอผลของการปฏิบัติแก้ไขปัญหา/รวมถึงวิธีการป้องกัน
เสนอแนะแนวทางปฏิ บั ติ เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพใช้ สมการ L=P+Q+R+I+R ผู้ เข้ า ร่ว มประชุ ม ทั้ ง
5 ส่วน ครบองค์ประชุม 8 คน

ผลการดาเนินกิจกรรมและการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น
จากการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ ยการปฏิบตั ิ Action Learning หรือ AL กิ จ กรรม โดย
การระดมความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มทั้ ง 8 คน ที่ได้ดาเนินกิจกรรมตามสมการ L=P+Q+R+I+R
และมีแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่ มการมี ส่วนร่ วมของพนักงานในการแก้ไขปัญหาการบั นทึก Log Sheet
ของพนักงานในกระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจริงของบริษัท บริษัท เอเชียนน้ามันปาล์ม จากัด สรุปการ
ดาเนินการจากการเรียนรู้จากการปฏิบตั ิ ข้อเสนอแนะและการสะท้อนบทเรียนของสมาชิก
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1) สรุปสาเหตุปัญหา แนวทางการดาเนิ นการด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ จากการสรุ ป
ปัญหาในการประชุม ครั้ง ที่ 1 สรุปปั ญหาได้ 3 ข้อ คือ (1) การขาดการมีส่ว นร่วมของพนักงานใน
ระดับหัว หน้างาน ซึ่งรู้ถึงปั ญหาเรื่องอุปกรณ์ การตรวจวัดค่าไม่ ได้มาตรฐาน ชารุ ด เสียหาย แล้วไม่
ตรวจสอบก่อนดาเนินกระบวนการผลิต รวมถึ งพนักงานฝ่ายผลิ ต สายปฏิบัติการ ขาดวินัย ใช้ความ
เคยชินในการบั นทึ ก Log Sheet ในกระบวนการผลิ ต แต่ ขาดบทลงโทษ แม้การกระท าส่ งผลต่ อ
คุณ ภาพน้ ามั นปาล์ ม ดิ บ ที่ไ ด้ (2) การขาดการมี ส่ว นร่ ว มของหัว หน้ ากะฝ่ ายผลิต พนักงานฝ่ า ย
ปฏิบั ติการสายการผลิตในการบั นทึ ก Log Sheet ในกระบวนการผลิ ตที่ ไม่ต รงจริง เพราะไม่ เห็ น
ความสาคัญ ของการบั นทึก Log Sheet ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการผลิต ทาให้การคานวณการ
ผลิตคลาดเคลื่อน ตั่งแต่ กระบวนการรับซื้อปาล์ม การบรรจุกะบะ การนึ่ง การนวด การกวน การหี บ
เป็นต้ น ตลอดจนการคานวณปริมาณน้ามันที่ ผลิตได้ เมล็ดใน และผลพลอยได้ต่ าง ๆ ก็เกิดการคาดเคลื่อน
อีกทั้ งยั ง ไม่ สามารถค านวณต้ นทุ นที่ แท้ จ ริง ได้ และยิ่ง เป็ นอุ ป สรรคต่ อการซ่ อมบ ารุง เครื่ องจั กร
3) การขาดการมีส่วนร่ วมของพนั กงานฝ่า ยผลิ ต ฝ่า ยควบคุ ณ ภาพและจั ดส่ งสิ นค้า และส่ว นงาน
วิเคราะห์ (LAB) ซึ่งรู้ถึงปัญหาแต่ไม่มีการสื่อสารระหว่างกันถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิด การปล่อยปละ
ละเลยการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่วางไว้ และไม่มีบทลงโทษ ทาให้ผู้ปฏิบัตไิ ม่เห็นความสาคัญ ถึ ง
การบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิตที่ให้ตรงจริง
2) ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข/ป้องกั นปัญหาที่ ได้จากการศึกษา จากการสรุปแนวทางการ
แก้ไขปัญหาในการประชุมครั้งที่สอง ได้ข้อสรุปแนวทางในการเพิ่ม การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
การบันทึก Log Sheet ของพนักงานในกระบวนการผลิตที่ไม่ ตรงจริง คือ (1) การจัดอบรมสาหรั บ
พนักงาน (2) มีการติดตั้งอุปกรณ์ในการบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิตที่เป็ นแบบอั ต โนมั ติ
เพื่ อเก็ บ ข้ อ มู ลในการท างาน และใช้ ในการตรวจสอบการท างานของพนั กงานในการบั นทึ ก
Log Sheet ในกระบวนการผลิ ต ให้ ต รงจริง (3) กาหนดบทลงโทษสาหรั บพนักงานที่ ป ล่อยปละ
ละเลยการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บที่ ว างไว้ เพื่ อให้ ผู้ป ฏิ บั ติ เห็ นความส าคั ญ ถึ ง การบั นทึ ก
Log sheet ในกระบวนการผลิตที่ให้ตรงจริง
3) การประมวลข้ อ คิ ด เห็ น /ข้ อ เสนอแนะของสมาชิ ก การเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ
(1) การเรียนรู้ จากการปฏิบั ติทาให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ย วข้องในปัญ หาร่วมกันการค้นหาสาเหตุโดยมี
กระบวนการคิด อย่างเป็นระบบตามสมการแห่งการเรียนรู้ L=P+Q+R+I+R และหาแนวทางในการ
เพิ่ม การมีส่วนร่วมของพนักงาน (2) การเรีย นรู้ จากการปฏิบัติ เป็ นการส่ งเสริม การทางานเป็ นที ม
ช่วยกันค้นหาสาเหตุ หาแนวทางการแก้ไขปัญหา และนาไปปฏิบัติ (3) การเรียนรู้จ ากการปฏิ บั ติ แม้
จะสามารถค้นหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาได้จากผู้ปฏิบตั ิงานที่เกี่ ยวข้อง (4) แนวทางการ
แก้ ไ ขปั ญ หาที่ ไ ด้ นาไปปฏิ บั ติ ไ ม่ จ าเป็ น ต้ องเป็ น แนวทางที่ ไ ด้ ผลสาเร็ จ ในการแก้ ไ ขปั ญ หา

846
(5) การเรีย นรู้จ ากการปฏิ บัติ เป็ นการค้ นหาสาเหตุของปัญ หา และแนวทางการแก้ ไขปัญ หาจาก
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่ ส่วนเกี่ยวข้ องกับปัญ หาโดยตรง และถ่า ยทอดขึ้นไปให้ผู้ บริ หารได้รับ ทราบและ
สนับสนุนแนวทางการแก้ปัญหานั้น (Bottom-Up)
อย่า งไรก็ตามเมื่ อจั ดการอบรวมเพื่อสร้า งความรู้ ความเข้าใจ ให้เห็ นถึ งความสาคั ญท าให้
ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงผลดีผลเสียของการบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิต มีการรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติ งานของพนัก งานสายการผลิตต่ อผู้บัง คับบั ญชาทุ กระดั บชั้นอย่างต่ อเนื่อง พบว่ า
ปัญหาการบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิตที่ไ ม่ตรงจริงลดลง ฉะนั้นการติดตามผลหลังจากจบ
การศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นสิ่งจาเป็นทีฝ่ ่ายบริหารต้องทาอย่างต่อเนื่องในอนาคต

การทบทวนหลักการดาเนินการกิจกรรมการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ
การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัตเิ พื่อแก้ไขปัญหาการบันทึก Log Sheet ของพนั กงาน
ในกระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจริงของบริษัท สมาชิกในกลุ่มซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละส่วนงาน ให้ ค วาม
ร่วมมือเป็นอย่างดี ทาให้การประชุมในแต่ละครั้งเป็นไปอย่างราบรืน่ และส่งผลต่อการนาไปสื่อสารต่อ
ในส่วนงานต่าง ๆ อย่างทั่วถึง

บทเรียนรูด้ า้ นการจัดการ
การเตรียมการ (โครงการ ที ม ทรัพยากร เวลา) ปั จจั ยแห่งความสาเร็จ ปัจจัยแห่ งความล้ มเหลว
การดาเนินกิ จกรรมการประยุ กต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปั ญหาการบันทึก Log Sheet
ของพนักงานในกระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจริง ของบริษัท ฯ เป็นแนวทางดาเนินการก่ อนให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่ วนในบริ ษัทฯ ผ่านการเรียนรู้ จากการปฏิบัติร่วมกัน โดยมี ปัจจัยแห่ ง
ความสาเร็จ และปัจจัย แห่งความล้มเหลว คื อ 1) ปัจจั ยแห่งความสาเร็จ คือเป็นการเรีย นรู้ปั ญหาที่
เกิดขึ้นกับกับงานที่ปฏิบัติในองค์การ ผู้บริหารองค์การให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 2) ปัจจัยแห่ง
ความล้มเหลว คือการขาดการติดตามผลจากการศึกษาอย่า งสม่าเสมอ ส่วนปัจ จัยอื่นๆ เช่น ความรู้
ความสามารถในขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตทีเ่ กิดจากประสบการณ์ในการทางาน 3) ประโยชน์ ต่ อ
การพัฒนาบุคคล ทีม และองค์การ พัฒนาให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนได้เรียนรูแ้ นวทางการค้นหาสาเหตุ
แนวทางการแก้ไขปัญหา และการนาแนวทางการแก้ปญั หาไปปฏิบัติใช้ 4) บทเรียนรู้ และข้ อพึ ง ระวั ง
ในการดาเนินโครงการ คือ การดาเนินกิจกรรมการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบั ติ เพื่อแก้ไขปัญหา
การบันทึก Log Sheet ของพนักงานในกระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจริง แม้สมาชิกกลุ่มจะรู้ ปัญ หาและ
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แนวทางการแก้ไขปัญ หาดี หากบริ ษัทฯ ไม่เห็นด้ วยก็จะไม่สามารถนาแนวทางการแก้ปัญหานั้นไป
ทดลองปฏิบัติใช้ได้, การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกกลุ่มควรคัดเลือกสมาชิกกลุ่ มที่รู้ปญั หาอย่ า งแท้จ ริง
5) การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ผลการตัดสินใจกลุ่มเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยเฉพาะ
จาเป็นต้องให้ผู้บริหารบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาอนุมัตกิ ่อนจึงจะสามารถดาเนินการได้

ข้อ เสนอแนะต่อการดาเนินการการประยุกต์การเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ
ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินการการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัตเิ รื่องนี้ในครัง้ ต่อไปจาก
การทากิจกรรมการเรียนรู้ จากการปฏิบั ตินี้ ได้ แก่ 1) ข้อเสนอเชิง นโยบายนาแนวทางการประยุกต์
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาการบันทึก Log Sheet ของพนักงานในกระบวนการผลิ ต ที่
ไม่ ต รงจริ ง เสนอผู้ บ ริ ห ารเพื่ อออกเป็ นนโยบาย และติ ด ตามผลอย่ า งต่ อเนื่ อ งซึ่ ง สามารถน า
แนวทางการเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ ไ ปใช้ ใ นการพั ฒนาคน พั ฒ นาที ม และพั ฒ นาองค์ การได้
2) ข้อเสนอเชิงปฏิบัติ นาแนวทางการประยุกต์การเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ เพื่อแก้ไขปัญหาการบันทึ ก
Log Sheet ของพนักงานในกระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจริง เข้ามาใช้ไปจัดประชุมย่ อยในส่ ว นงานต่า ง ๆ
เพื่ อติ ดตามผลในฝ่ า ยของตนเองอย่ า งต่ อเนื่ อง และควรมี การประชุม สมาชิกกลุ่ ม อย่า งต่ อเนื่ อง
อย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการนาแนวทางการปฏิบัตทิ ี่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้
เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในด้านต้นทุนของบริษทั ฯ
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การศึกษาการมีส่วนร่วมในการดาเนินธุรกิจของ
สหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จากัด
สิวารัตน์ ทองนวล*

บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะสาคัญของการมีส่วนร่ว มในการดาเนิ น
ธุรกิจสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จากัด 2) เพื่อศึกษาการระดับมีส่วนร่วมและอุปสรรคใน
การดาเนินธุรกิ จสมาชิ กสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จากั ด และ 3) เพื่อศึ กษาความคิด เห็นและ
ข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่ วมในการดาเนินธุ รกิจ ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จากั ด
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สมาชิกของสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จากัด จานวน 264 คน
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1) การศึกษาลักษณะสาคัญของการมีส่วนร่วมในการดาเนินธุรกิจสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
เกาะพะงัน จากัด ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก เท่ากับ 3.93 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้ อ พบว่ า ความรู้สึกเป็นเจ้า ของสหกรณ์ มีค่ าเฉลี่ย สูง ที่สุด อยู่ใ นระดั บมาก เท่ ากั บ 4.16
รองลงมา คือ สถานที่ตั้งของสหกรณ์มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.15 ความมั่ นคงของ
สหกรณ์ มี ค่ าเฉลี่ ย อยู่ ในระดั บ มาก เท่ า กั บ 4.14 ความน่ า เชื่ อถื อของคณะกรรมการดาเนิ นงาน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากับ 4.06 ความสะดวกในการทาธุรกิจกับสหกรณ์ มีค่าเฉลี่ย อยู่ ใ นระดับ
มาก เท่ากับ 4.03 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.93
ผลตอบแทนที่ได้รับ (เงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืน) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.79
2) การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
เกาะพะงัน จากัด ผลการศึกษาพบว่า (1) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของสมาชิกในการด าเนิ น
ธุ รกิ จของสหกรณ์ โดยรวมมี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บ มาก เท่ ากั บ 3.94 (2) ด้ านการมี ส่ วนร่ วม ในการ
*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ด าเนิ นงานของสมาชิ กในการด าเนิ นธุ รกิ จ สหกรณ์ โดยรวมมี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บมากเท่ ากั บ 3.50
(3) ด้านการมีส่วนร่ วมในผลประโยชน์ สหกรณ์ของสมาชิ ก โดยรวมมีค่ าเฉลี่ ยอยู่ ในระดับมาก เท่ ากับ 3.49
และ (4) ด้านการมีส่วนร่ วมในการประเมิ นผล สมาชิกมีร ะดับการมีส่วนร่ วม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง เท่ากับ 3.07 ตามลาดับ
3) การศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมในการดาเนินธุรกิจของสมาชิ ก
สหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จากัด พบว่าสมาชิ กมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่ว ม
ในการด าเนินธุร กิจ โดยอยากให้สหกรณ์มี ธุ รกิ จให้บ ริ การแก่สมาชิ กครบถ้ วนตามความต้องการ
ของสมาชิก สินค้าหรือบริการของสหกรณ์ตรงกับความต้องการ ทั้งด้านคุณภาพและราคา การทางาน
ของคณะกรรมการมีความโปร่งใส สมาชิกเห็นว่ าการมีส่วนร่วมเกิดประโยชน์โดยตรงกับสมาชิก เข้าใจ
ในบทบาทและหน้ าที่ของสมาชิกสหกรณ์ ได้รั บอั ตราดอกเบี้ ยเงิ นกู้ต่ ากว่าสถาบันการเงินภายนอก
มีการซื้อ ขาย สินค้ าในราคาที่เป็ นธรรม และสหกรณ์ค วรจัด หาตลาดเพื่อเพิ่มการกระจายผลผลิ ต
ให้ แก่ สมาชิก มี การจัด อบรมดูง านในท้ องที่ อื่น ๆ เพื่ อเพิ่ม ความรู้แก่สมาชิ กมากขึ้ นในการมีส่ว น
ร่วมกับสหกรณ์ มีการบริการของเจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการด้วยความสุภาพให้ความรู้และช่ว ยแนะ นาเป็ นที่
ปรึกษาให้แก่สมาชิกในทุกด้าน ตลอดจนการให้บริการด้วยความรวดเร็ว
ค าสาคัญ: การมีส่วนร่วม การดาเนินธุรกิจ สหกรณ์การเกษตร
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บทน า
ประเทศไทยมี ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งอาชีพเกษตรกร
เป็นที่ทราบกันว่ามีความเสี่ยงสูงและต้องอาศัยปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมี และพั นธุ์ พื ช
ที่มี คุ ณภาพ เมื่อผลิตผลออกมาจะต้ องตรงตามความต้ องการของตลาด ซึ่ งตลาดเป็ นปั ญหาอั นดั บหนึ่ ง
ที่เกษตรกรถู กเอารั ดเอาเปรี ยบจากพ่ อค้ าคนกลาง ตามโครงสร้า งและระบบตลาดที่ ไม่ เป็ นธรรม
ได้อาศัยความอ่อนแอของสังคมเกษตรกรในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องโดยไม่
คานึงถึงความทุกข์ยากของเกษตรกรที่ต้องใช้แรงงานและแรงกายในการประกอบอาชีพ เพื่อให้ได้ม า
ซึ่ง ปั จ จัย ในการด ารงชี พ ซึ่ ง สิ่ง เหล่ า นี้ มี ให้ เห็ นมาตั้ งแต่ ใ นอดี ต เป็ นต้ นมา แต่ ห ลัง ปี พ.ศ. 2459
ประเทศไทยได้ นาระบบสหกรณ์ เข้า มาแก้ไ ขปั ญหาดั งกล่ าว ทาให้เกษตรกรมี คุณ ภาพชีวิ ตที่ ดีขึ้น
แต่อย่างไรก็ตามการถูกเอารัดเอาเปรียบของสังคมเกษตรกรก็ยังมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบนั โดยเฉพาะกลุ่ม
เกษตรกรในกลุ่มที่มีความอ่อนแอก็ต้องตกเป็นเครื่องมือของพ่อค้าคนกลาง
สถาบันที่เรียกว่า “สหกรณ์ ” เป็ นสถาบั นที่ เชื่ อโดยทั่ วไปว่า สามารถช่ วยแก้ ไขปั ญ หาทาง
เศรษฐกิจและสังคมได้ ทาให้สมาชิกมีคณ
ุ ภาพทีด่ ขี ึ้นมีความร่มเย็นเป็นสุขภายใต้การช่วยเหลือตนเอง
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยึดมั่นในคุณค่าของการพึ่งพาตนเองโดยมีสิทธิเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาคกั น
มีความเที่ยงธรรมและรู้รักสามัคคี โดยมี สมาชิกที่ เชื่อมั่นในคุณค่า ทางจริยธรรมและซื่อสัตย์ โปร่งใส
ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันตามหลักการของสหกรณ์เป็นองค์ประกอบ
ที่ประชาชนมีอาชีพ เดีย วกัน มีปั ญหาเหมือนกันมาร่วมกันโดยความสมั ครใจ เพื่อด า เนิ นธุ รกิจ ทาง
เศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของมวลมหาสมาชิกซึ่ งไม่มุ่ งเน้นผลกาไร ดาเนินการและ
ควบคุมตามหลักประชาธิปไตย โดยทุกคนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสหกรณ์ ซึ่งต้องมี การร่ ว มแรง
ร่วมใจ และมีการทางานด้วยความสมัครใจ
สหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน เป็นสหกรณ์ที่มี การด าเนินธุรกิ จหลายอย่ าง เพื่ อช่วยเหลื อ
มวลสมาชิก ได้แก่ ธุรกิจซื้อ ธุรกิจขาย ธุรกิจรวบรวม ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย จากธุรกิจดังกล่าว
ทาให้มีกาไรสุทธิในปี พ.ศ. 2561 จานวน 4,374,466 บาท ซึ่งทาให้สหกรณ์ได้พฒั นาจนสามารถเป็ น
ที่ต้องการของมวลสมาชิ กเป็นอย่างดี แต่อย่ างไรก็ตามการดาเนินงานของสหกรณ์ ยังคงมีปั ญหาหลายด้าน
เพราะสหกรณ์ การเกษตรเกาะพะงัน จ ากัด เป็ นสหกรณ์ที่ มีขนาดใหญ่ที่ สุด ของอาเภอเกาะพะงั น
มีทุนดาเนินงานจานวน 52,219,135.76 บาท สมาชิกอยู่กระจัดกระจายตามตาบลต่าง ๆ ของอาเภอ
เกาะพะงัน ทาให้ การเข้าไปติดต่ อประสานงาน การสื่อสาร รวมถึ งการขอความร่ วมมือ ในกิจ กรรม
ต่าง ๆ ที่ สหกรณ์ด าเนินการการเป็นไปได้ ยากขึ้ น รวมถึง พฤติกรรมของสมาชิ กที่ มาใช้ บริ การกั บ
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สหกรณ์ แตกต่างกั น สมาชิกบางรายมาใช้บ ริการเพียงการกู้เงิ นไปเป็ นทุน บางรายกู้ปั จจัยการผลิ ต
บางรายมาเพื่อซื้อสินค้า จากพฤติกรรมดังกล่าวนั้นอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจของสหกรณ์
ดังนั้นการที่สหกรณ์ทราบถึงการมีส่วนร่วมในการดาเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์จึงสามารถนามาใช้
ในการกาหนดนโยบายและทิศ ทางการส่ง เสริม การมีส่วนร่วมในการดาเนินธุร กิจของสมาชิกเพื่อให้
สหกรณ์สามารถให้บริการได้ตรงตามความต้องการของสมาชิก นอกจากนี้ยังนามาใช้เป็นแนวทางการ
แนะนาส่ งเสริ ม สมาชิกสหกรณ์ ให้ มี ส่วนร่ วมในการด าเนิ นธุ ร กิจ มากขึ้ น ซึ่ งจะส่ง ผลให้ ธุร กิจ ของ
สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นด้วย ในการศึกษาครัง้ นี้จึงได้ทาการศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในการดาเนินธุรกิจและระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จากั ด
เพื่อจะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการกาหนดแผนการดาเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
เกาะพะงัน จากัด

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1) เพื่ อศึ กษาลั กษณะสาคั ญ ของการมีส่ว นร่ วมในการด าเนิ นธุร กิ จ สหกรณ์ การเกษตร
เกาะพะงัน จากัด
2) เพื่ อศึ กษาการระดั บ มีส่ว นร่ว มและอุ ปสรรคในการดาเนิ นธุ รกิ จ สหกรณ์ การเกษตร
เกาะพะงัน จากัด
3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมในการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์
การเกษตร เกาะพะงัน จากัด

ค าถามการวิจยั
สาเหตุ สาคัญ ของการมี ส่ว นร่ วมและระดั บการมีส่วนร่ว มในการดาเนินธุร กิจ ของสหกรณ์
การเกษตร เกาะพะงัน จากัด เป็นอย่างไร เพราะเหตุใดและมากน้อยเพียงใด

การทบทวนวรรณกรรม
1) แนวคิดเกีย่ วกับสหกรณ์
องค์ การธุ รกิจ ในระบบเศรษฐกิจ ย่อมมี จุดมุ่ งหมายที่ แตกต่ างกั นไป โดยขึ้นอยู่ กับ แนวคิ ด
พื้นฐานและหลั กการด าเนิ นงานของกลุ่มบุ คคลที่ เข้า มามี ส่ว นร่ว มในกิจ กรรมเหล่า นั้นในฐานะของ
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“สหกรณ์” ซึ่งถู กกล่าวขานกันว่า “เป็ นทางสายกลาง” ขององค์ กรธุรกิ จที่ มีอยู่ ในระบบเศรษฐกิ จ
ปัจจุบันซึ่งประกอบด้วย บุคคลทีเ่ ข้ามาร่วมมือกันโดยความสมัครใจที่จะขับเคลื่อนการดาเนินธุรกิจ ให้
เป็ นไปในทิ ศ ทาง เพื่ อการให้ บ ริการแก่สมาชิ กจ าเป็น ต้ องมีผู้ที่ เข้ ามามี ส่ว นร่ว มทั้ ง ในฐานะผู้เป็ น
เจ้าของ ผู้มีส่ว นร่วมในการบริหารจัดการ และผู้ใช้บ ริการจะต้องมี ความเข้าใจอย่ างชั ดเจน ในเรื่อง
แนวคิดพื้นฐาน ค่านิยม หลักและวิธีการสหกรณ์ ย่อมนาไปสู่กระบวนการในการบริหารจัดการในการ
บรรลุเป้าหมายตามความคาดหวัง (จุฑาทิพย์ ภัทราวาท, 2560, น. 1)
จากรายงานการพิ จารณาศึกษาเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์ เป็นวาระแห่งชาติ
ในโอกาสทศวรรษ ครบ 100 ปี ของการสหกรณ์ไทยของคณะกรรมาธิการการเกษตรและ สหกรณ์
วุ ฒิสภา พ.ศ. 2553 ได้ เล็ ง เห็ นถึ ง ความสาคั ญ จึ งผลั กดั น ให้ สหกรณ์ เข้ า สู่ ว าระแห่ ง ชาติ ดั ง นี้
(กรมส่งเสริมเกษตร, 2556: 1)
(1) สหกรณ์ไทยได้รบั การยอมรับว่าเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งได้กาหนด
ไว้ในรัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง
(2) สหกรณ์เป็นกลไกสาคัญในการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมทั้งใน
ชนบทและในเมืองของประเทศไทย
(3) สหกรณ์ เป็ นการสร้ างการมี ส่วนร่ วมและช่ วยส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด ความร่ ว มมื อกั นของ
ประชาชน
(4) สหกรณ์ เป็นกลไกสร้ างการเรียนรู้ วิถีแห่ง ประชาธิปไตยในระยะยาว ยอมรั บความ
คิดเห็นของคนส่วนใหญ่ซึ่งจัดเป็นการปูพื้นฐานความรู้ดา้ นการปกครองระบบประชาธิปไตย
(5) ระบบสหกรณ์ มี อุด มการณ์ หลั กการและวิ ธีการสหกรณ์ สามารถแก้ ปั ญ หาทาง
เศรษฐกิ จและสัง คมของสมาชิกโดยการช่ วยตนเองและช่ว ยเหลือซึ่งกั น และกัน สอดคล้องตามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(6) สหกรณ์เป็นองค์กรที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
(7) รัฐได้ใช้สหกรณ์เป็นส่ วนหนึ่งของเครื่องมื อในการพั ฒนาเศรษฐกิจและสั งคม ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2549 และระบบสหกรณ์ดาเนินงานมาจะครบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2559
2) แนวคิดทฤษฎีการมีสว่ นร่วม
ความหมายการมีส่วนร่วม
ยศวีร์ คงสวัสดิ์ (2548, น. 28) กล่าวว่ า การมี ส่วนร่ว ม หมายถึงการที่บุคคลหลายคนหรื อ
หลายส่ วนร่วมกันทางานเพื่อส่วนรวม การที่เข้ามามีส่วนร่วมของบุคคลมีสาเหตุหลายประการ เช่ น
มีผลประโยชน์ ร่ว มกั น มี แรงจู งใจเป็นตัว เงิน ถู กปลุกระดม ให้เข้ามามี ส่ว นร่ วม อยากมี เพื่ อนหรื อ
ต้องการมีความสาคัญในสังคม เป็นต้น
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เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ (2549) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ประชาชนซึ่ ง ประกอบ
ไปด้วยบุคคลกลุ่มและองค์กรมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการป่าและทรัพยากร เช่น การรับรู้ ข้อมู ล
ข่า วสาร การแสดงความเห็ นและชี้ ป ระเด็ นปั ญ หา การตั ด สิ นใจกาหนดนโยบาย การวางแผน
การจัด การ การได้รับ ประโยชน์ การตรวจสอบการใช้อานาจรั ฐทุ กระดับ การติ ดตามประเมิ นผล
การแก้ไ ขปั ญหาอุป สรรค การทางานแบบมีส่วนร่วมเกี่ย วข้ องกั บบุ คคลและองค์กรหลายประเภท
เพื่อให้ เกิด ความสมานไมตรี โดยผู้ ร่ว มงานทุ กฝ่ าย ต้องมี อุด มการณ์ เป้า หมาย และวัต ถุป ระสงค์
ร่วมกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน
พัชรี สิโรรส (2546, น. 3) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสี ยได้มีโอกาสแสดงทัศนะแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือกและ
การตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ ยอมรับร่วมกัน ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องจึงควร
เข้าร่วมในกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
การรับรู้ เรียนรู้ การปรับเปลี่ยน โครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
ประพันธ์พงศ์ ชิณพงษ์ (2551, น. 10) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึงการมีส่วนร่วมเป็นผล
มาจากการเห็ นพ้ องต้องกันในเรื่องของความต้ องการและทิ ศทางการเปลี่ย นแปลง ความเห็ นพ้ อง
ต้องกันจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบตั ิการ กล่าวคือ ต้องเป็นการเห็นพ้องต้องกันของคน
ส่วนใหญ่ที่ จ ะเข้ าร่ วมปฏิ บัติ การนั้ น และเหตุผลที่ คนมาร่ว มปฏิบั ติการได้จ ะต้ องตระหนักว่า การ
ปฏิบัติการทั้งหมดโดยกลุ่ม หรือในนามของกลุ่มหรือกระทาการผ่านองค์กร ดังนั้นองค์กรจะต้องเป็ น
เสมือนตัวที่ทาให้การปฏิบัตกิ ารบรรลุถึงความเปลี่ย นแปลงที่ตอ้ งการ
สันติชัย เอื้อจงประสิทธิ์ (2551, น. 14) กล่าวว่า การมีส่ว นร่วม หมายถึง การเปิด โอกาสให้
สมาชิ กเข้า มามี ส่วนร่ วมในการคิดริเริ่ม ตั ดสินใจในการปฏิ บัติงานและการร่วมรั บผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ
อันมีผลกระทบมาถึงตัวของบุคลากรเอง การที่จะสามารถทาให้บคุ ลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
เพื่อแก้ไ ขปัญหา และนามาซึ่ งสภาพความเป็นอยู่ ของบุค ลากรให้ดีขึ้นผู้ นาจะต้ องยอมรับในปรัชญา
การพัฒนาว่า มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาทีจ่ ะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี ความสุขได้รับการปฏิบัตอิ ย่าง
เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นตลอดจนพร้อมอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของส่วนรวมขององค์กร
ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึงการทีม่ วลสมาชิกมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
มีโอกาสเสนอแนะ มีโอกาสรับรู้หรือมีโอกาสลงมือปฏิบัติ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในการวาง
แผนการดาเนินงาน การตัด สินใจ การแก้ปัญ หา การรั บผิดชอบ และการรับ ประโยชน์เกี่ยวกั บการ
ดาเนินงานของสหกรณ์
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ยศวีร์ คงสวัสดิ์ (2548, น. 23) กล่าวถึง ทฤษฎีการมีส่วนร่วม สามารถสรุปได้ ดังนี้
(1) โครงการที่จัดทาขึ้นต้องแสดงให้กลุ่มเป้าหมายสนใจว่า สามารถสนองความต้องการ
ของบุคคลได้อย่างแท้จริง
(2) ต้องให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปญั หาต่าง ๆ ให้มากที่สุด
(3) การตัดสินใจหรือความคิดเห็นต้องเป็นกลุ่ มคนเป้าหมายส่วนใหญ่และไม่ขัดแย้งต่ อ
ความเชื่อและวัฒนธรรมต่าง ๆ ในชุมชน
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กรอบแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
ปัจ จัยส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์
1) เพศ
2) อายุ
3) ระดับการศึกษา
4) รายได้
5) ระยะเวลาการเป็นสมาชิก

การมีสว่ นร่วมของสมาชิกในการดาเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร
เกาะพะงัน จ ากัด
1) ความมั่นคงของสหกรณ์
2) ความน่าเชื่อถือของกรรมการ
ดาเนินการ
3) ความรู้สึกเป็นเจ้าของ
4) การให้บริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
5) สถานที่ตั้งของสหกรณ์มีความ
เหมาะสม
6) เป็นแหล่งเงินทุน (กู้ยืม)
7) ความสะดวกในการทาธุรกิจกับ
สหกรณ์
8) ผลตอบแทนที่ ได้รั บ (เงินปันผล/เงิ น
เฉลี่ยคืน)
9) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดและการวิจัย

ตัวแปรตาม

ระดับการมีสว่ นร่วมของสมาชิก
ในการดาเนินธุรกิจของ
สหกรณ์การเกษตร
เกาะพะงัน จ ากัด
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2) การมีส่วนร่ วมในการดาเนินการ
3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
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วิธ กี ารศึกษา
การศึกษาการมีส่ว นร่ วมของสมาชิกในการดาเนินงานของสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงั น
จากัด ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ในการศึ กษาครั้ งนี้ คือ สมาชิ กของสหกรณ์ การเกษตร เกาะพะงั น จากั ด
ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2562 จานวนสมาชิก 776 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษากาหนดขนาดโดยใช้สูตรของทาโรย่า ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973)
ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 264 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม จานวน 264 ชุด ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ว นที่ 1 ข้อมูลทั่ วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับ การศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์
ส่วนที่ 2 ความสาคัญการมีส่วนร่วมในการดาเนินธุรกิจสหกรณ์ จานวน 9 ปัจจัย ได้แก่
1) ความมั่นคงของสหกรณ์
2) ความน่าเชื่อถือของคณะกรรมการดาเนินงาน
3) ความรู้สึกเป็นเจ้าของสหกรณ์
4) การให้บริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
5) สถานที่ตั้งของสหกรณ์มีความเหมาะสม
6) เป็นแหล่งเงินทุนกู้ยืม
7) ความสะดวกในการทาธุรกิจกับสหกรณ์
8) ผลตอบแทนที่ได้รับ (เงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืน)
9) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์ การเกษตร เกาะพะงัน จากั ด
มีข้อความที่มีลักษณะเชิงบวก ซึ่งประกอบ มี 4 ด้าน ได้แก่
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของสมาชิก
2) การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของสมาชิก
3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ของสหกรณ์ของสมาชิก
4) การมีส่วนร่วมในการควบคุม
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ส่ว นที่ 4 ความคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะในการมี ส่ว นร่ ว มในการด าเนินธุ รกิ จของสมาชิ ก
สหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จากัด
สาหรับ เกณฑ์การแปลความหมายค่ า ระดั บคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาการมี ส่วนร่ วมของ
สมาชิกในการด าเนินงานของสหกรณ์ การเกษตร เกาะพะงัน จากั ด ผู้วิ จั ยใช้เกณฑ์ ค่ า เฉลี่ย โดย
กาหนดช่วงห่างของคะแนน (ณรงค์ โพธิ์พฤกษานนท์, 2551) ดังนี้
ความกว้างของแต่ละระดับ =
คะแนนสูงสุด-คะแนนต่าสุด
จานวน
=
5-1
5
=
0.80
ดังนั้นเกณฑ์ในการแปลความหมาย การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดาเนินงานของสหกรณ์
การเกษตร เกาะพะงัน จากัด จึงแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เกณฑ์ระดับคะแนนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดาเนินงานของสหกรณ์
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

ช่วงค่าเฉลีย่
4.21-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-0.80

ระดับการมีสว่ นร่วม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ขั้น ตอนการสร้างเครือ่ งมือวิจยั
1) ศึกษาเอกสาร ตารา วารสารวิชาการ และงานวิจั ยที่ เกี่ ยวข้องกั บการมีส่วนร่ว มของ
สมาชิกในการดาเนินงานของสหกรณ์ การเกษตร เพื่อนามาสร้า งแบบสอบถาม โดยให้ ครอบคลุ ม
เนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2) สร้ า งข้ อค าถามซึ่ ง มี เนื้ อหาครอบคลุ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ ของการวิจั ย โดยแบ่ ง ประเด็ น
แบบสอบถามออกเป็ น 4 ประเด็ นหลั ก ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกสหกรณ์ ความสาคัญของการ
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มีส่วนร่วมในการดาเนินธุรกิจสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จากัด การมีส่วนร่วมในการดาเนิ น ธุ ร กิ จ
ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จากัด และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่ ว ม
ในการดาเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จากัด
3) นาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบข้อความต่าง ๆ ทางด้านการใช้
ภาษา ความเหมาะสม และตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาทีศ่ ึกษา
4) นาแบบสอบถามมาปรับ ปรุ งแก้ ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ แล้ว นาไปทดลองใช้
(Try-Out) กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จากัด จานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
5) นาแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้วมาตรวจสอบและวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coeffcient of Cronbach) ของ Cronbach
(Cronbach, 1980 อ้างถึงใน เสนอ ภิรมจิต รผ่อง, 2542: 26) โดยมีเกณฑ์การตัดสินว่าค่าสัมประสิทธิ์
ต้องมีค่าใกล้เคียง 1.00 (ประมาณ 0.80 ขึ้นไป) ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบได้ค่าความเชื่อมั่ นเท่ากับ 0.98
ซึ่งอยู่ใ นเกณฑ์ จึง ถือว่า แบบสอบถามนี้สามารถนาไปใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้อมูลเพื่ อท าการวิจั ย
ครั้งนี้ได้
6) นาข้อคาถามที่ผ่านเกณฑ์มาสร้างเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จากัด

การเก็บรวบรวมข้อมูล
สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 2 ประเภท ดังนี้
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Palmary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามสมาชิก
สหกรณ์ที่กาหนดไว้โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกสหกรณ์ ความสาคัญ
ของการมีส่วนร่ วมในการดาเนินธุรกิ จสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จากัด การมี ส่วนร่ว มในการ
ดาเนินธุรกิ จของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จากั ด และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
การมีส่วนร่วมในการดาเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จากัด
2) ข้อมู ลทุติ ย ภู มิ (Secondary Data) เป็ นข้อมู ลเพื่ อใช้ สนั บสนุ นการศึ กษาให้มี ค วาม
สมบู รณ์ โดยเก็ บรวบรวมข้ อมูลจากเอกสารทางวิชาการ ตาราและบทความต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกั บ
การศึกษา การค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และข้อมูลจากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใี่ ช้
ผู้วิจัยวิเคราะห์ ข้อมูลโดยการนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาประมวลผล ด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป ซึ่งใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของสมาชิกสหกรณ์ โดยใช้สถิติค่าความถี่ และค่าร้อยละ
2) วิเคราะห์ ข้อมู ลเกี่ ย วกั บ ข้ อมู ลเกี่ ย วกั บ การมี ส่ว นร่ ว มในการด าเนินงานของสมาชิ ก
สหกรณ์ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
การศึกษาลักษณะสาคัญของการมีสว่ นร่วมในการดาเนินธุรกิจสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
เกาะพะงัน จ ากัด
ข้อมู ลทั่ ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถามจากผลการศึ กษาข้ อมู ลทั่ วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดั บการศึ กษา รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดือน ระยะเวลาการเป็ นสมาชิ กสหกรณ์
ปรากฏผลการศึกษาดังนี้
1) เพศ ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่ าง จ าแนกตามเพศ พบว่า กลุ่ มตั วอย่ างส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย
จานวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 63.64 และเป็นหญิง จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36
2) อายุ ผลการศึกษาข้ อมู ลทั่ วไปจ าแนกตามอายุ พบว่ า กลุ่ มตั ว อย่า งส่ว นใหญ่ มี อายุ
มากกว่า 51 ปีขึ้นไป จานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 36.74 รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน
74 คน คิดเป็นร้อยละ 28.03 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.62 และมี
อายุระหว่าง 21-30 ปี จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 10.61
3) ระดับการศึกษา จากผลการศึกษาระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่ กลุ่ ม
ตัวอย่ างมีระดับการศึกษาอยู่ ในระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลายหรื อเทีย บเท่า จานวน 87 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 32.96 รองลงมาอยู่ ในระดั บอนุ ปริ ญญา จ านวน 79 คน คิ ดเป็ นร้ อย 29.92 ระดั บปริ ญญาตรี
จานวน 54 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 20.45 ระดั บมั ธยมศึ กษาตอนต้ น จ านวน 42 คน คิ ดเป็ นร้อยละ
15.91 และระดับประถมศึกษา จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.76
4) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการศึกษารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 11,000 บาทขึ้นไป จานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 78.42 รองลงมามี ร ายได้
เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 8,000-11,000 บาท จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 และมีร ายได้ อยู่
ระหว่าง 5,001-8,000 บาท จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75
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5) ระยะเวลาการเป็ นสมาชิก ผลการศึกษาระยะเวลาการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ พบว่ากลุ่ ม
ตัวอย่า งส่วนใหญ่มี ระยะเวลาการเป็นสมาชิ กมากกว่า 9 ปี จ านวน 110 คน คิด เป็นร้ อยละ 41.67
รองลงมา มี ระยะเวลาการเป็ นสมาชิกอยู่ ร ะหว่ าง 7 -9 ปี จานวน 82 คน คิด เป็ นร้อยละ 31.06
มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกอยู่ระหว่าง 4-6 ปี จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 15.15 และมีระยะเวลา
การเป็นสมาชิกมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 12.12
ความสาคัญการมีสว่ นร่วมในการดาเนินธุรกิจสหกรณ์
ผลการศึ กษาความสาคั ญการมี ส่วนร่วมในการดาเนินธุรกิ จสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงั น จ ากั ด
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากั บ 3.93 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความรู้สึกเป็นเจ้าของ
สหกรณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.16 รองลงมา คือ สถานที่ตั้งของสหกรณ์มี ความ
เหมาะสม อยู่ใ นระดับมาก เท่ากับ 4.15 ความมั่น คงของสหกรณ์ มีค่า เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากั บ
4.14 ความน่ า เชื่ อถื อของคณะกรรมการด าเนิ นงาน มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มากเท่ า กั บ 4.06
ความสะดวกในการทาธุรกิจกับสหกรณ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.03 ด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้ าที่ สหกรณ์ มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดั บมาก เท่ ากั บ 3.93 ผลตอบแทนที่ได้รั บ (เงินปั นผล/เงินเฉลี่ ยคื น )
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.79 เป็นแหล่งเงินทุนกู้ยืมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ า กั บ 3.74
และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เท่ากับ 3.34
การมีสว่ นร่วมในการดาเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จ ากัด
การมี ส่ว นร่ วมในการตั ดสิ นใจของสมาชิก จากการศึ กษาการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ
สมาชิก พบว่าโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากั บ 3.94 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีส่ว น
ร่วมในการใช้ สิทธิ์ออกเสี ยงเลือกตั้ง คณะกรรมการ มีค่า เฉลี่ยสู งที่สุด อยู่ในระดับ มาก เท่ากับ 4.05
รองลงมา คื อมีส่ว นร่วมในการตัดสิ นใจการขออนุมัติ งบการเงินประจ าปี มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ใ นระดั บมาก
เท่ากับ 4.09 และมี ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ป ระชุม มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก เท่ากั บ
3.67
การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของสมาชิก ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของ
สมาชิก พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก เท่ากับ 3.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ อ พบว่ามีส่ว น
ร่วมในการประชุม กลุ่ มของสมาชิกสหกรณ์ มี ค่า เฉลี่ ยสู งที่สุด อยู่ใ นระดับ ปานกลาง เท่ ากั บ 3.74
รองลงมา คือ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินงานของสหกรณ์ มี ค่ าเฉลี่ ย อยู่ ในระดั บปานกลาง
เท่ากับ 3.39 และมีส่วนร่วมในการร่างเสนอแนะ กฎระเบี ยบ ข้ อบังคั บของสหกรณ์มีค่ าเฉลี่ ยอยู่ใ น
ระดับปานกลาง เท่ากับ 3.6
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์สหกรณ์ของสมาชิก ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์
สหกรณ์ของสมาชิก พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใ นระดับมาก เท่า กับ 3.49 เมื่อพิจ ารณาเป็นรายข้ อ
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เรียงลาดับการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์สหกรณ์ของสมาชิก พบว่า มีส่วนร่วมในการกู้เงินจากสหกรณ์
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมากทีส่ ุด เท่ากับ 4.53 รองลงมา คือ มีส่วนร่วมในการฝากเงินกับสหกรณ์
อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.52 มีส่วนร่วมในการขายผลผลิตให้กับสหกรณ์ อยู่ในระดับปานกลาง เท่ากับ
3.08 และ มีส่วนร่วมในการซื้อสินค้าจากสหกรณ์ อยู่ในระดับปานกลาง เท่ากับ 2.81
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล จากผลการศึกษาการมีส่วนร่วมการดาเนินธุรกิจของสมาชิ ก
สหกรณ์ การเกษตร เกาะพะงัน จากั ด ในประเด็นการมีส่วนร่วมในประเมินผล พบว่าโดยรวมมี ค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับปานกลาง เท่ากับ 3.07 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
เรียงตามลาดับดังนี้ มีส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัตงิ านตามแผนงานประจาปี มีค่าเฉลี่ย
สูงที่ สุด เท่า กับ 3.12 รองลงมา คือมีส่วนร่ วมในการควบคุ มตรวจสอบด้า นธุร กิจ ด้านจัดหาสิ นค้ า
มาจาหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 และมีส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบความโปร่งใสของสหกรณ์
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.02
การศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการมีสว่ นร่วมในการดาเนินธุรกิจ ของสมาชิก
สหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จ ากัด
ความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะของสมาชิกในการมี ส่วนร่ วมในการด าเนินธุรกิจ ของสหกรณ์
พบว่า สมาชิกอยากให้ สหกรณ์มี ธุร กิจ ให้ บริ การแก่ สมาชิ กครบถ้ว นตามความต้องการของสมาชิ ก
สินค้ าหรื อบริการของสหกรณ์ ต รงกั บ ความต้ องการ ทั้ ง ด้ านคุ ณ ภาพและราคา การทางานของ
คณะกรรมการมีความโปร่งใส สมาชิกเห็นว่าการมีส่วนร่วมเกิดประโยชน์โดยตรงกับสมาชิ ก เข้ า ใจใน
บทบาทและหน้ าที่ ของสมาชิกสหกรณ์ ได้ รับ อัต รา ดอกเบี้ย เงินกู้ ต่ากว่า สถาบั นการเงินภายนอก
มีการซื้อ ขาย สินค้ าในราคาที่เป็ นธรรม และสหกรณ์ค วรจัด หาตลาดเพื่อเพิ่มการกระจายผลผลิ ต
ให้ แก่ สมาชิ ก มี การจั ดอบรมดู งานในท้ องที่ อื่น ๆ เพื่ อเพิ่ มความรู้ แก่ สมาชิ กมากขึ้ นในการมี ส่วนร่ วม
กั บ สหกรณ์ มี การบริ การของเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ ว ยความสุ ภาพให้ ค วามรู้ และช่ ว ยแนะน า
เป็นที่ปรึกษาให้แก่สมาชิกในทุกด้าน ตลอดจนการให้บริการด้วยความรวดเร็ว

สรุปผลการศึกษา
จากผลการมีส่วนร่วมในการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จากัด สามารถ
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้
ผลการศึ กษาข้ อมู ลทั่ วไปของกลุ่ มตั วอย่ าง พบว่ ากลุ่ มตั วอย่ างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย คิ ดเป็ น
ร้อยละ 63.64 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 36.36 มีอายุมากกว่า 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 36.74
มีระดับการศึกษาอยู่ในระดั บมั ธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 32.96 มี รายได้เฉลี่ ย
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ต่อเดื อน 11,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 78.42 และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิ กมากกว่ า 9 ปี คิ ดเป็ น
ร้อยละ 41.67
ผลการศึ กษาความสาคั ญการมี ส่วนร่วมในการดาเนินธุรกิ จสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงั น จ ากั ด
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.93 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความรู้สึกเป็นเจ้ า ของ
สหกรณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.16 รองลงมา คือสถานที่ตั้งของสหกรณ์ มี ค วาม
เหมาะสม อยู่ในระดับ มาก เท่ ากับ 4.15 ความมั่นคงของสหกรณ์มีค่ าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก เท่ากั บ
4.14 ความน่าเชื่อถื อของคณะกรรมการดาเนินงาน มี ค่าเฉลี่ย อยู่ใ นระดับ มากเท่า กับ 4.06 ความ
สะดวกในการทาธุ รกิจ กับ สหกรณ์ มี ค่าเฉลี่ย อยู่ใ นระดับมาก เท่ากั บ 4.03 ด้านการให้บ ริการของ
เจ้าหน้า ที่สหกรณ์ มีค่าเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บมาก เท่ ากั บ 3.93 ผลตอบแทนที่ได้ รับ (เงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืน)
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.79
การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการดาเนินธุรกิจของสมาชิ กสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จากัด
ผลการศึ กษาการมี ส่วนร่ วมในการตั ดสินใจของสมาชิก พบว่ าสมาชิ กมี ร ะดั บการมี ส่ว นร่ ว ม
ในการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์โดยรวมมีคา่ เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.94
ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของสมาชิก พบว่า สมาชิกมีระดับการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานของสมาชิกในการดาเนินธุรกิจสหกรณ์ โดยรวมมีค่า เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากั บ
3.50
ผลการศึกษาการมี ส่วนร่ว มในผลประโยชน์สหกรณ์ ของสมาชิก พบว่ า โดยรวมมีค่ าเฉลี่ ย
อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.49
ผลการศึ กษาสมาชิกมีร ะดั บ การมี ส่ว นร่ วมในการประเมินผลในการด าเนิ นธุ รกิ จของสหกรณ์
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เท่ากับ 3.07
สมาชิกมีค วามคิด เห็ นและข้ อเสนอแนะในการมี ส่ว นร่ว มในการด าเนิ นธุ รกิ จ โดยอยากให้
สหกรณ์ มีธุ รกิจ ให้บ ริการแก่สมาชิ กครบถ้ วนตามความต้ องการของสมาชิก สินค้า หรือบริ การของ
สหกรณ์ตรงกับความต้องการ ทั้งด้านคุณภาพและราคา การทางานของคณะกรรมการมีความโปร่ง ใส
สมาชิกเห็นว่าการมีส่วนร่วมเกิดประโยชน์โดยตรงกับสมาชิก เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของสมาชิ ก
สหกรณ์ ได้รั บอั ต รา ดอกเบี้ ย เงินกู้ ต่ากว่ าสถาบั นการเงิ นภายนอก มี การซื้อ ขาย สิ นค้า ในราคา
ที่เป็นธรรม และสหกรณ์ ควรจัด หาตลาดเพื่อเพิ่ มการกระจายผลผลิต ให้แก่สมาชิก มีการจัด อบรม
ดูงานในท้องที่อื่น ๆ เพื่อเพิ่มความรู้แก่สมาชิกมากขึ้นในการมี ส่วนร่วมกับสหกรณ์ มี การบริการของ
เจ้าหน้า ที่ให้บ ริการด้ วยความสุภาพให้ความรู้และช่วยแนะนาเป็นที่ป รึกษาให้แก่สมาชิกในทุกด้า น
ตลอดจนการให้บริการด้วยความรวดเร็ว
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การประยุกต์การเรียนรูจ้ ากการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการปลูกฝัง
วัฒนธรรมการไม่ติเตียนของ ฝูงบิน 701 กองบิน 7
สุกฤษฏิ์ นิสยันต์*

บทคัดย่อ
จากโครงการจัดหาเครื่องบิ นขับไล่แบบใหม่ Griepn C/D จากประเทศสวีเดน เพื่อทดแทน
เครื่องบินขับไล่แบบที่ 18 (F-5E) ของกองทัพอากาศ เมื่อ พ.ศ. 2554 นอกจากอากาศยานที่ทันสมัยที่
เข้าประจาการ สิ่ งสาคัญ ที่ได้ รับมาด้วยคื อวัฒนธรรมองค์ กรใหม่ ที่มี ชื่อว่า วัฒนธรรมการไม่ ติเตี ย น
(No Blame Culture) โดยมี กองทั พ อากาศสวี เดนเป็ น ต้ น แบบและวั ฒ นธรรมนี้ ส ามารถน า
กองทัพอากาศสวีเดนสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและอุบัตเิ หตุเป็นศูนย์ (Zero Accident)
ฝูงบิ น 701 กองบิ น 7 ได้นาวัฒนธรรมไม่ติ เตียนดัง กล่า วมาใช้และขั บเคลื่อนองค์ กรจนถึ ง
ปัจจุ บัน โดยมีวิสัยทัศ น์คื อเป็ นหนึ่ งในฝูงบิ นรบชั้นนาในภูมิ ภาคอาเซียน สามารถปฏิ บัติ พันธกิจ ที่
กองทัพอากาศมอบหมายได้ อย่ างมี ประสิท ธิภาพ บนพื้ นฐานความปลอดภัยสู งสุด จนสามารถเป็ น
องค์ กรที่อุบัติ เหตุเป็ นศู นย์ จากวันนั้นถึงวั นนี้ ผลที่ไ ด้จ ากวั ฒนธรรมการไม่ ติเตีย นของฝู งบิ น 701
กองบิน 7 ถูกพบว่าเกิดการเบี่ย งเบนออกจากวั ฒนธรรมการไม่ติเตียนอันพึง ประสงค์ ซึ่งชี้วั ดได้จาก
จากยั งมีอากาศยานอุบัติ เหตุ อุบั ติการณ์ หรือ ความไม่ป ลอดภัยทางจิต ใจ เกิดขึ้นกับอากาศยาน
นักบิน และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบิน ฝูงบิน 701 กองบิน 7 ซึ่งไม่ ใช่ผลที่ค วรได้รั บจากวั ฒนธรรม
การไม่ติเตียนอันพึงประสงค์ จึงทาให้ผู้วิจัยต้องการทราบถึงสาเหตุทแี่ ท้จริงทีท่ าให้เกิ ด การเบี่ ย งเบน
ออกจากวัฒนธรรมการไม่ ติ เตี ยนอันพึง ประสงค์ และร่ว มสร้า งแนวทางในการส่ง เสริม การปลูกฝั ง
วัฒนธรรมการไม่ติเตียนของฝูงบิน 701 กองบิน 7
การศึ กษาวิ จั ยครั้ งนี้ ใช้ การศึ กษาเชิ งคุ ณ ภาพ โดยวิ ธี การเรี ยนรู้ จ ากการปฏิ บั ติ (Action
Learning) และการใช้ข้อมูลเอกสารแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนผลการศึกษาวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อแสวงหา
คาตอบของสาเหตุ ของการเบี่ ย งเบนในการปลูกฝั งวั ฒนธรรมการไม่ ติ เตี ย นอั นพึ งประสงค์ และ
แนวทางในการปลูกฝั งวัฒนธรรมการไม่ติเตี ยนของ ฝูงบิน 701 กองบิน 7 โดยคัดเลื อกกลุ่ม ตัวแทน
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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จากฝ่ายต่าง ๆ ในฝูงบิน 701 จานวน 5 ฝ่าย ฝ่ายละ 2 คน และผู้วิจัย รวม 11 คน จากฝ่า ยยุ ท ธการ
ฝ่ายการข่าว ฝ่ายซ่อมอากาศยาน ฝ่ายบริหารการซ่อมบารุ ง ฝ่ายบริภัณ ฑ์สนับ สนุนการซ่อมซึ่งเป็ น
บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์ในการทางาน ณ ฝูงบิน 701 กองบิน 7 ทั้งระดั บ
บริหารและปฏิบตั ิการ โดยมีการพบปะจานวน 4 ครั้ง
ผลของการการศึกษาและการเรี ยนรู้จากการปฏิบั ติที่ สมาชิกในกลุ่ม ร่ว มกันวิเคราะห์ ด้ว ย
ประสบการณ์จริงที่สมาชิกแต่ละคนได้มีประสบการณ์กับวัฒนธรรมการไม่ตเิ ตียนในฝ่ายของตนเองท า
ให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงทีท่ าให้เกิดความเบี่ยงเบนออกจากวัฒนธรรมการไม่ตเิ ตียนของฝูง บิ น 701
กองบิน 7 อันพึงประสงค์ และร่วมกันนาเสนอแนวทางในการปลูกฝังและขั บเคลื่อนวัฒนธรรมการไม่
ติเตียน ของฝูงบิน 701 กองบิน 7 อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสมาชิกแต่ละคนได้นาไปใช้ในฝ่ายของตนเอง
และนาข้อมูลกลับมาเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
วัฒนธรรมการไม่ติเตียน เป็นวัฒนธรรมที่จะส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนในองค์กรเกิดความรู้สึก
อยากเป็นหนึ่งในบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพสูง มีความเป็นมืออาชีพร่วมกันขั บเคลื่อนองค์กรเข้าสู่เป้าหมาย
ด้วยบรรยากาศของความปลอดภัยในจิตใจที่จะเรี ยนรู้ความผิดพลาดต่าง ๆ ร่วมกัน และสาเหตุของ
ความผิดพลาดทีแ่ ท้จริงเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดกับบุคคลอื่นในองค์กร ทาให้เกิดเป็นองค์ กร
แห่งการเรียนรู้และบรรลุ สู้เป้าหมายขององค์กรได้ ด้วยความรวดเร็ว แต่สิ่ง ที่มีอันตรายซ่อนเร้นอยู่ใ น
วัฒนธรรมแบบนี้คือ ทุกคนในองค์กรจะต้องมีความเข้าใจร่วมกันถึงความหมายและรูปแบบการปฏิบัติ
อย่างแท้จริง ว่าการกระทาใดทีจ่ ะไม่ตเิ ตียน การกระทาใดจะต้องติเตียน เนื่องจากหากไม่ ติเตี ย นเมื่ อ
เกิด ความผิ ด พลาดที่ เกิ ดจากเจตนาในการฝ่า ฝืน กฎ ระเบี ย บ ข้อบั งคั บ หรื อกติ กาในองค์ กรที่ มี
ความสาคัญและเกี่ยวข้องกับความอยู่รอด ความปลอดภัย ความมั่ นคง ของประชาชนคนในชาติแล้ ว
ไม่ได้มีการดาเนินการอย่างเหมาะสม การฝ่าฝืนเหล่านั้นจะเป็นเสมือนระเบิดเวลาที่ซ่อนอยู่ในองค์กร
และส่งผลเสี ยต่อองค์กรในที่สุด ดั งนั้นวัฒนธรรมการไม่ ติเตียนจะเกิดผลและประโยชน์สูงสุด เมื่อทุ ก
คนในองค์กรเข้าใจ เรียนรู้ และร่วมกันขับเคลื่อนร่วมกันอย่างมืออาชีพ ที่อยู่บนการยอมรับตัวเองเมื่ อ
เกิ ด ความผิด พลาด และกล้ า ที่ จ ะแลกเปลี่ ย นความผิด พลาดให้ กับ ผู้ อื่นในองค์ กรได้ ท ราบอย่ า ง
ตรงไปตรงมา โดยความสาเร็จจะเริ่มต้นจากภาวะผู้นาทุกระดับชั้นในการร่วมกันปฏิบัตเิ ป็นแบบอย่ า ง
และร่วมกันขับเคลื่อนวัฒนธรรมนี้อย่างจริงจัง
ค าสาคัญ: วัฒนธรรมการไม่ติเตียน การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
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บทน า
วัฒนธรรมของฝูง บิ น 701 กองบิ น 7 นั้ นเกิด จากการหล่ อหลอมมาจากประวัติ ศ าสตร์
อันยาวนาน ซึ่ง หลอมรวม มาจากวัฒนธรรมขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ของคนไทย ระบบอาวุโส
กฎระเบียบหรือธรรมเนียมทหาร รวมถึงวีรกรรมจากการรบ หล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมของฝูงบิน 701 ซึ่ง
มีลักษณะเฉพาะที่จาเป็นต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง นักบินและบุคลากรที่สนับสนุ นการบิ น
เช่น เจ้าหน้าที่ช่างประจาเครื่องบินที่คอยเตรียมความพร้อมและดู แลความเรียบร้อยของอากาศยาน
เจ้าหน้าที่ สรรพาวุ ธที่ค อยเตรีย มอาวุธกระสุ นวัต ถุระเบิดที่ ใช้ใ นภารกิจ เจ้ าหน้ าที่สื่อสารที่เตรีย ม
อุปกรณ์สื่อสารและระบบนาร่องให้กับอากาศยาน และส่วนอื่น ๆ อีกมากมายโดยเอาชี วิ ต เป็นเดิม พั น
เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัตภิ ารกิจสูงสุด อีกทั้งมีการปกครองบังคับบัญชาในสังคมทหาร เพื่ อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกฎ ระเบียบและธรรมเนียมทหารโดยเคร่งครัด มีผู้บั ง คั บ บัญ ชาเป็ น
เสมือนหั วหน้ าครอบครัว ที่มีคุ ณธรรม เป็ นแบบอย่ าง สร้า งความไว้เนื้อเชื่อใจ สร้างความสามัค คี
ให้กับข้าราชการทุกคน มีความเด็ดขาดในคาสั่งการและสามารถมั่นใจได้ว่า ทุกคาสั่งจะถูกดาเนิ นการ
อย่างทันทีแม้จ ะส่งผลต่ อชีวิตของผู้ปฏิ บัติก็ตาม ทาให้หล่อหลอมเป็ นวัฒนธรรมขึ้นโดยไม่รู้ ตัว และ
ขับเคลื่ อนการดาเนินการต่าง ๆ ของฝูงบิ น 701 แต่ วัตถุป ระสงค์สูงสุ ดของวัฒนธรรม คือ สามารถ
สร้ างความพร้ อมในทุ กภาคส่ วนที่ จะท าให้ อากาศยานสาม ารถปฏิ บัติ ภารกิ จการรบได้ อย่า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย ซึ่งก่อนที่จะไปรบได้จะต้ องเกิดจากการฝึกฝนของผู้ปฏิบัติงาน
ทุกภาคส่วน มีการบริหารงานในทุก ๆ ด้าน อย่างมี ประสิ ทธิภาพเช่น บุ คลากร งบประมาณ ยุท ธ
บริภัณฑ์ และการจัด การ ซึ่ง ต้องอยู่ บนพื้นฐานของความปลอด ภัย เนื่องด้วยลั กษณะการท างานกั บ
อากาศยานรบ ที่มี เชื้อเพลิง อาวุธ กระสุนและวัต ถุระเบิ ด มี ความเสี่ยงและอันตรายอยู่ตลอดเวลา
ดังนั้ น ฝูง บิน 701 จึ งต้ องการบุ คากรที่เป็ นทหารอาชีพ และมี ความเป็ นมื ออาชี พ ความผิด พลาด
เพี ย งเล็ กน้ อยอาจส่ ง ผลที่ รุ น แรงถึ ง ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ นขอ งทางราชการซึ่ ง คื อภาษี ข องพี่ น้อ ง
ประชาชนไทย อีกทั้ งจะกระทบต่อภารกิจที่สาคัญ ต่อการรักษาความมั่นคงของประเทศชาติอีกด้ว ย
ดังนั้นเพื่อป้องกั นความผิ ดพลาดจึง ต้องมี กฎ ระเบีย บ ข้อบังคั บและบทลงโทษสาหรับ ผู้ที่กระท า
ความผิด โดยมีผู้บัง คับบัญชาเป็นผู้กากั บดูแลการปฏิบัติ หน้ าที่ของข้ าราชการ ในการปฏิ บัติการกั บ
อากาศยาน ไม่ ว่าจะเป็นนั กบิ นหรือ เจ้า หน้ าที่ สนับ สนุ น เพื่อเป็นเครื่ องรับรองถึงความพร้ อมและ
ความไม่มีข้อผิดพลาดในการปฏิบัติภารกิจ โดยมีแก่นคือวัฒนธรรมที่คอยหล่อเลี้ยงและนาพา ฝูงบิ น
701 กองบิน 7 สู่เป้าหมายหรือพันธกิจที่กองทัพอากาศมอบหมายไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อกาลเวลาผ่านเปลี่ยนไป วัฒนธรรมองค์กรของฝูงบิน 701 กองบิน 7 แบบเดิมอาจไม่เพียง
พอที่จ ะรองรับกับ ความเปลี่ย นแปลงในปั จจุบั น ซึ่ง จะเห็นได้ว่า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีกาลั ง
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ทางอากาศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมี การพั ฒนาอย่า งรวดเร็ วส่ง ผลให้การเตรีย ม
และใช้กาลังของกองทัพอากาศในการปฏิบัติภารกิจเปลี่ย นแปลงไปในปีพ.ศ.2550 กองทัพอากาศได้
เริ่มด าเนิ นโครงการจัด ซื้อเครื่องบิน Gripen39 C/D เพื่ อเสริมสร้างขีดความสามารถของกาลั งทาง
อากาศและเป็นพื้นฐานในการพัฒนากองทัพอากาศในอนาคตตามวิสั ยทัศน์ กองทัพอากาศชั้นนาใน
ภูมิ ภาค ภายใต้ ชื่อโครงการ “Peace Suvarnabhumi” โดยวางแผนบรรจุ ประจาการเครื่องบิ น
Gripen 39 C/D ณ ฝูง บิน 701 กองบิ น 7 ทดแทนเครื่องบินขับไล่แบบที่ 18 ก/ข หรือ F-5B/E ซึ่ ง
เครื่องบิน Gripen 39 C/D เป็นอากาศยานที่ มีความทั นสมั ย สามารถปฏิบั ติการได้ทุ กกาลอากาศ
สามารถมีร ะบบอาวุธ ยุ ท ธโธปกรณ์ และเทคโนโลยี ที่ทั นสมัย และเพียงพอต่ อการรองรับ กั บ ภั ย
คุกคามทุกรูปแบบได้ อย่างมี ประสิ ทธิภาพ ซึ่งนอกจากความทั นสมัยของระบบอากาศยาน ยุทธวิ ธี
การบิน และระบบการซ่ อมบารุง อากาศยานระบบใหม่ที่ ไม่เคยมี มาก่อนในกองทัพ อากาศ สิ่งที่เป็ น
เงาตามมาคือความซับ ซ้อนของระบบ และความรู้ที่ ต้องใช้ในการบริห ารจั ดการเพื่ อขับ เคลื่อนให้
อากาศยานที่ บ รรจุ สามารถตอบสนองภารกิ จ ของกองทั พ อากาศและประเทศชาติ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สิ่งที่สาคัญ ที่จะทาให้สามารถขับเคลื่ อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งได้รับมอบจาก
ราชอาณาจั กรสวีเดนประเทศผู้ ผลิ ต อากาศยานแบบ Gripen C/D คื อ วัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมซึ่ ง
เป็ นแก่ นในการขั บ เคลื่ อนกองทั พอากาศสวี เดน ซึ่ งวั ฒนธรรมองค์ กรที่ กล่ าวถึ งคื อ วั ฒนธรรมการไม่
ติเตียนหรือ (No Blame Culture)
วัฒนธรรมไม่ ติเตีย นของฝูงบิ น 701 เริ่ มต้ นจาก นั กบิ นและเจ้า หน้ าที่ ฝูง บิน 701 ชุด แรก
ที่เดินทางไปรับเครื่องบิน Gripen C/D ซึ่งจากคาบอกเล่าของครูการบินและข้าราชการ ชุดแรกในการ
ฝึ กบิ นและซ่ อมบ ารุ งกั บ กาศยาน Gripen C/D ณ กองทั พอากาศสวี เดนได้ ใ ห้ การสั ม ภาษณ์ ว่ า
กองทัพ อากาศ สวีเดนจากเดิ มก่ อนจะมี การเปลี่ ยนแปลงวั ฒนธรรมกองทัพ อากาศสวีเดนมี การใช้
วัฒนธรรมติ เตีย นหรือ Blame Culture และมีสถิติ อุบั ติเหตุของอากาศยานมากมาย แต่เมื่อมี การ
ขับเคลื่อนวั ฒนธรรมการไม่ติเตียนหรื อ No Blame Culture ท าให้ ปัจ จุบั นกองทั พอากาศสวีเดน
สามารถก้ าวสู่ Zero Accident หรืออุบั ติ เหตุเป็ นศูนย์ ซึ่งเป็นก้า วสู งสุ ดของวัฒนธรรมแห่ งความ
ปลอดภัย การทางานอย่างมืออาชี พ การยอมรับตัวเอง ยอมรับในความผิดพลาดและกล้าที่จะบอก
เล่าความผิดพลาดของตนเองให้กับบุคคลอื่นได้ทราบเพื่อไม่ ให้เกิดความผิดพลาดกับบุคคลอื่ น ซึ่ ง ท า
ให้ เกิ ด บรรยากาศแห่ งการเรีย นรู้ เกิด บรรยากาศที่ ดีใ นการทางาน และความปลอดภั ย ในการ
ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง จึงให้ให้ผลลัพธ์คือเกิดองค์กรทีม่ ีประสิทธิภาพสามารถบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรได้อย่างรวดเร็วและเกิดความปลอดภัยสูงสุด
จากการที่ฝูงบิน 701 กองบิน 7 ได้รับวัฒนธรรมไม่ติเตียนมาใช้ในองค์กร นับเป็นก้าวที่เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมเดิมเป็นอย่างมาก เนื่องจากวัฒนธรรมเดิมของฝูงบินได้ฝังรากลึกอยู่ใน
คนและองค์ กรมาเป็ นเวลานาน และการที่ จะทาให้ ข้า ราชการทุ กคนมีค วามรู้ และความเข้ าใจใน
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วัฒนธรรมไม่ติเตียนซึ่งเป็นวัฒนธรรมใหม่ จึ งดาเนินการโดยค่อยเป็นค่อยไป อาศัยความเป็นผู้นาของ
หัว หน้ า ฝ่ ายในองค์ กรทุ กระดั บ ร่ วมกั บ ท าตั ว เป็ นตั วอย่ า ง มี พ ฤติ กรรมเฉพาะที่ แสดงให้ เห็ นถึ ง
วัฒนธรรมการไม่ติเตียนอย่า งชัดเจน เช่น เมื่อเกิดความผิ ดพลาดขึ้น ผู้ที่ ผิดพลาดจะยอมรับในความ
ผิดพลาดของตั วเองอย่ างมื ออาชีพ กล้ าที่ จะแลกเปลี่ ยนความผิด พลาดของตนเองให้ผู้อื่นได้เรี ยนรู้
อย่างตรงไปตรงมาพร้อมกับช่วยกันแสวงหาหนทางแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นในองค์กร
ปัญหาของการเปลี่ยนแปลงทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดอุปสรรคเป็นธรรมดาด้วยฐานคติเดิม
ของข้ าราชการฝู งบิน 701 กองบิน 7 ที่ มีความหลากหลายของบุ คลากรอันเนื่องจากการสับเปลี่ย น
หมุนเวียนกาลังพลเพื่อรองรับกับอากาศยานแบบใหม่ หรือความยาวนานของวัฒนธรรมเก่ า ที่ ฝัง ราก
ลึกในบุคลากรของของ ฝูงบิน 701 และรอยต่อของการปลูกฝังและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม จึงทาให้
ยังเกิดปัญหาต่าง ๆ หรือ การเบี่ยงเบนกับหลักการของวัฒนธรรมการไม่ติเตียนอันพึงประสงค์ซึ่ง มี ต้น
กาเนิ ด มาจากกองทั พ อากาศสวีเดนที่ สมบู ร ณ์ แบบ และจากการพู ดคุ ย สอบถามโดยมุ่ งเน้นกลุ่ ม
ตัวอย่างในระดับบริหารและปฏิบัตกิ ารจากทุกฝ่ายของฝูงบิน 701 ทั้ง 5 ฝ่าย ฝ่ายละ 2-3 คน ได้ แก่
ฝ่ายยุทธการ ฝ่ายการข่า ว ฝ่ายซ่อมอากาศยาน ฝ่ายบริหารการซ่อมบารุ ง ฝ่ายบริภัณฑ์สนับสนุ น
การซ่ อม พบว่ า มี การเบี่ ยงเบนออกจากวั ฒนธรรมการไม่ ติ เตี ย นที่ พึ ง ประสงค์ ของ ฝู งบิ น 701
กองบิน 7 ซึ่งข้าราชการแต่คนได้พบเจอปัญหาในการปลูกฝังและขับเคลื่อนซึ่งมีทั้งเหมือนหรือต่า งกั น
ตามลั กษณะของงานในแต่ละฝ่า ยในฝู งบิน 701 กองบิ น 7 ตัวอย่ างเช่น การปิดบั งซ่อนเร้นเมื่อเกิ ด
ความผิดพลาดขึ้ นเนื่ องจากกลัว ความผิดหรือการตาหนิที่ ตามมา การที่ รุ่นพี่ หัวหน้างาน ต าหนิ ติ
เตีย นลู กน้องที่ กระทาความผิดซึ่ งไม่ ได้ เกิด ความความตั้ งใจหรื อการฝ่ าฝื นอันเนื่ องการไม่เ ข้าใจถึ ง
หลักการที่แท้ จริง ของวัฒนธรรมการไม่ ติเตี ยนจนเกิ ดบรรยากาศความไม่ปลอดภั ยทางจิ ตใจขึ้นใน
องค์กร เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการไม่เข้าใจถึงหลักการหรือรูปแบบของวัฒนธรรมการไม่ติเตียนของ
ฝูงบิน 701 กองบิน 7 การโยกย้ายของข้าราชการแต่ละฝ่ายทั้งบุคลากรเก่าหรือบรรจุ ข้าราชการใหม่
หรือแม้กระทั้งความรู้ของบุคลากรเดิมที่ใ ห้ความคิดเห็นว่ าวัฒนธรรมธรรมเก่าดีกว่าวัฒนธรรมใหม่
เป็นต้ น ซึ่ง ตัว อย่ างที่ไ ด้กล่า วมานี้ เป็ นเพียงความรู้สึกหรือประสบการณ์ ที่ บุค ลากรในฝูง บิน 701
กองบิน 7 ได้สัมผัสพบเจอรวมถึงผู้วิจัยเองก็เป็นหนึ่งในบุคลากรของฝูงบิน 701 กองบิน 7 ที่รู้ สึกและ
พบเจอกับปัญหาเหล่านี้ด้วยตัวเอง ซึ่งตัวอย่างที่ยกมานี้ทาให้เกิดปัญหาในการปลูกฝังวัฒนธรรมการ
ไม่ติเตียนและเกิดการเบี่ยงเบนออกจากวัฒนธรรมการไม่ติเตียนอันพึงประสงค์ที่พงึ ประสงค์และผลที่
ตามมาอาจส่งผลทาให้เกิดปัญหาที่ซ่อนเร้นสะสมอยู่ในองค์กรจนอาจส่งผลกระทบในอนาคตที่รุนแรง
ตามมา เช่น อุบัติเหตุ หรือ อุบัติการณ์ กับชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการทาให้องค์กรไม่ สามารถ
บรรลุวิสัยทัศน์ เป้า หมาย หรือ พันธกิจที่มอบหมายได้
ทาให้ผู้วิจัยต้องการทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ ทาให้การปลูกฝังวัฒนธรรมการไม่ติเตียนของ
ฝูงบิน 701 กองบิน 7 เกิ ดการเบี่ยงเบนออกจากวั ฒนธรรมการไม่ติเตียนอันพึงประสงค์และแนวทาง
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ในการส่งเสริมการปลูกฝังวัฒนธรรม การไม่ติเตียนของ ฝูงบิน 701 กองบิน 7 จึงเป็นที่มาของการใช้
เครื่องมือ การเรียนรู้จากการปฏิบัติ หรือ Action Learning ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริง ที่ เริ่ ม
ในหน่วยงานเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการทางานขององค์กร จึงเป็นการปรับเปลี่ยนการเรี ย นรู้
จาก On-the-Job Training มาสู่ On-the-Job Learning เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ ผ่านทาง
ความร่ว มมือ การสื่ อสาร และความเอาจริง เอาจั งของสมาชิกกลุ่ ม เป็ นมาตรการที่ ย่นระยะห่ า ง
ระหว่างการเรียนรู้การทางานให้สั้น และเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาการเรียนรูเ้ พื่อการทางาน “เกา
ถูกที่ คัน” มากที่สุด เกิ ดประโยชน์ สูงสุ ด อย่างคุ้มค่ า ที่ เหมาะสมกับ ยุค สมัย ที่องค์กรแสวงหาการ
เรียนรู้ที่ ต้องรู้ร อบ รู้เร็ว รู้แจ้ งและรู้ จริง โดยมุ่งเรี ยกหาผลผลิตของการทางานมากกว่าการค านึงถึ ง
กระบวนการเรีย นรู้ในการท างาน (วีระวัฒน์ ,2544) และเพื่อให้ทราบถึง รากเหง้าของปั ญหาในการ
ปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดาเนินมาตั้งแต่ พ.ศ. 2554 จนเกิดการเบี่ยงเบนออกจากวัฒนธรรมการไม่ ติเตี ย น
อันพึงประสงค์และได้แนวทางในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมนี้ให้ สามารถเข้า ไปอยู่ในใจของข้าราชการ
ฝูงบิน 701 กองบิน 7 ทุกคน เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจที่กองทัพอากาศมอบหมาย บรรลุต่อวิสัยทัศ น์
ของฝูงบิน 701 กองบิน 7 สู่ การเป็นหนึ่งในฝูงบินรบชั้นนาในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่ น
ของประชาชน และความมั่นคงของประเทศชาติสืบไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาสาเหตุที่ทาให้เกิดการเบี่ยงเบนออกจากวัฒนธรรมการไม่ตเิ ตียนอังพึงประสงค์
ของฝูงบิน 701 กองบิน 7
2) เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมปลูกฝังวัฒนธรรมการไม่ตเิ ตียนของ ฝูงบิน 701 กองบิน 7

วิธ ีก ารศึกษาและการดาเนินกิจกรรมการเรียนรูจ้ ากการปฏิบัติ
1) กลุ่ม คาถาม การสะท้อนการเรียนรู้
(1) ชื่อกลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ (Shark Team)
(1.1) นายทหารยุทธการ ฝูงบิน 701 กองบิน 7
(1.2) นายทหารนิรภัย ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน 701 กองบิน 7
(1.3) หัวหน้าฝ่ายข่าว ฝูงบิน 701 กองบิน 7
(1.4) เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าว ฝูงบิน 701 กองบิน 7
(1.5) หัวหน้าฝ่ายซ่อมอากาศยาน ฝูงบิน 701 กองบิน 7

เจ้าของปัญหา
ผู้อานวยการกลุ่ม
สมาชิกกลุ่ม
สมาชิกกลุ่ม
สมาชิกกลุ่ม
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(1.6) เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมอากาศยาน ฝูงบิน 701 กองบิน 7
สมาชิกกลุ่ม
(1.7) หัวหน้าฝ่ายบริหารการซ่อมบารุง ฝูงบิน 701 กองบิน 7
สมาชิกกลุ่ม
(1.8) เจ้าหน้าที่บริหารการซ่อมบารุง ฝูงบิน 701 กองบิน 7
สมาชิกกลุ่ม
(1.9) หัวหน้าฝ่ายบริภัณฑ์สนับสนุนการซ่อม ฝูงบิน 701 กองบิน 7 สมาชิกกลุ่ม
(1.10) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริภัณฑ์สนับสนุนการซ่อม ฝูงบิน 701กองบิน 7 สมาชิกกลุ่ม
(1.11) นายทหารการฝึกฝูงบิน 701 กองบิน 7
เลขานุการกลุ่ม
(2) ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ระยะเวลาการศึ กษาตั้ ง แต่ เดือนสิ งหาคมถึง เดื อนตุ ลาคม 2562 ประมาณ 3 เดื อน
เนื่ องจากเป็ นระยะเวลาในการเรีย นวิ ชาการค้นคว้ า อิสระ Independent Study (PA9000) ขอ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการสาหรับ นักบริหาร ทาให้
กลุ่ม มุ่งเน้น ที่จะหาสาเหตุของปั ญหาที่แท้จริงจากการปฏิบัติ งานในหน่วยงาน ในฝูงบิ น 701 กองบิ น 7
และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและทดทองปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในการแก้ ปั ญ หาการ
ปลูกฝังวัฒนธรรมการไม่ติเตียนของ ฝูงบิน 701 กองบิน 7
2) ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมการประชุมพบปะ
(1) ปัญหาที่ศึกษา จากการที่ได้ร่วมศึกษาสาเหตุของปัญหาการเบี่ยงเบนของวัฒนธรรม
การไม่ติเตียน ของฝูงบิน 701 ร่วมกัน โดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ทไี่ ด้รับการฝึกจากประเทศผู้ ผลิ ต
อากาศยานโดยตรงกับกองทัพอากาศสวีเดนไม่ว่าจะเป็นนักบิน หรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบิน พบว่า
ปัญหาสิ่งที่ตรวจพบคือการเบีย่ งเบนออกจากวัฒนธรรมการไม่ติเตียนที่พึงประสงค์ โดยทุกคนต้องการ
ที่จะเข้าใจถึงรากเหง้าปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมหาแนวทางในการปฏิบัตทิ ี่ จ ะทาให้ วั ฒนธรรม
การไม่ติเตียน ถูกนาไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(2) บทบาทหน้ าที่ของกลุ่ม และสมาชิก ได้คั ดเลือกสมาชิกของกลุ่ม โดยต าแหน่งของ
หั ว หน้ า ฝ่ า ยของฝู ง บิ น 701 กองบิ น 7 ทั้ ง 5 ฝ่ า ย และ ผู้ วิจั ย รวม 11 คน ซึ่ ง มี ส่วนสาคั ญ ใน
การปกครองบังคั บบัญ ชาและขับ เคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ในระดับ บริหารและปฏิบั ติการ ของฝูงบิ น
701 กองบิน 7 โดยมี นายทหารยุทธการ เป็น เจ้าของปั ญหา นายทหารนิรภัย เป็น ผู้อานวยการ
กลุ่ม และ นายทหารการฝึกเป็น เลขานุการกลุ่ม นอกนั้นเป็นสมาชิกของกลุ่มการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
(3) กระบวนการของการซักถามและการสะท้อมมุ มมองของกลุ่ม กระบวนการนี้เป็ น
กระบวนการที่เน้ นการซักถามและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุมมองและประสบการณ์ของคนในกลุ่ม ซึ่ ง
เป็นการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ที่ สมาชิ กในกลุ่ม ได้ พบเจอและเรีย นรู้ต ามสายงานของตนเองใน
ฝูงบิน 701 กองบิน 7 ที่ตนนั้นมีบทบาทในการขับเคลื่อน บริหาร หรือปฏิ บัตงิ านตามบทบาทหน้าที่ ที่
ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งจะมีวัฒนธรรมการไม่ตเิ ตียนเป็นแกนหลัก ในการดาเนินงาน ซึ่งแต่ละคนจะพบ
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เจอปั ญ หาต่ า ง ๆ กั น ตามสภาพแวดล้ อมที่แตกต่ างกั น เช่น ลั กษณะงานที่ รับ ผิ ด ชอบ ความ
หลากหลายของเพื่อนร่วมงานที่รับผิดชอบ สถานที่ทางาน เป็นต้น
ซึ่งในกลุ่มมีการนัดประชุมพบปะกันจานวน 4 ครั้ง โดยจะมีการประชุมร่วมกันในแต่ละ
ครั้งได้ให้เวลา สมาชิกได้ไปดาเนินกิจกรรมตามที่กลุ่มได้รว่ มกันหาแนวทางในการส่งเสริม การปลู กฝั ง
วัฒนธรรมการไม่ ติเตีย นของฝูงบิ น 701 กองบิน 7 ซึ่งแต่แ ละฝ่ายล้วนแต่มีกรอบเดียวกั นแต่วิ ธีการ
อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมของงานที่แตกต่างกัน ซึ่งทุกคนในกลุ่มจะได้ร่วมเรียนรู้
และแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดแนวทางที่มากขึ้น ดีขี้น โดยทดลองใช้และกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอี ก
ซึ่งมีกรอบการดาเนินงาน ดังนี้
(3.1) อะไรคือสาเหตุที่ทาให้แต่ ละฝ่ายของฝูงบิน 701 กองบิน 7 มีความเบี่ยงเบน
ออกจากวัฒนธรรมการไม่ติเตียนที่พึงประสงค์
(3.2) แต่ละฝ่ ายของฝูงบิน 701 กองบิน 7 มีแนวทางในการปลู กฝั งวั ฒนธรรมการไม่ ติ
เตียนอย่างไร
(3.3) หากสามารถสร้างแนวทางที่ส่งเสริมวั ฒนธรรมการไม่ติเตี ยน จนทาให้ฝูงบิ น
701 สามารถก้าวถึงวั ฒนธรรมการไม่ติ เตียนที่พึ งประสงค์ ท่านคิ ดว่าจะเกิดอะไรกับประชาชนและ
ฝูงบิน 701 กองบิน 7 ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
(4) แนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่ม แนวทางการปฏิบตั ิในกระบวนการนี้เกิดขึ้นจากการ
แลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ป ระสบการณ์ และปัญ หาที่เกิด ขึ้นจากการท างานที่ใ ช้วั ฒนธรรมการไม่ ติเตี ย น
ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการภายในแต่ละฝ่ายของฝูงบิน 701 ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่เหมือนหรื อ
แตกต่างกันบ้าง และสมาชิกได้ร่วมกันวิเคราะห์หารากเหง้าของปัญหาที่เป็นอุปสรรคและร่วมกัน เสนอ
แนวทางในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมการไม่ติเตียนของ ฝูงบิน 701 กองบิน 7 โดยเสนอแนวทางดังนี้
(4.1) การวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญ หาที่เกิดขึ้นในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมการ
ไม่ติเตียนของฝูงบิ น 701 กองบิน 7 โดยรวบรวมปัญหาที่พบในแต่ละฝ่ าย พร้อมทั้งนาเสนอจุดร่ว ม
และจุดต่างที่เกิดขึ้นในแต่ละฝ่ายของตนเองเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงปัญหาร่วมกัน
(4.2) ร่วมกันเสนอแนวทางในการแก้ ปัญหาที่สมาชิ กได้เลือกและเสนอแนวทาง ใน
การขับเคลื่อนการปลูกฝังวัฒนธรรมการไม่ตเิ ตียนในฝูงบิน 701 กองบิน 7
(4.3) ทดลองปฏิ บั ติ โดยใช้ แนวทางที่ ท างกลุ่ ม ได้ รั บ กั นคิ ด วิ เคราะห์ และเสนอ
แนวทางในการดาเนินการไปปฏิบัตใิ นฝ่ายของตนเอง
(4.4) ติ ด ตามประเมิ นผล การปฏิ บั ติ ถึงผลลั พ ธ์ ที่ เปลี่ ยนแปลงจากการด าเนิ น
กิจกรรม
(5) การพั ฒนาและการเรี ยนรู้อย่ างยั่งยื น ในกระบวนการนี้เป็นการปฏิบั ติ ตามแนวทางที่ ทาง
กลุ่มร่ วมกั นนาเสนอเพื่อให้เกิดผลที่ ยั่งยืนและทาให้ วัฒนธรรมการไม่ติ เตียนสร้างคุณค่าสุงสุดให้กับฝูงบิ น
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701 กองบิ น 7 โดยที่ เมื่ อข้ าราชการทุ กคนเข้ าใจความหมายที่แท้จริงตรงกั น มีการกิ จกรรม มี แนวทางใน
การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และ บุคลากรที่ควบควบคุ มให้การดาเนินการเหล่ านี้เป็ นมาตรฐาน จะท า
ให้เกิ ดการเรียนรู้อย่างมากมาย อุดช่ องโหว่ของความไม่ ปลอดภั ยในการท างาน เกิดบรรยากาศที่ ดีสร้ างให้
ฝูงบิน 701 กองบิน 7 เกิดการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและยั่งยื น
(6) ผู้อานวยการกลุ่ ม ผู้ อานวยการกลุ่ มในที่นี้ มี บทบาทและความสาคั ญต่อความสาเร็ จมาก
เนื่องจากจะต้องสามารถกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงข้อมูลที่เข้าถึงยาก ก็คือประสบการณ์และสิ่งที่
สมาชิ กได้ ประสบพบเจอและพู ดคุ ยได้อย่ างอิ สระและเปิ ดเผย เนื่องจากความเป็ นทหารเป็ นอาชี พที่ มี
กฎระเบียบ ระบบอาวุโส จึงมีความยากที่จะทาให้ทุกคนแสดงความคิดเป็นได้อย่างอิสระ ดังนั้นผู้ อานวยการ
กลุ่ มจะสามารถสร้างบรรยากาศแห่ งการพู ดคุยพบปะแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ของสมาชิ กทุ กคนได้ จึ ง
สามารถเข้าถึ งปัญหา และถึงจะสามารถเกาถูกที่คันได้ สาเร็จ ดังนั้ นเมื่อเรารู้ถึงรากเหง้ าของปั ญหา เราก็จะ
พบหนทางในการแก้ปั ญหา ผ่านทางความรู้ หลักวิ ชาการ ประสบการณ์ ตารา และความร่วมมื อร่วมใจกั น
อย่ า งจริ ง จั ง ก็ จะได้ แนวทางที่ จะขั บ เคลื่ อนวั ฒนธรรมการไม่ ติ เตี ย นของฝู งบิ น 701 กองบิ น 7
ที่มุ่งหวังได้สาเร็จ

ผลการดาเนินกิจกรรมและการวิเคราะห์ข้อมูลความเห็น
1) การพบปะครั้งที่ 1 วั นที่ 16-27 ต.ค.62 เป็ นการแยกสั มภาษณ์ ตัวแทนทั้ง 5 ฝ่ าย ฝ่ ายละ 2
คน และผู้วิจั ย 1 คน รวม 11 คน ซึ่ งประกอบด้ วย ฝ่า ยยุทธการ ฝ่ ายการข่าว ฝ่ ายซ่อมอากาศยาน
ฝ่ายบริหารการซ่อมบารุง และ ฝ่ายบริภัณฑ์สนับ สนุนการซ่อม เพื่อให้เข้าถึ งข้อมูลจึงเลือกวิ ธีการเชิ ง
คุณภาพโดยการสัม ภาษณ์ เชิงลึ กทาให้เห็นถึงปัญ หาและสาเหตุที่แท้ จริงที่ ซ่อนอยู่ภายในแต่ ละฝ่า ย
ของฝูงบิ น 701 กองบิ น 7 ที่ สมาชิ กแต่ ละฝ่า ยได้ พบเจอซึ่ง เป็นสาเหตุ ทาให้ เกิด การเบี่ ยงออกจาก
วัฒนธรรมการไม่ติเตียนอันพึ งประสงค์ ของฝูงบิน 701 กองบิน 7 โดยใช้เวลา 20-30 นาที ต่อบุคคล
โดยได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ซึ่งได้ผลดังนี้
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ตารางที่ 1 สรุปสาเหตุที่ทาให้เกิดการเบี่ยงเบนออกจากวัฒนธรรมการไม่ติเตียนอันพึงประสงค์
ล าดับ

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

สาเหตุ

เหตุผลทีเ่ หมือนกันของสมาชิก
จากการสัมภาษณ์คดิ เป็น
ร้อ ยละ
ขาดความเข้าใจในความหมาย ของวัฒนธรรมการไม่ติเตียน
90%
ที่ตรงกันของ ข้าราชการฝูงบิน 701 กองบิน 7
ขาดการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ แบบแผน
50%
ความหลากหลายวัฒนธรรมเดิมที่ตดิ ตัวบุคคลมา
40%
ขาดกิจกรรมที่ส่ง เสริม การปลู กฝัง และการขับเคลื่อน
30%
วัฒนธรรมการไม่ติเตียนของฝูงบิน 701
บุ คลิ ก ลั กษณ ะส่ ว นบุ คคล เช่ นลั กษณ ะส่ ว นตั ว
30%
บุ ค ลิ กภาพ ที่ ส่ งผลต่ อบรรยากาศในการแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้
บรรยากาศความไม่ปลอดภัยทางจิตใจ
20%
ความไม่ เหมาะสมของสถานที่ในการดาเนินกิจกรรม
10%
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความผิดพลาดร่วมกัน

2) การพบปะครั้ง ที่ 2 วันที่ 4 ก.ย.2562 ในการพบปะครั้ งนี้เป็ นดาริของ ผู้บั งคับ ฝูงบิ น
701 กองบิน 7 ท่านใหม่ที่ตอ้ งการพบข้าราชการฝูงบิน 701 ทุกคนเพื่อมอบนโยบายต่าง ๆ ของฝูงบิ น
701 กองบิน 7 เพื่อกาหนดทิศทางและทาความเข้ าใจกับข้าราชการฝูงบิน 701 กองบิน 7 ทุกระดั บ
ก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ในปีงบประมาณใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ประวัติศ าสตร์ของฝูงบิ น 701 กองบิ น 7 เพื่ อให้ข้าราชการทุกคนได้เห็ นถึง ความ
เสียสละของวีรชนของฝูงบิน 701 กองบิน 7 สมัยก่อนเพื่ อให้ได้ทราบประวัติ ศาสตร์อันยาวนานของ
ฝูง บิ น 701 โดยได้ ให้ ข้า ราชการอาวุโสของฝูง บิ นได้ เป็ นตั ว แทนในการเล่ า ประวั ติศ าสตร์ใ ห้ กับ
ข้าราชการฝูงบิน 701 ทุกคนได้รับฟัง
(2) วิสัยทัศ ของฝูง บิน 701 กองบิน 7 คือ เป็ นหนึ่ง ในฝูงบิ นรบหลักในภู มิภาคอาเซีย น
โดยเปรียบเทียบกับฝูงบินรบด้วยกันในภูมิภาคอาเซียน ในมิติต่าง ๆ ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้ า นยุ ท ธวิ ธี
และด้านยุท โธปกรณ์ โดยมีการประเมินตนเองและมี แบบแผนในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่ อ
ดาเนินการปฏิบัติให้ไปถึงวิสัยทัศน์ตามทีต่ ั้งไว้
(3) วัฒนธรรมของฝูงบิน 701 กองบิน 7 คือ วัฒนธรรมการไม่ติเตียน
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(4) กฎ กติ กาการในการอยู่ร่ วมกัน เน้นย้าในการเป็นทหารอาชีพ ที่มีจิต วิญญาณของ
นักรบ โดยมีหลักคือวินัยทหารอย่างเคร่งครัด และท่านเน้นย้าถึงการปฏิบัตทิ ี่ทกุ คนในฝูงบิน จะไม่ ฝ่า
ฝืนเป็นอั นขาดได้แก่ การพนัน ยาเสพติด และ การลักขโมย ท่านได้กล่าวถึง เป้าหมายในการพัฒนา
ฝูงบิน 701 กองบิน 7 ให้ข้าราชการทุกคนได้รับทราบร่วมกัน
(5) ภาพรวมภารกิ จ และกิจ กรรมของฝู งบิ น 701 กองบิ น 7 ที่ ทุ กคนจะต้ องช่ วยกั น
ปฏิบัติให้สาเร็จ และแผนการปฏิบัตงิ านทีเ่ กี่ยวข้องในแต่ละฝ่ายในการสนับสนุนฝูงบิน 701 กองบิน 7
3) การพบปะครั้งที่ 3 วันที่ 8 ก.ย. 2562 การพบปะในครั้งนี้มีเป้าหมายคือ การสรุ ป รวม
สาเหตุของปัญหาที่ทาให้เกิดการเบีย่ งเบนของวัฒนธรรมการไม่ติเตียนของฝูงบิน 701 และแนวทางใน
การพัฒนาการปลูกฝังวัฒนธรรมการไม่ตเิ ตียนของฝูงบิน 701 กองบิน 7 โดยการประยุกต์วิธี การของ
การเรีย นรู้ จากการปฏิบั ติ โดยนากรอบแนวทางการปฏิบั ติง านที่ ได้ จากการประชุม ครั้ง ที่ 2 โดย
ผู้บังคับฝูงบิน 701 กองบิน 7 ที่มอบแนวทางการดาเนินงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมการไม่
ติเตียนของฝูงบิน 701 กองบิน 7 พร้อมกับแนวทางการปฏิ บัติงานในวงรอบปี งบประมาณเพื่อเป็ น
แนวทางในการปฏิ บัติ ดังนั้ น ในการประชุมครั้ง นี้จึง เป็นการทบทวนแนวทางและสรุ ป สาเหตุ ของ
ปัญหาที่ไ ด้จากการแยกสัม ภาษณ์รายบุคคลและนามาสรุปรวมกันพร้อมกับพูดคุ ยแลกเปลี่ยนความ
คิ ด เห็ นและประสบการณ์ กันอย่ า งตรงไปตรงมาในเรื่ องสาเหตุ ที่ ท าให้ เกิ ด การเบี่ ย งเบนออก
จากวัฒนธรรมการไม่ ติเตีย นที่ พึง ประสงค์ หลังจากนั้นก็ร่ วมกันเสนอแนวทางในการแก้ ปัญ หาใน
การปลูกฝังวัฒนธรรมการไม่ตเิ ตียนร่วมกันในแต่ละฝ่ายที่พบเจอ ได้ผลดังนี้
(1) ขาดความเข้าใจในความหมาย ของวัฒนธรรมการไม่ตเิ ตียนของฝูงบิน 701 กองบิน
แนวทางแก้ไข สมาชิกได้ช่วยกันกล่าวถึงวัฒนธรรมการไม่ตเิ ตียนที่ตนเองได้เรียนรู้มาเพื่อ
ร่วมกันหาความหมายที่ลงตัวและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นต้นแบบแห่ง การเรียนรู้และการถ่ายทอดซึ่งอยู่
บนพื้นฐานของความสั้น กระชับ และครอบคลุมโดยใช้มติของทางกลุ่มเพื่อสร้างคาจากัดความพร้อ ม
อธิ บ ายถึ ง รายละเอี ย ดโดยสรุ ป ได้ดั ง นี้ ความเป็ นมื ออาชี พ (Professional) การยอมรั บ ตั วเอง
(Self-Acceptance) แบ่งปันความผิดพลาดของตนให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ (Sharing)
ซึ่งสมาชิกทุกคนมีความเห็นร่วมกันว่าทั้ง 3 คามีความครอบคลุมเนื้อหาและรูปแบบการ
ปฏิบัติที่สามารถจะทาให้ทุกคนเข้าใจความหมายและลักษณะของวัฒนธรรมการไม่ติเตี ย นของฝู ง บิ น
701 กองบิน 7 ร่วมกัน มีความง่ายในการจดจา และสามารถอธิบายถึงรูปแบบการปฏิบัติ ในงานของ
แต่ละฝ่ ายตนเองได้ อย่ างครบถ้ วน และทางกลุ่มเสนอแนะให้ ทาสื่อให้เป็ นรู ปธรรมและดาเนินการ
อบรม ถ่ ายทอด หรื อ ปิ ดป้ ายรณรงค์เพื่ อให้ ทุกคนได้เห็ นจนเกิด ความคุ้ นชินและนาไปปรับ ใช้ใ น
หน้าที่ราชการของตนเอง
(2) ขาดการถ่า ยทอดอย่า งเป็ นระบบแบบแผน เนื่องจากสมาชิ กในกลุ่ มร่ วมกั นแสดง
ความคิดเห็นว่าลักษณะของการถ่ายทอดจะไม่มผี ู้ที่รบั ผิดชอบในการถ่ายทอดวัฒนธรรมการไม่ติเตีย น
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ให้กับข้าราชการของฝูงบิน 701 ที่บรรจุใหม่ ซึ่งการถ่ายทอดจะอยู่ในลักษณะพี่สอนน้องซึ่งมีโอกาสที่
จะเกิด ความเบี่ ยงเบนได้ สูง เนื่ องจากต่ างคนก็ล้วนมีป ระสบการณ์ ที่ แตกต่ างกัน หรือลักษณะการ
ถ่ายทอดที่อาจทาให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความคลาดเคลื่อน
แนวทางแก้ไข สมาชิกได้เสนอแนะให้นิรภัยฝูงบิน 701 กองบิน 7 เป็นผู้ที่จัดกิจกรรมใน
การอบรมเจ้ าหน้ าที่ เป็ นประจาอยู่ แล้ วให้เพิ่ม หั วข้อของ วัฒนธรรมการไม่ ติ เตีย นของฝู งบิ น 701
กองบิน 7 ลงในวงรอบของการบรรยาย จัดกิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่ใหม่ หรือบรรจุลงในหลักสูตรของ
เจ้าหน้าที่ที่จะทาการซ่อมบารุงอากาศยานหรือ เจ้าหน้า ที่ใหม่ที่บรรจุ ในฝูงบิน 701 กองบิน 7 เพื่ อ
สร้างมาตรฐานในการถ่ายทอดและควบคุมให้ข้า ราชการทุกคนของฝูง บิน 701 กองบิน 7 มี ความ
เข้าใจที่ตรงกัน
(3) ความหลากหลายของวั ฒนธรรมเดิ ม ที่ ติ ดตั ว มา สาเหตุ นี้เป็ นอุ ป สรรคในการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรมการไม่ติเตียนของฝูงบิน 701 กองบิน 7 สมาชิกในกลุ่มให้ความเห็นว่า เจ้าหน้ า ที่
บางคนที่ยึดมั่นและเชื่อมั่นในวัฒนธรรมของฝูงบินเดิมก่อนที่จะย้ายมาอยู่ร่วมกันโดยไม่ปรับตัวเข้ า กั บ
วัฒนธรรมใหม่ ท าให้ยังเกิดแรงต้ านและเสริมให้เกิดการเบี่ยงเบนของวัฒนธรรมการไม่ติเตียนอันพึ ง
ประสงค์ ของฝู งบิ น 701 กองบิน 7 ซึ่ งวั ฒนธรรมที่ หล่ อหลอมจนเป็ นฝูง บิน แต่ ละฝูง บิน มี ความ
คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันบ้างแต่อยู่บนพื้นฐานเดียวกันคือ วัฒนธรรมแห่งความปลอดภัย วั ฒนธรรม
ของระบบอาวุโส วัฒนธรรมทางทหาร เป็นต้น ซึ่ง สมาชิกในกลุ่ มให้ความเห็นว่า วัฒนธรรมเดิมมีทั้ ง
ส่วนที่ส่งเสริมและส่วนที่ขัดขวางการปลูกฝั งและเป็นสาเหตุของการเบี่ย งเบนออกจากวัฒ นธรรมการ
ไม่ติเตียนที่พึงประสงค์
แนวทางการแก้ไข สมาชิกได้เสนอแนะให้สร้างความเข้ าใจร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาใน
การอบรมการปลูกฝัง โดยเสนอแนะให้นิรภัยการบินเป็นแม่งานหลักในการถ่ายทอดวัฒนธรรมภาย ใน
ฝูง บิ น 701 กองบิ น 7 และท าให้ ทุ กคนเข้ า ใจในความสาคั ญ ของวั ฒนธรรมการไม่ ติ เตี ย นและมี
แนวทางในการขับเคลื่อนอย่างชัดเจนและสร้างแรงขับเคลื่อนโดยวิธีการต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้นา ระดั บ
ต่าง ๆ เช่นหัวหน้าฝ่าย หรือ หัวหน้าหมวดจะต้องทาตัวเป็นตัวอย่างและร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจัง
เพื่อให้ผู้ที่ยังยึดติดกับวัฒนธรรมเดิม ยอมละทิ้งวัฒนธรรมเดิมและดาเนินตามแนวทางของวั ฒนธรรม
การไม่ติเตียนของฝูงบิน 701 ที่พึงประสงค์ โดยสร้างแรงเสริมต่าง ๆ เช่น รางวัล คาชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณ ทางกลุ่มมีความเชื่อว่าการเสริมแรงทางบวกเหล่านี้จะทาให้สามารถ ชักจูงจิตใจและทาให้
ข้าราชการทุกคนได้ร่วมกันใช้วัฒนธรรมการไม่ติเตี ยนของฝู ง บิ น 701 กองบิ น 7 ได้ ใ นที่สุด
(4) ขาดกิจกรรมที่ ส่งเสริมการปลูกฝังและขับ เคลื่อนวัฒนธรรมการไม่ติเตี ยนของฝูงบิ น
701 กองบิน 7 สาเหตุนี้สมาชิกได้ร่วมกันให้ความเห็นว่าไม่มีกิจกรรมใด ๆ ในฝูงบิน ที่แสดงให้เห็ นถึ ง
ความสาคัญและความเป็นเจ้าของร่วมในวัฒนธรรมการไม่ตเิ ตียนของฝูงบิน 701 กองบิน 7 ทาให้ เมื่ อ
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ไม่ได้ทาให้ทกุ คนเห็นความสาคัญวัฒนธรรมนี้จึงค่อย ๆ อ่อนแลลงไปและเกิดการเบี่ยงเบนขึ้ นในที่ สุด
ดังนั้น กิจกรรมที่ส่งเสริมการปลูกฝังวัฒนธรรมการไม่ตเิ ตียนจึงมีความสาคัญ
แนวทางการแก้ไข ทางกลุ่มได้ร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขโดยให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
การปลูกฝังวัฒนธรรมการไม่ตเิ ตียนของฝูงบิน 701 กองบิน 7 ที่มีความหลากหลายมากขึ้น
(5) บุคคลิกลักษะส่วนบุคคล เช่น ลักษณะส่ว นตัว บุคลิกภาพ ที่ส่งผลต่อบรรยากาศใน
การแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ ซึ่ง ทางกลุ่ม เห็ นสาเหตุนี้จะเกิ ดขึ้ นในเวทีของการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์
ความผิดพลาดแล้ว มีหนึ่ งในสมาชิกที่ มีลักษณะ เป็นผู้ที่ ตาหนิติเตี ยนหรือแม้กระทั้ง อาวุ โสสูง สุดใน
ขณะนั้นที่อยู่ในสถานการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้มีบุคลิกที่ไม่สามารถสร้างบรรยากาศแห่งความปลอดภัย
ทางด้านจิตใจได้ จึงทาให้เกิดการปกปิด ปิดบังและไม่กล้าทีจ่ ะบอกกล่าวความผิดพลาดของตนเองให้
คนอื่นได้เรียนรู้เนื่องด้ว ยกลัว ผลลัพ ธ์ที่ อาจเกิ ดขึ้ นกั บตนเอง เช่นการตา หนิ ติเตีย นหรือการลงโทษ
เป็นต้น
แนวทางการแก้ไข ทางกลุ่มได้ร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไข คือ เริ่มจากผู้นาแต่ละฝ่ า ย
หรือหมวดมาอบรมให้ความรู้และฝึกฝนเพื่อทาความเข้าใจในวิธีการที่เหมาะสมทีจ่ ะสร้า งบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ และ เป็นหลักในการขับเคลื่อนวัฒนธรรม โดยที่ มีวงรอบการอบรมที่ชัดเจน
(6) บรรยากาศความไม่ ปลอดภัย ทางจิตใจ สาเหตุนี้สมาชิกได้ร่ว มกันให้ความเห็นว่ า
บรรยากาศความไม่ป ลอดภั ยทางจิตใจเป็นสาเหตุ ที่สาคัญที่ ทาให้ เกิดการเบี่ ยงเบนของการปลูกฝั ง
วัฒนธรรมการไม่ติเตียนทีพ่ ึงประสงค์ของฝูงบิน 701 กองบิน 7 เนื่ องจากผู้ที่ทาความผิดพลาด ไม่กล้า
ที่จะพูดความจริงทัง้ หมดให้ผู้อื่นได้รับทราบเนื่องจากไม่ต้องการรับผลกระทบทางจิตใจหรือบทลงโทษ
ที่ตามมาจึ งมักเกิ ดอาการนิ่ง เสีย ดีกว่า ซึ่ง เป็นสิ่ง ที่ไม่ ต้องการเป็นอย่า งยิ่ งเนื่ องจากความผิ ดพลาด
เหล่านั้นจะยังคงอยู่ ไม่ได้รับการแก้ไขและป้องกัน อย่างถูกต้อง เปรียบเหมือนกับระเบิดเวลาที่รอวั น
ระเบิดและเกิด ความเสียหายกับชีวิต ทรัพ ย์สิน ภารกิจ หรือความมั่นคงเนื่องจากอากาศยานรบเป็ น
ยุ ท โธปกรณ์ ที่ มี ผลความมั่ น คง เปราะบาง และมู ลค่ า ที่ สูง มาก ดั ง นั้ น วั ฒ นธรรม และจาก
ประสบการณ์ ของสมาชิกที่ เสนอแนะมาบางท่า นกล่ าวว่ า ในบางครั้ งจากประสบการณ์ ที่พ บเจอ
เจ้าหน้าที่อาวุโสที่ร่ว มแลกเปลี่ยนความผิดพลาด ก็ไม่มีลักษณะที่ไม่ติเตียนจริง ทาให้เมื่อ เจ้าหน้า ที่
ทาการพูดในความผิดพลาดของตนให้คนในกลุ่มฟังกลับโดนตาหนิ หรือมีผลต่อภาพลักษณ์ของผู้ ที่ พู ด
ในเวลาต่ อมา หรื อ ผู้ นาขณะนั้ นไม่ สามา รถสร้า งบรรยากาศของคนในกลุ่ ม ให้ เกิด บรรยากาศที่
ปลอดภัยทางจิตใจได้ ก็จะส่งผลต่อการพูดความจริงอย่างตรงไปตรงมาในที่สุด ซึ่งต้องยอมรับว่าผู้ ที่
ผิดพลาดมีพื้นฐานของจิตใจ จิตสานึก ความรู้สึกผิดชอบหรือการยอมรับในตัวเองที่แตกต่างกัน
สาเหตุนี้สมาชิกได้ ร่วมกันให้ความเห็นว่า สิ่งที่สาคัญ ในระบบทหารคื อผู้นา ควรเริ่มต้ น
จากผู้นาทุกระดับของฝูงบิ น 701 กองบิน 7 ได้มีโอกาสพูดคุยกันแลกเปลี่ย นประสบการณ์อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่ง เป็นนโยบายของ ผู้บังคับฝู งบิน 701 กองบิน 7 ด้ วยที่ ให้มีประชุมข้าราชการทุ ก
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เดือน จึง ควรที่จ ะเริ่มต้นจากผู้นาก่อน และค่อย ๆ ขยายผล และใช้โอกาสในตอนเช้าที่จะต้ องมีการ
ประชุม ตรวจสอบยอด ชี้ แจงการปฏิบั ติป ระจ าวันเป็นเวที ในการท าความเข้ าใจกับข้ าราชการทุ ก
ระดับของฝูงบิน โดยผู้นาจะต้องมีความเข้าใจในพื้นฐานของจิ ตใจมนุษย์ การเลือกใช้คาพูด การสร้า ง
บรรยากาศ ซึ่งองค์ประกอบของความสาเร็จคือ ความรู้ และการปฏิบัติ บนพื้นฐานความตัง้ ใจจริง
(7) ความไม่เหมาะสมของสถานที่ใ นการด าเนิ นกิ จกรรมแลกเปลี่ย นเรี ยนรู้จากความ
ผิดพลาดร่ วมกัน สาเหตุ นี้สมาชิกได้ร่ วมกันให้ค วามเห็ นว่ าท าให้ เกิ ดการเบี่ย งเบนของการปลู กฝั ง
วัฒนธรรมการไม่ ติเตี ยนที่ พึงประสงค์ ของฝู งบิ น 701 กองบิ น 7 เนื่ องจาก มี สมาชิกได้แสดงความ
คิดเห็นว่าปัจจุบันใช้สถานที่หอ้ งประชุมใหญ่ของเจ้าหน้าที่ช่างทุกฝ่ายรวมกันในการประชุ ม ชี้ แจงการ
ปฏิบัติ ในช่ว งเช้าร่ วมกันและมี ผู้เข้า ร่วมประชุม ประมาณ 100 คน ซึ่ งทางกลุ่มให้ความเห็นว่า ด้ว ย
ขนาดและความแตกต่างกันของแต่ละฝ่ายที่มาประชุมร่วมกันทาให้เ จ้าหน้าที่อาวุโสน้อย ไม่ กล้ า ที่ จ ะ
ออกมาเล่าประสบการณ์ทตี่ นเองทาผิดพลาดให้กับทุกคนได้เรียนรู้
แนวทางแก้ ไ ข ทางกลุ่ ม เสนอให้ หั ว หน้ า หมวดงาน ที่ ใกล้ ชิด กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ
ปฏิบัติการเป็ นผู้นาในการสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนความผิดพลาดด้วยการทาเป็นตัวอย่า ง
และเมื่อได้ข้อมูลจึงนาข้อมูลที่เจ้าหน้าทีท่ ี่ผิดพลาด ได้บอกกับประธานในการประชุมและแลกเปลี่ ย น
ให้กับผู้อื่นในห้องประชุมได้เรียนรูร้ ่วมกัน หรือมีสมาชิกบางท่านเสนอให้ใช้รูปแบบที่หลากหลายโดย
มีแรงจูงใจประกอบ เช่น การเขียนรายงานอันตรายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตหิ น้าที่ ซึ่งเป็นเอกสารที่ อยู่
ในระบบการการปฏิ บัติงานอยู่ แล้ว โดยที่ นาสิ่ งนี้มาเรียนรู้ร่วมกันก็ จะสามารถเพิ่ม โอกาสในการได้
ข้อมู ลที่ เพิ่ มขึ้ นจากการแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ ความผิด พลาดโดยไม่ ต้ องใช้ค วามกล้าออกมาพูด หน้า ที่
ประชุมได้
ซึ่งในการประชุมครั้ งนี้สิ่งที่ทุ กคนได้รับ คือสาเหตุที่สมาชิกทุกคนได้ ร่วมกันวิเคราะห์ถึง
สาเหตุ ที่ ทาให้ วัฒนธรรมการไม่ ติเตีย นเบี่ย งเบนออกจากวัฒนธรรมการไม่ ติ เตีย นของฝู งบิ น 701
กองบิน 7 ที่พึงประสงค์ และได้แนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อทดลองใช้
4) การพบปะครั้งที่ 4 วันที่ 28 พ.ย. 2562 มีวัตถุประสงค์คอื สมาชิกทุกคนในแต่ ละฝ่ า ย
รายงานผลการปฏิบั ติงานและสรุ ปผลการปฏิ บัติ ตามแนวทางที่เลือกและข้อเสนอแนะ ซึ่ง จากการ
ประชุม ครั้งนี้ ทุกฝ่า ยได้ลองไปปฏิบัติ ตามแนวทางที่ทุกคนได้ ร่วมเสนอแนะแนวทางการปฏิบั ติและ
กลับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการด าเนินการ เพื่ อร่วมกันเรีย นรู้และปรับ ปรุงเพื่ อการเรียนรู้
อย่ า งต่ อเนื่ องเพื่ อให้ ได้ ผลลั พ ธ์ที่ ต้ องการ นั่ นคื อการการท าให้ แนวทางการพั ฒนาการปลู กฝั ง
วัฒนธรรมการไม่ติเตียนของฝูงบิน 701 กองบิน 7 สามารถปฏิบัติได้จริง ในการพบปะครั้ง นี้ ท างกลุ่ ม
ได้ร่วมกันสร้างกระบวนทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมการไม่ติเตียนอันพึงประสงค์ของฝูงบิน 701 ขึ้นเพื่ อใช้
เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนและปลูกฝังให้กับข้าราชการทุกระดับชั้นดังนี้
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ภาพที่ 1 กระบวนทัศน์ของวัฒนธรรมการไม่ติเตียนฉบับแก้ไขเพื่อทดลองปฏิบตั ิ
หลักในการออกแบบกระบวนทัศน์นี้ เป็นองค์ประกอบของความหมายอย่างง่ ายที่ต้ องการ
ของวัฒนธรรมการไม่ติเตียนอันพึ งประสงค์ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจในภาพรวมของวัฒนธรรมได้
โดยง่า ย โดยไม่ลงรายละเอีย ดมากประกอบด้ วย คาทั้ง 3 ค า ได้แก่ Professional (ความเป็นมื อ
อาชีพ) Acceptance (การยอมรั บในตัวเอง) และ Sharing (แบ่งปันความผิดพลาดของตนให้ผู้อื่น
เรียนรู้) เกิดขึ้นจากการพบปะในครั้งที่ 3 ที่ทุกคนร่วมกันให้คานิยามและเกิดคาซ้าจนสกัดออกมาเป็ น
รูปแบบความความหมายที่ตอ้ งการสื่อสารให้ทุกคนได้เข้าใจ โดยตราชั่งพฤติกรรม เป็ นหลั กการของ
Just Culture ซึ่งแบ่งการกระทาที่ ยอมรับได้และยอมรับ ไม่ได้ เพื่อเลือกวิธีในการขับเคลื่อนระหว่า ง
การติเตีย นและการไม่ติเตีย น ซึ่งมีค วามจาเป็ น ที่จะต้ องมีในสั งคมทหารเนื่องจากสิ่งที่ท าให้ทหาร
แตกต่ างจากโจรที่ ถืออาวุธ คือทหารมี วินัย ซึ่ งวิ นัย คื อการทาตามธรรมเนี ย มของทหาร และระบุ
พฤติกรรมที่จะขับเคลื่อนเช่น ถ้าผิดระเบียบ กฎ วินัย จะต้องดาเนินตามแนวทางการลงทัณฑ์และการ
ปฏิบั ติกรณี ข้า ราชการสัง กัด ทอ. กระท าผิด วินัยทหาร ค าสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ที่ 48/58 และถ้า การ
กระทานั้ นเป็ นการกระท าที่ ยอมรับ ได้ด้ านมนุษ ย์ปั จจัย บุ คคลนั้นอยู่บ นพื้ นฐานของ ความเป็ นมื อ
อาชีพ การยอมรับตัวเอง และ กล้าที่จะแบ่งปันความผิดพลาดให้ผู้อื่นได้เรี ยนรู้พวกเราจะขับเคลื่อน
ด้วย การไม่ติเตียน ไม่ลงโทษ ร่วมกันแก้ไขแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ ร่วมกันไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคต เมื่อ
เลขาการประชุมได้นาความคิดของทุกคนสรุปเป็น กระบวนทัศน์ในการขับเคลื่อน อธิบายความหมาย
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สมาชิกแต่ละคนก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและปรับแก้ไข เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานในทุกมิติของ
แต่ละฝ่าย และเมื่อได้ผลสรุปจึงได้นาเสนอกับ ผู้บังคับฝูงบิน 701 กองบิน 7 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่ งกั นและกัน ท าให้เห็นสมาชิ กทุ กคนได้ เรียนรู้ ร่วมกั นและ
แสวงหาคาตอบ สร้างทีมงานที่เข้มแข็งอย่างไม่เคยมีมาก่อน และสามารถต่ อยอดได้ โดยสมาชิกได้เสนอให้ มี
การพบกันให้มากขึ้น เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน กันโดยเริ่มต้ นจากหั วหน้าฝ่ ายและหัวหน้ าหมวดของแต่ ละฝ่าย
ก่อนและค่ อยขยายผล ซึ่งผลลั พธ์สุดท้ายทางกลุ่มมุ่งหวังที่ จะเห็นภาพของการมี วัฒนธรรมการไม่ติ เตียนของ
ฝูงบิ น 701 กองบิ น 7 และสามารถขับเคลื่อนสู่วิ สัยทั ศน์ได้อย่ างแท้จริ ง โดยเมื่ อสิ้นสุดการพบปะเลขาการ
ประชุมได้รายงานผลการพบปะให้กับ ผู้บังคับฝูงบิน 701 กองบิน 7 และนากระบวนทัศน์วั ฒนธรรมการไม่ ติ
เตียนของฝูงบิน 701 กองบิน 7 ให้ท่านได้พิจารณาซึ่งท่านได้ให้คาแนะนา และแก้ไขเพื่อป้องกันการตีความที่
ผิดพลาดของผู้ใช้งานและให้ง่ายที่จะเรียนรู้ และสั่งการเพื่อขับเคลื่อนต่อไป

บทสรุปและข้อคิดเห็น
1) ปัญหาและความสาคัญของปัญหา
จากการที่ฝูงบิน 701 กองบิน 7 ได้รับวัฒนธรรมไม่ติเตียนมาใช้ในองค์กร นับเป็นก้าวที่เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมเดิมเป็นอย่างมาก เนื่องจากวัฒนธรรมเดิมของฝูงบินได้ฝังรากลึกอยู่ใน
คนและองค์ กรมาเป็ นเวลานาน และการที่ จะทาให้ ข้า ราชการทุ กคน มีค วามรู้ และความเข้ าใจใน
วัฒนธรรมไม่ติเตียนซึ่งเป็นวัฒนธรรมใหม่ ต้องดาเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป อาศัยความเป็ นผู้ นา
ของหั ว หน้า ฝ่ ายในองค์กรทุกระดั บ ร่ วมกั บ ทาเป็ นตั วอย่ าง มี พ ฤติ กรรมเฉพาะที่ แสดงให้ เห็ นถึ ง
วัฒนธรรมการไม่ติเตียนอย่างชัดเจน การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดอุ ปสรรคเป็นธรรมดา ด้วยฐานคติเดิ ม
ของข้ าราชการฝู งบิน 701 กองบิน 7 ที่ มีความหลากหลายของบุ คลากรอันเนื่องจากการสับเปลี่ย น
หมุนเวียนกาลังพลเพื่อรองรับกับอากาศยานแบบใหม่ หรือความยาวนานของวัฒนธรรมเก่ า ที่ ฝัง ราก
ลึกในบุคลากรของของ ฝูงบิน 701 กองบิน 7 และรอยต่อของการปลู กฝังและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
จึงทาให้ยังเกิดปัญหาต่างๆ หรือการเบี่ยงเบนกับหลักการของวัฒนธรรมการไม่ติเตียนอั นพึ ง ประสงค์
ซึ่งมี ต้นกาเนิ ดมาจากกองทั พอากาศสวี เดนที่สมบูร ณ์แบบและความอั นตรายคือถ้ ามี การกระทาที่
ฝ่าฝืนซ่อนอยู่ในวัฒนธรรมการไม่ติเตียนและไม่ได้มีรูปแบบการจัดการอย่างเหมาะสมจะเกิด อั นตราย
ตามมา เช่น อุบัติ เหตุ อุบั ติการณ์ ความล้ มเหลวของภารกิจ ซึ่ง ย่อมกระทบต่อชี วิต ทรัพ ย์สินของ
ราชการ ตลอดจนของความมั่นคงของชาติ
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2) วัตถุประสงค์และวิธีการศึกษา
(1) วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสาเหตุที่ทาให้เกิดการเบี่ยงเบนออกจากวัฒนธรรมการไม่ตเิ ตียนอังพึงประสงค์
ของฝูงบิน 701 กองบิน 7
เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริ มปลูกฝังวัฒนธรรม การไม่ติ เตียนของ ฝูงบิ น 701 กองบิ น
7 ที่เหมาะสม สู่การปฏิบัติจริง
(2) วิธีการศึกษา
ดาเนินกระบวนการเรี ยนรู้ โดยคัด เลื อกกลุ่ ม ตั วแทนจากฝ่ า ยต่า ง ๆ ในฝู ง บิ น 701
กองบิน 7 จานวน 5 ฝ่าย ฝ่ายละ 2 คน และผู้วิจั ย รวม 11 คน จากฝ่ายยุทธการ ฝ่ ายการข่าว ฝ่า ย
ซ่อมอากาศยาน ฝ่ายบริหารการซ่ อมบารุง และฝ่ ายบริภัณฑ์สนับ สนุนการซ่อม โดยเป็นบุคลากรที่ มี
ความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์ในการทางานในฝูงบิน 701 กองบิน 7 และเป็นที่ยอมรั บ ในฝ่ า ย
ของตนทั้งระดับบริหารและปฏิบตั ิการ โดยมีการพบปะจานวน 4 ครั้ง ซึ่งมีรายละเอียดในการพบปะ
ดังนี้
การพบปะครั้งที่ 1 ชี้แจงหลักการและเหตุผลและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่ ทาให้
การปลู กฝังวั ฒนธรรมการไม่ติเตียนของฝูงบิ น 701 กองบิน 7 เกิดการเบี่ ยงเบนออกจากวัฒนธรรม
การไม่ติเตียนอันพึงประสงค์ โดยสัมภาษณ์ตัวแทนทั้ง 5 ฝ่ายของฝูงบิน 701 กองบิน 7 ฝ่ายละ 2 คน
และผู้วิจัย รวม 11 คน ระดับ หัวหน้าฝ่า ย และ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการได้แก่ ฝ่ายยุทธการ ฝ่า ย
การข่าว ฝ่ายซ่อมอากาศยาน ฝ่ายบริหารการซ่อมบารุง ฝ่ายบริภัณฑ์สนับสนุนการซ่อม เพื่ อรวมรวม
ปัญหา ประสบการณ์ของแต่ละคนที่พบเจอกับ ปัญหาการปลูกฝัง วัฒนธรรมการไม่ติเตียนของฝูงบิ น
701 กองบิน 7
การพบปะครั้งที่ 2 ชี้แจงให้ข้าราชการทุกคนในฝูงบิน 701 กองบิน 7 เข้าใจถึงวิ สัย ทั ศ น์
ของฝูงบิน 701 กองบิน 7 พันธกิจ เป้าหมาย นโยบายการปฏิบัติงาน ความหมายและลักษณะของ
วัฒนธรรมธรรมการไม่ติเตียนทีพ่ ึงประสงค์ ของ ฝูงบิน 701
การพบปะครั้งที่ 3 สรุปสาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ้ นในแต่ ละฝ่ ายร่ วมกั นเสนอแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจลงมือปฏิบัตติ ามแนวทางทีเ่ ลื อก
การพบปะครั้งที่ 4 รายงานผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการปฏิบัตติ ามแนวทางที่เลื อก
และข้อเสนอแนะ
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3) ผลการศึกษาถึงสาเหตุของปัญหา

ภาพที่ 2 กระบวนทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการไม่ตเิ ตียนของ ฝูงบิน 701 กองบิน 7
ผลจากการดาเนินกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติ สิ่งที่สมาชิกในกลุ่มได้เรียนรู้รว่ มกั น
คือกระบวนทัศ น์ร่วม ดั งภาพที่ 2 โดยมี รายละเอียดดั งนี้ ต้นไม้ต้นเดิ มคือวัฒนธรรมธรรมเดิมที่เกิ ด
จากประวัติศาสตร์ เรื่องราว วัฒนธรรม ประเพณีของทุกคนในฝูงบิน 701 กองบิน 7 ร่วมกันหล่อหลอม
ขึ้นมาและได้ใช้ร่มเงาในการดาเนินการฝึกนักรบ เพื่อออกไปปกป้องประเทศโดยอาวุธคืออากาศยานที่
ประจาการในฝูงบิน 701 กองบิน 7 ที่ประจาการและเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นลาดับตามกระบวนการ
จัดหาอาวุธยุ ทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศซึ่งประเมินจากภัยคุ กคามที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
อยู่ตลอดเวลา และเมื่อ พ.ศ. 2554 กองทัพอากาศได้จัดหาอาวุธชนิดใหม่ทมี่ ีศกั ยภาพสูงที่จะรองรั บ
กับ ภัย คุกคามทุ กรู ปแบบจากสถานการณ์ ของภั ย คุ กคามขณะนั้นและในอนาคต จึงตั ด สินใจเลือก
อากาศยาน Gripen C/D เข้าประจาการ ณ ฝูงบิน 701 กองบิน 7 ซึ่งต้นไม้ต้นเดิมคือวั ฒนธรรมเดิ ม
ของฝูงบิน 701 กองบิน 7 ไม่เพียงพอที่จะให้ร่มเงา จึงต้องหาต้นไม้ต้นใหม่ที่ใหญ่กว่า ยั่งยืนกว่า ให้
ดอกผลที่มากกว่า ให้ร่มเงาที่ดีกว่าที่ประเทศผู้ผลิตอากาศยาน มีประสบการณ์ว่าต้นไม้ต้นนี้เพียงพอ
ต่อกิจกรรมในการเดินการทุกกิจกรรมเกี่ยวกับอาวุธชนิดนี้ ตั้งแต่บัดนั้นเราก็ได้เริ่มปลูกต้นไม้ชนิดใหม่
คือต้นไม้นี้คือ วัฒนธรรมการไม่ติเตียนของฝูงบิน 701 กองบิน 7
เมื่อเวลาผ่านมาถึงปัจจุบัน สิ่งที่เราทุกคนพบคือร่มเงาดอกผล ไม่ ได้เป็นอย่างที่ต้นไม้ชนิด นี้
ควรจะเป็น ซึ่งเรานิ ยามสิ่งนี้ว่ าการเบี่ยงเบน เราจึ งอยากจะรู้ว่าอะไรที่ทาให้สิ่ง ที่เราปลูกต้นไม้ต้นนี้
ไม่ ได้ ผลตามสิ่ งที่ ต้ นไม้นี้ควรจะให้ และเราจะท าอย่า งไรที่ จะท าให้ต้ นไม้ต้ นนี้กลับ มาให้ด อกผล
เหมือนกับสิ่งที่ควรจะเป็น ดังนั้นเราจึงได้เลือกบุคคลที่ส่งผลโดยตรงกับต้นไม้ต้นนี้มารวมกลุ่มกันเพื่ อ
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แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และผลที่ได้จากการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติโดยที่สมาชิ ก
ทุกคนได้ร่วมกันหาสาเหตุทที่ าให้เกิดการเบี่ยงเบนออกจากวัฒนธรรมการไม่ตเิ ตียนอันพึงประสงค์เป็น
ดังนี้
(1) ขาดความเข้าใจในความหมาย ของวัฒนธรรมการไม่ติเตียนของฝูงบิน 701 กองบิน 7
ขาดนิยามและความหมายของวัฒนธรรมการไม่ตเิ ตียนของฝูงบิน 701
ขาดการอบรมให้ทุกคนเข้ าใจความหมายของวัฒนธรรมการไม่ติ เตียนของฝูงบิน 701
กองบิน 7 เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในทุกฝ่ายของฝูงบิน 701
(2) ขาดการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบแบบแผน
ไม่มีผู้รับผิดชอบในการถ่ายทอดวัฒนธรรมการไม่ตเิ ตียนของฝูงบิน 701
การถ่ายทอดที่คลาดเคลื่อน เบี่ยงเบน และไม่เหมือนกัน เนื่องจากเป็นการถ่ายทอดโดย
วิธีพี่สอนน้อง หรือเรียนรู้เองจากการปฏิบัติงาน
(3) ความหลากหลายของวัฒนธรรมเดิมที่ตดิ ตัวมา
มีการโยกย้าย หรือ บรรจุข้าราชการฝูงบิน 701 ตามระบบราชการปรกติ ทาให้บุ คลากร
มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรม
วัฒนธรรมที่ผสมผสานเดิมในฝูงบิ น701 ท าให้มี วัฒนธรรมที่ส่งเสริ ม และวั ฒนธรรมที่
ขัด ขวางต่ อการต่อวัฒนธรรมการไม่ ติเตีย น เช่น วั ฒนธรรมแห่ งความปลอดภัย จะส่ง เสริ มต่ อการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรมไม่ติเตียน วัฒนธรรมระบบอาวุโส จะขัดขวางต่อการขับ เคลื่อนวัฒนธรรมการไม่
ติเตียน เป็นต้น
ข้าราชการฝูงบิน 701 กองบิน 7 บางคน ไม่ยอมรับวัฒนธรรมการไม่ตเิ ตียนและมี ความ
พึงพอใจกับวัฒนธรรมเดิมของตนเองก่อนที่จะย้ายมา ณ ฝูงบิน 701
(4) ขาดกิจกรรมที่ส่งเสริมการปลูกฝั งและขับเคลื่ อนวั ฒนธรรมการไม่ติเตียนของฝูงบิน 701
ขาดกิจกรรมที่เป็นรูปแบบมาตรฐานในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมการไม่ตเิ ตียน
ขาดกิจ กรรมที่ส่งเสริ มต่ อการปลู กฝั งและการขับ เคลื่อนวั ฒนธรรมการไม่ติ เตีย นของ
ฝูง บิ น 701 กองบิ น 7 เช่ น โครงการที่ จ ะให้ ร างวัล หรื อประกาศเกี ย รติ คุ ณ เมื่ อมี เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้
แลกเปลี่ยนความผิดพลาดที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในการป้องการเหตุการทีอ่ ันตรายในอนาคต
(5) บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล
บุคลิ กภาพที่ส่งผลต่อบรรยากาศในการแลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ เช่น บุค ลิกภาพไม่ เป็นมิต ร
ขาดศิลปะในการพูดหรือศิลปะการชักจูง เป็นต้น
ลักษณะนิสัยส่วนบุคคล เช่น ใจแคบ ไม่ยอมรับผิด ชอบตาหนิผู้อื่น เป็นต้น
(6) บรรยากาศความไม่ปลอดภัยทางจิตใจ
ผู้นาในฝ่ายแต่ละฝ่ายขาดการสร้างบรรยากาศความปลอดภัยทางจิตใจให้กับลูกน้อง
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ผู้นามีการลงโทษ หรือ ตาหนิติเตียน ข้าราชการที่ดาเนินตามหลักการของวัฒนธรรมการ
ไม่ติเตียนอันพึงประสงค์ทาให้เกิดบรรยากาศความไม่ปลอดภัยทางจิตใจขึ้นในที่ประชุม
สมาชิกในกลุ่มขณะที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความผิดพลาด แสดงพฤติกรรมการตาหนิ
ติเตียนสมาชิกท่านอื่นในที่ประชุม
(7) ความไม่เหมาะสมของสถานที่ใ นการด าเนิ นกิ จกรรมแลกเปลี่ย นเรี ยนรู้จากความ
ผิดพลาดร่วมกัน
บรรยากาศสถานทีไ่ ม่เหมาะสม เช่น ห้องประชุมขนาดใหญ่ ผู้เข้าร่วมประชุมจานวนมาก
สิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม เช่น สภาพอากาศที่ ร้อนของสถานที่ ปฏิบั ติงาน เสี ยงดัง หรื อ
ความไม่พร้อมของสถานที่
4) แนวทางในการส่งเสริมการปลูกฝังวัฒนธรรม การไม่ตเิ ตียนของ ฝูงบิน 701
(1) สร้างความเข้า ใจร่วมกัน ของข้าราชการฝูงบิน 701 กองบิน 7 ในความหมายของ
วัฒนธรรมการไม่ ติเตี ยนของฝูง บิน 701 กองบิน 7 โดยมุ่ง เน้นในกลุ่ม ผู้นาของแต่ละฝ่า ยทุ กระดั บ
ตั้งแต่ ระดับบริห ารและปฏิบัติการ เพื่อเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน หลังจากนั้นสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันของ ข้าราชการทั้งฝูงบิ น เพื่อชี้แจงให้ข้าราชการทุกคนเห็นถึง ความสาคั ญและความเข้าใจที่
ตรงกัน
(2) มีการอบรมข้า ราชการทุกคนในการประชุม ฝูงบิ น ในทุ กเดื อนเกี่ย วกั บวัฒนธรรม
หลักของฝูงบิน 701 กองบิน 7 คือ วัฒนธรรมการไม่ติเตียน
(3) ลดบทบาทของวัฒนธรรมเดิมของข้าราชการฝูงบิน 701 กองบิน 7 โดยการอบรมให้
เห็นถึงข้อเท็จจริงที่จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลง และส่งเสริมการปลูกฝัง ส่งเสริมวัฒนธรรมการไม่ติเตี ย น
อันพึ ง ประสงค์ ซึ่ง เป็ นวั ฒนธรรมหลั กของฝูง บิ น 701 กองบิ น 7 ในปั จจุ บั น ท าความเ ข้า ใจกั บ
ข้าราชการฝูงบิน 701กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการทีบ่ รรจุใหม่ ข้าราชการทีโ่ ยกย้ายมาจากฝู ง บิ นอื่ น
หรือข้ าราชการที่อายุราชการมากที่ยั งยึด ถือในวัฒนธรรมเก่า ของตนเอง และสร้างแรงจู งใจในการ
ขับเคลื่อนการปลูกฝั งวัฒนธรรมการไม่ ติเตี ยนที่ พึง ประสงค์ ให้ ข้าราชการในฝู งบิน 701 กองบิ น 7
ทุกฝ่ายและทุกระดับ
(4) มีกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมการไม่ติเตียนฝูงบิน 701 กองบิน 7 ที่ ห ลากหลาย เช่ น
รางวัลบุคคลเด่ นด้านนิรภัยโดยให้รางวัลกับ ผู้ที่มีลักษณะของการปฏิบัติ ตามวัฒนธรรม
การไม่ติเตียนอันพึงประสงค์ของฝูงบิน 701 กองบิน 7
กิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อสร้างความสนิทสนมใกล้ชิดและปลูกฝังวัฒนธรรม
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความผิดพลาดก่อนหรือหลังการปฏิบัตภิ ารกิจในทุกวัน
กิจกรรมกีฬาสร้างความสามัคคี เป็นต้น
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(5) สร้างบุคลิกข้าราชการฝูงบิน 701 กองบิน 7 ที่พึ งประสงค์ที่ส่งเสริมต่อบรรยากาศ
แห่งความปลอดภัยทางจิต ใจ โดยการเชิญวิ ทยากรภายในและภายนอกหน่ว ยงานเพื่อจั ดอบรม ให้
ความรู้ ให้แนวทาง เพื่อปรับฐานพฤติกรรมและบุคลิกภาพของข้าราชการระดับ บริหาร และ หั ว หน้ า
หมวดงานเพื่ อส่ งเสริม ให้ เกิ ด บรรยากาศความปลอดภั ย ทางจิ ต ใจของ กลุ่ ม เมื่อด าเนิ นกิ จกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความผิดพลาดจากการปฏิบตั ิงาน
(6) ส่งเสริมความปลอดภัยทางจิตใจให้ข้าราชการ โดยผู้กากับดูแลทุกระดับจะต้องท า
ความเข้าใจในหลั กการและแนวทางในการขับ เคลื่อนเมื่อเกิดความผิด พลาดของข้ าราชการขึ้ น โดย
ต้องใช้ แนวทางเดียวกัน โดยเป็นลั กษณะของค าสั่งผู้มี อานาจในหน่วยงานในการสร้างรูปแบบ หรื อ
กระบวนทัศน์ด้ านวัฒนธรรมการไม่ติเตียนของฝูงบิน 701 กองบิน 7 และทาความเข้ าใจในส่วนรวม
เพื่อให้ข้าราชการทุกคนได้เรียนรู้ และรับทราบถึง แนวทาง การบัง คับใช้ และ การขับเคลื่อนร่วมกั น
เพื่อให้ เมื่ อเกิ ดความผิด พลาดขึ้น จะมี แนวทางการปฏิบั ติที่ ต รงกันทั้ง ฝูง บิน โดยใช้กระบวนทั ศ น์
วัฒนธรรมการไม่ติเตียนของฝูงบิน 701 กองบิน 7 ที่ทางกลุ่มสมาชิกการเรียนรู้จากการปฏิบตั ิรว่ มกั น
สร้างขึ้น
(7) จัดสถานที่ และบรรยากาศที่เหมาะสมในการดาเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความผิด พลาด เช่น ในทุกวั นก่ อนและหลัง ปฏิบั ติง าน ควรเป็นกลุ่ มย่อยในที่ท างานของแต่ละฝ่า ย
หรือแต่ละหมวดงาน ในบรรยากาศทีเ่ ป็นกันเองไม่เร่งรีบหรือสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่เหมาะสม เช่ น เสี ย ง
ดัง สภาพอากาศที่ร้อน หรือกาลังดาเนินงานที่ มีความเร่ งด่วนอยู่ และเมื่อได้ เรื่องที่มีป ระโยชน์ต่ อ
ส่วนรวม จึ งใช้ห้ องประชุม ใหญ่ ที่มีข้าราชการมาก โดยผู้ นาขณะนั้นเป็นผู้นาเรื่องราวมาเน้นย้ าเพื่ อ
ส่วนรวม หรือ อาจให้ผู้ที่มี ความพร้ อมที่จะท าการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขึ้นมาเล่ าประสบการณ์
แห่งความผิดพลาดให้ผู้อื่นได้รว่ มกันเรียนรู้ เป็นต้น
5) ข้อเสนอแนะ ในการปลูกฝัง และขั บเคลื่ อนวัฒนธรรมการไม่ ติเตี ยนกับ หน่ว ยงานของ
กองทัพอากาศหรือองค์กรอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน
วัฒนธรรมการไม่ติเตียนเป็นวัฒนธรรมที่ทาให้สมาชิ กทุกคนในองค์กรเกิดความรู้สึกอยากเป็น
หนึ่ ง ในบุ คลากรที่ มีคุ ณ ภาพสู งมี ค วามเป็ นมื ออาชี พร่ ว มกั บ ขับ เคลื่ อนองค์กรเข้า สู่ เป้ าหมายด้ ว ย
บรรยากาศของความปลอดภัยในจิตใจทีจ่ ะเรียนรู้ความผิดพลาดต่าง ๆ ร่วมกันและร่วมกั นหาสาเหตุ
ของความผิด พลาดเพื่อป้องกั นไม่ให้ เกิดกั บบุค คลอื่นในองค์กร ทาให้ เกิดเป็ นองค์ ก รแห่ งการเรียนรู้
และบรรลุสู้เป้าหมายขององค์กรได้ดว้ ยความรวดเร็ว แต่สิ่งที่มีอันตราย ซ่อนเร้นอยู่ในวัฒนธรรมแบบ
นี้คือ ทุกคนในองค์กรจะต้องมีความเข้าใจร่วมกันถึงความหมายและรูปแบบการปฏิบัตอิ ย่างแท้จริง ว่า
การกระท าใดที่จ ะไม่ ติ เตี ยน การกระท าใดจะต้องติเตีย น เนื่ องจ ากหากไม่ติ เตี ย นเมื่อเกิ ด ความ
ผิดพลาดที่เกิด จากเจตนาในการฝ่า ฝืน กฎ ระเบีย บ ข้อบั งคับ หรือ กติกาในองค์กรที่มีความสาคั ญ
และเกี่ยวข้องกับความอยู่รอด ความปลอดภัย ความมั่นคง หรือ ความอยู่รอดของประชาชนคนในชาติ
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แล้ว ไม่ ได้มีการดาเนิ นการอย่างเหมาะสม การฝ่ าฝืนเหล่ านั้น จะเป็นเสมือนระเบิดเวลาที่ซ่อนอยู่ใ น
องค์กร และส่งผลเสียต่ อองค์กรในที่สุด ดังนั้ นวัฒนธรรมการไม่ติเตียนจะเกิด ผลและประโยชน์สูงสุ ด
ทุกคนในองค์กรจะต้องเข้าใจ เรียนรู้ และร่วมกันขับเคลื่อนร่วมกันอย่างมืออาชีพ ที่อยู่บนการยอมรั บ
ตัว เองเมื่ อเกิ ด ความผิ ด พลาด และกล้ า ที่ จ ะแลกเปลี่ ย นความผิ ด พลาดให้ กับ ผู้ อื่นในองค์ กรโดย
ความสาเร็ จจะเริ่ม ต้ นจากภาวะผู้ นาทุ กระดับ ชั้ นในการร่ว มกันปฏิบั ติ เป็ นแบบอย่า งและร่ วมกั น
ขับเคลื่อนอย่างจริงจริง โดยมีปัจจัยแห่งความสาเร็จและแนวทางการขับเคลื่อนดังนี้
(1) รู้ตนเอง โดยการประเมินองค์ กรตนเองถึงปัจ จัยด้านต่างๆ ถึงเหตุผล ความจาเป็ น
ความสาคัญ ของวัฒนธรรมเดิมของหน่วยงานตนเองว่า มีข้อบกพร่อง ข้อจากัด หรือ สาเหตุที่ต้องการ
เปลี่ยนแปลงไปยังวัฒนธรรมการไม่ติเตีย นจริงหรือไม่ ถ้าจริ งต้องประเมินตนเองในทุกมิติ ที่เกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรม เช่น มี วัฒนธรรมเดิม ของตนอะไรบ้ างที่ ส่งเสริม หรือ ขัดขวางต่ อวัฒนธรรมการไม่ ติ
เตียนอย่างตรงไปตรงมา
(2) ยอมรับตนเอง สร้างการยอมรับทั้งผู้นาองค์กรและบุคลากรในองค์กรถึงความจาเป็น
ความสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมของการเปลี่ยนแปลง
(3) เรียน ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ ความหมาย วิธีการ กิจกรรม เกี่ยวกับวัฒนธรรมการ
ไม่ติเตี ยนที่เหมาะสมกับ องค์ กรของตนเองจนมี ความเข้าใจอย่า งแท้จ ริง โดยเริ่มต้ นจากผู้นาองค์กร
ผู้นาระดับบริหาร ผู้นาระดับปฏิบัตกิ าร และ ทุกคนในหน่วยงานหรือองค์กร
(4) เริ่มต้น ขับเคลื่อนองค์กรโดยกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริม สร้างแรงเสริมทางบวกให้กับ
บุคลากร ให้ แรงจูงใจ ให้รางวัล โดยความร่ วมมือร่วมใจและภาวะผู้นาของผู้นาในระดับ ต่าง ๆ ของ
องค์กร ผ่ านทางกิจ กรรมที่ ส่งเสริ ม การปลู กฝั ง วัฒนธรรมการไม่ ติ เตี ย นเช่น การอบรมให้ ค วามรู้
เกี่ยวกั บวัฒนธรรมการไม่ติ เตียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความผิดพลาดจากการดาเนินงานก่อนและ
หลังการปฏิบั ติงาน การบั นทึกความผิ ดพลาดที่เคยเกิดขึ้นและหาหนทางแก้ไข หรือกิจ กรรมละลาย
พฤติกรรมเพื่อสร้างความสนิทสนมของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
และเมื่อองค์กรนั้น ๆ ดาเนินการอย่างจริงจังในเรื่องวัฒนธรรมการไม่ตเิ ตียนและสามารถ
ทาให้องค์กรของตัวเองมีวัฒนธรรมการไม่ตเิ ตียนตามบริบทขององค์กรนั้นอย่างเหมาะสม เชื่อได้ว่าทุก
คนในองค์ กรจะได้เห็ นร่มเงาของต้นไม้ขนาดใหญ่ ที่ผลิดอกออกผล ให้ ทาให้คนในองค์กรและองค์กร
ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทดี่ ีงามและส่งเสริมให้สามารถ
ก้าวถึงเป้าหมาย วิสัยทัศน์ขององค์กรได้ในเวลาอันสั้นและยั่งยืน
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุร าษฎร์ธานี
สุทธิพงษ์ ศรีวุฒินพกุล*

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงสารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ ใ น
เขตเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี จ.สุ ร าษฎร์ ธานี และปั จ จัย ที่ มีค วามสัม พั นธ์ กับ ภาวะสุ ขภาพของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่มีภูมิลาเนาอยู่
ในเขตเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี จ.สุ ร าษฎร์ ธ านี จ านวน 400 คน เลื อกกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ
เจาะจง เครื่องมื อเก็ บรวบรวมข้ อมู ลเป็ นแบบสอบถาม มี 4 ส่ว น คือ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่ว น
บุค คล 2) แบบสอบถามพฤติ กรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ 3) แบบสอบถามการสนับ สนุ นทางสั งคม
และ 4) แบบประเมินภาวะสุขภาพด้านร่างกายและด้านจิตใจ หาคุณภาพของเครื่องมือโดยหาความ
เชื่อมั่ นเชิง เนื้ อหาโดยผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ และนาไปทดลองใช้ เพื่ อหาค่า ความเที่ ยงตรง ด้ว ยการหาค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของแบบสอบถามพฤติกรรมสุ ขภาพ แบบสอบถามการสนับสนุ นทางสังคมแบบ
ประเมินภาวะสุขภาพด้านร่างกายและด้านจิตใจ ได้เท่ากับ 0.88, 0.91, 0.94 และ 0.77 ตามลาดั บ
นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ดว้ ยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบ ไคสแควร์ และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า
1) ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับสูงทั้งภาวะสุขภาพด้านร่างกายและภาวะสุขภาพด้านจิตใจ
2) อายุ ระดับการศึกษา การมีโรคประจาตัวของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จ.สุร าษฎร์ ธ านี มีค วามสั ม พั นธ์อยู่ ในระดั บ ต่ ากับ ภาวะสุ ขภาพของผู้ สูงอายุใ นเขตเทศบาลนคร
สุราษฎร์ ธานี จ.สุร าษฎร์ธ านี อย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (x2 = 9.67, p=0.046 ; x 2 =
19.16, p=0.038 ; x 2 = 9.24, p=0.010) ความเพี ย งพอของรายได้ พฤติ กรรมสุขภาพและการ
สนับ สนุนทางสังคมมีค วามสัมพั นธ์อยู่ในระดั บต่ากับภาวะสุขภาพของผู้ สูงอายุใ นเขตเทศบาลนคร

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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สุราษฎร์ธ านี จ.สุร าษฎร์ ธานี อย่า งมี นัย สาคัญ ทางสถิติ ที่ร ะดั บ 0.01 (x 2 = 6.43, p=0.04; r =
0.20, p-value = 0.00; r = 0.16, p-value = 0.00)
ค าสาคัญ: ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ
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บทน า
ประเทศไทยกาหนดไว้ ว่า ผู้ที่ มี อายุ ตั้ง แต่ 60 ปี ขึ้นไปถือเป็นผู้สูงอายุ ซึ่ง มีจ านวนมากถึ ง
6,161,000 คน คิดเป็นร้ อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งประเทศไทยจะมีสัดส่ว นของผู้สูงอายุ
เพิ่ ม ขึ้ นจากร้ อยละ 7 เป็ นร้ อยละ 14 เร็ ว กว่า ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว เช่ น สวี เดน ฝรั่ งเศส หรื อ
สหรัฐอเมริกาถึงสามเท่า ทาให้การเตรียมพร้อมในการรองรับผู้สูงอายุของประเทศมีระยะเวลาสั้นกว่ า
หลายประเทศ และประเทศเหล่านั้นมักจะอยู่ในสถานะที่ "รวยก่อนแก่" เหตุผลนี้ทาให้ผู้สูงอายุจานวน
ไม่น้อยในขณะนี้ด ารงชีพอยู่ภายใต้ ภาวะความเสี่ ยง หรือกล่าวอีกนั ยหนึ่งคื อ "ขาดหลักประกั น" ที่
สาคั ญทั้ งด้า นการเงิน ด้ านที่ อยู่ อาศั ย ด้ านการเข้าถึ งข้อมูลข่ าวสาร ด้านการสัญ จรและคมนาคม
รวมทั้ ง ด้ า นการได้ รั บ การดู แลเมื่ อถึ ง ระยะต้ องพึ่ ง พา แต่ ภายหลั งที่ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ผู้สูง อายุ
พ.ศ. 2546 และสิท ธิ ป ระโยชน์ ที่ มี ผลการบั งคั บ ใช้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ และผลการใช้ สิทธิ ของ
ผู้สูงอายุเกิดขึ้น ดูเหมือนจะทาให้คุณภาพด้านหลักประกันในการดารงชีวิตของผู้สูงอายุถูกยกระดับจัด
อยู่ในขั้นที่ดีขึ้น โดย 13 ด้านของสิทธิผู้สูงอายุพึงได้รับนั้นมีความครอบคลุมการดูแล ทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย
จิตใจ และสังคมของผู้สูงอายุโดยมีหน่วยงานของภาครัฐทาหน้าทีห่ รือมีบทบาทจัดการในเรื่ องต่ าง ๆ
ทั้ง 13 ด้าน ดังกล่าว คือ 1) การบริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุขทีจ่ ัดไว้โดยให้ความสะดวก
และรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ 2) การศึกษาศาสนา และข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินชีวิต 3) การประกอบอาชีพ หรือฝึกอาชีพที่ เหมาะสม 4) การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่ว ม
ในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลั กษณะเครือข่ายหรื อชุมชน 5) การอานวยความสะดวกหรื อ
ความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณอื่น ๆ 6) การ
ช่ว ยเหลื อด้ านค่า โดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 7) การยกเว้ นค่ าเข้า ชมสถานที่ ของรั ฐ
สาหรับผู้สูงอายุ 8) การช่วยเหลือผู้ สูงอายุ ซึ่งได้รับ อันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบด้ วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง 9) การให้ ค าแนะนา ปรึกษา ด าเนินการอื่ นที่
เกี่ ย วข้ องในทางคดี หรื อในแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาครอบครั ว 10) การจั ด ที่ พั กอาศั ย อาหาร
เครื่องนุ่งห่มให้ตามความจาเป็นและทั่วถึง 11) การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจาเป็น ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 12) การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 13) การอื่น ๆ ที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546, 2554, น. 2-11)
การสร้ างหลั กประกันหรื อกลไกรองรั บผู้ สูง อายุ ที่ด าเนิ นการโดยหน่ว ยงานภาครัฐ ภาค
ประชาสังคม หรื อภาคชุมชน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น มิได้จบเพียงแค่เพื่อการให้สิท ธิ
แก่ผู้สูงอายุเท่านั้น แต่การทางานบนฐานความเข้าใจเรื่องของผู้สูงอายุทมี่ ิได้มีแค่อายุทเี่ พิ่มมากขึ้น แต่
มาพร้อมกับประสบการณ์และความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน และ
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สังคม ซึ่งการสร้างองค์ความรู้และการประสานให้ เกิดกลุ่มองค์กร เครือข่า ยผู้สูงอายุ ในการที่จะเป็ น
ศูนย์ รวมการแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ ที่ท รงคุ ณ ค่ า ของผู้สูงอายุเหล่า นั้ น รวมทั้ งเป็นการ
วางรากฐานสู่การเตรียมตัวสู่วัยสูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ จึงเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม ที่ทุก
หน่วยงานให้ความสาคัญกับการสนับสนุนการพัฒนาพฤติกรรมและขบวนการสร้างเสริมสุขภาพอันจะ
นาไปสู่สุขภาวะที่ ดีของผู้ สูง อายุ ได้ ซึ่ งสุ ดท้ า ยจะเป็ นอี กแนวทางหนึ่ง ที่ จะนาไปสู่ การสร้ างสัง คม
ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดไี ด้อย่างสมบูรณ์ (คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ, 2554)
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธ านี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
ที่มีส่วนสาคัญในการพัฒนางานให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ตลอดจน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดใี ห้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนให้มากที่สุดทั้งในปัจจุบนั และอนาคต ซึ่ ง ใน
ปัจ จุบั น ได้มี โครงการที่ เกี่ ยวข้องกับ การส่ งเสริม คุ ณ ภาพชี วิต ที่ดี ให้ แก่ ผู้สูง อายุในชุม ชน เช่ น การ
รักษาพยาบาลเคลื่อนที่ให้ผู้สูงอายุในชุมชน การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน การจัดโครงการสานใย
รักวันครอบครัว การผลิต สื่อให้ความรู้ เกี่ย วกับ ปัญ หาสุ ขภาพ การส่ งเสริ มพั ฒนาคุณ ภาพชีวิต และ
ศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน ตลอดจนการคุ้ มครองสวัสดิภาพเด็กสตรี ครอบครัว และผู้สูงอายุ
จากการดาเนินการที่ผ่านมา พบว่า ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ยังมีแนวโน้ม ใน
ลักษณะที่ขาดการดูแลเอาใจใส่ จากลูกหลาน เพราะลูกหลานต้องออกไปทางานนอกบ้า น ส่ง ผลให้
ผู้สูงอายุต้องอยู่ลาพังมากยิ่ งขึ้น อี กทั้ง ไม่มีการส่ง เสริม หรือสนับสนุนกิจ กรรมที่เหมาะสมกับวั ยของ
ผู้สูงอายุในพื้นที่ ทาให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกเครียด และผู้สูงอายุบางคนก็ยังคงมีฐานะที่ ย ากจน ต้ อง
ทางานหนัก ต้ องท าไร่ ทาสวน เก็บ ของเก่า ขาย ด้ วยเหตุแห่ ง การบี บรั ด ทางเศรษฐกิ จในปั จจุ บั น
รวมทั้งการให้ความช่ วยเหลื อของหน่ วยงานราชการสาหรับผู้ สูงอายุ เช่น เงินสงเคราะห์เบี้ยยั งชี พ
คนชรา หรือการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ก็มีจานวนน้อยไม่เพียงพอต่อการดารงชีพในปัจจุบนั และไม่ทั่ว ถึ ง
ครอบคลุมทั้งหมด รวมทั้งการได้รับสวัสดิ การด้ านสุขภาพยังไม่ทั่วถึง ขาดการเข้าถึ งข้อมูลข่าวสาร
และการเดินทางไปมาของผู้สูงอายุบางครั้งไม่สะดวก เนื่องจากสุขภาพไม่ดี ไม่ได้รับการรักษาทีถ่ ูกต้อ ง

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1) เพื่อศึกษาระดับภาวะสุขภาพของผู้ สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
2) เพื่ อศึกษาปั จ จัย ที่ มี ค วามสั ม พั นธ์กับ ภาวะสุ ขภาพของผู้ สูงอายุ ในเขตเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
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วัส ดุอปุ กรณ์และวิธดี าเนินการวิจยั
การวิจยั เชิงปริมาณ
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ คื อ ผู้สูงอายุ ที่เป็นสมาชิ กชมรมผู้สูง อายุ 15 ชมรม ที่ มี
อายุ ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้ นไป จานวน 2,551 คน กลุ่ม ตัว อย่า งที่ ใช้ใ นการวิจั ยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุที่ เป็ น
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 15 ชมรม ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป จานวน 400 คน ผู้วิจัยกาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยการคานวณกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของคริคซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) (บุ ญ
ใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2550) ได้ใช้การสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ผู้วจิ ัยได้ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการ
นาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปปรึกษากั บผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขให้มีความเที่ย งตรงเชิ ง
เนื้ อหา (Content Validity) ของค าถาม แล้ ว เลื อกค าถามที่ มี ค่ า IOC ซึ่ งอยู่ ในระดั บ 0.80-1.00
ตรวจสอบหาค่าความยากง่าย (Difficulty: P) ซึ่งอยู่ในระดับ 0.19-0.86 การตรวจสอบหาค่าอานาจ
จาแนก (Discrimination: R) พบว่า อยู่ในระดับ 0.20-0.80 หลังจากนั้นนาเครื่ องมือไปทดลองใช้
(Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเหมือนกับประชากรทีท่ าการศึกษาจานวน 30 ตัวอย่าง พบว่ า
ค่าอานาจจาแนกที่ยอมรับได้มี ค่าระหว่าง 0.20-0.88 และค่าความยากง่ายอยู่ร ะหว่าง 0.2-0.94
แล้วนาข้อมู ลมาวิเคราะห์เชิ งปริม าณ (Quatitative Analysis) โดยใช้ สถิติพ รรณนา (Descriptive
Statistic) ได้ แ ก่ ค่ า ค วามถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า มั ชฌิ ม เลข คณิ ต
(Arithmetic Mean) และค่ าส่ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อนาเสนอข้ อมู ล
เกี่ย วกับ ปั จจั ยส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ มตั ว อย่ าง สถิ ติอนุ มาน (Inductive Statistic) หรื อสถิ ติอ้างอิ ง
(Inferential Statistic) เพื่ อท าการเปรี ย บเที ย บและทดสอบสมมติ ฐาน ได้ แก่ IndependentSamples T test (T-test) One-Way ANOVA (F-test)

สรุปผลการวิจยั
ผู้สูง อายุในเขตเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี จ.สุ ราษฎร์ ธานี เป็นเพศชายและหญิ งมี จานวน
เกือบเท่ากัน มีอายุระหว่าง 60-69 ปี สถานภาพสมรสคู่ ระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา
ไม่ไ ด้ป ระกอบอาชีพ มากที่ สุด ส่ วนใหญ่ มีร ายได้ เพี ยงพอในการด าเนิ นชีวิ ต มีโรคประจ าตั ว และ
ผู้สูงอายุจะอาศัยอยู่กับครอบครัว/บุตร/หลาน
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้อที่ 1 พบว่ า ระดั บ ภาวะสุ ขภาพของผู้ สูง อายุ ใ นเขตเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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1) ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุร าษฎร์ ธานี มี พฤติกรรมสุขภาพด้ านการ
รับประทานอาหารอยู่ในระดั บปานกลาง เมื่ อพิจ ารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ ผู้สูง อายุ ในเขต
เทศบาลนครสุ ราษฎร์ธ านี จ.สุ ราษฎร์ ธานี มี พ ฤติ กรรมการรั บ ประทานอาหารที่ป ฏิ บัติ ทุกวันคื อ
(1) รั บ ประทานปลาทะเล (2) รั บ ประทานอาหารผั ก สี ต่ า ง ๆ เช่ น ต าลึ ง ฟั กทอง แครอท
(3) รับประทานอาหารที่ ปรุง ด้วยวิธีการต้ม ตุ๋นหรือนึ่ ง และ (4) ดื่ มนมพร่องมันเนย/นมถั่วเหลือง
ส่วนใหญ่มี พฤติ กรรมการรับ ประทานอาหารที่ ปฏิ บัติ 5-6 ครั้ง/สัปดาห์ คือ รับ ประทานผลไม้ร ส
ไม่หวาน เช่นชมพู่ฝรั่งหรือส้ม ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารทีป่ ฏิบตั ิ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์
คือ (1) รับประทานอาหารทีม่ ีรสเค็มเช่น ปลาเค็ม/ปลาส้ม (2) รับประทานอาหารเนื้อสัตว์ติดมันหรือ
หนังสัตว์ หรือแกงกะทิ (3) รับประทานอาหารทีป่ รุงด้วยวิธีการทอดในน้ามันปาล์ม/น้ามันหมู/น้ามัน
มะพร้ าว และ (4) รับ ประทานขนมหวานเช่นขนมชั้น/ขนมหม้ อแกง วุ้นกะทิ ฯลฯ และส่วนใหญ่ มี
พฤติกรรมการรับประทานอาหารทีไ่ ม่เคยปฏิบัติเลย คือ (1) รับประทานข้าวกล้องไม่ ขัดขาวหรื อข้ าว
ซ้อมมือ (2) รั บประทานอาหารหมั กดองเช่ นผั กกาดดอง/ผลไม้ด อง/หน่ อไม้ ดอง (3) รับประทาน
เครื่องในสัต ว์ (4) รั บประทานอาหารที่ป รุงด้ วยวิธี การปิ้ งหรือย่าง (5) ดื่ม เครื่องดื่มชาเย็น/กาแฟ
(6) ดื่มน้าอัดลมกระป๋อง และ (7) รับประทานอาหารกระป๋อง
2) ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุร าษฎร์ ธานี มี พฤติกรรมสุขภาพด้ านการ
ออกกาลังกายอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
นครสุราษฎร์ธ านี จ.สุราษฎร์ธานี มีพฤติกรรมด้านการออกกาลังกายที่ปฏิบัติ 5-6 ครั้ ง/สัปดาห์ คื อ
(1) ทุกครั้งที่ออกกาลังกาย ถ้าท่านรู้สึกเหนื่อยมากหน้ามืดหรือใจสั่นจะหยุดออกกาลังกายทันที และ
(2) ท่านผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังการออกกาลังกายด้วยการออกกาลังกายช้า ๆ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
ด้านการออกกาลังกายที่ปฏิบัติ 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ คือ (1) อบอุ่นร่างกายก่อนออกกาลังกายประมาณ
5–10 นาที (2) ออกกาลังกายอย่ างน้อย 3 วั น/สัป ดาห์ (3) ออกกาลังกายโดยการเดินเร็ววิ่ งช้า ๆ
หรือแอโรบิคครั้งละ 30 นาที ขึ้นไป (4) ใช้เวลาออกกาลังกายครั้งละ 30-45 นาที (5) ออกกาลังกาย
จนรู้สึกเหนื่ อยหรื อมีเหงื่อออก (6) จึ งหยุด พักเหนื่อยทันทีเมื่อรู้สึกเหนื่ อยขณะออกกาลั งกาย และ
(7) ออกกาลังกายหลังรับประทานอาหาร เกิน 2 ชั่วโมง และส่วนใหญ่มีพฤติกรรมด้านการออกกาลั ง
กายที่ไม่เคยปฏิบัติเลย คือ ทางานยุ่งมากจนไม่มีเวลาออกกาลังกาย
3) ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี จ.สุราษฎร์ธานี มีพ ฤติกรรมสุขภาพด้านการ
จัดการความเครี ยดอยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อพิจ ารณาเป็นรายข้ อพบว่า ส่ว นใหญ่ผู้สูงอายุใ นเขต
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี มีพฤติกรรมสุขภาพด้านการจัดการความเครียดที่ปฏิบั ติ
ทุกวัน คือ เมื่อมี คนมาวุ่นวายกับ ท่านท่ านจะนิ่งเฉยหรื อเดินหนี ส่วนใหญ่มี พฤติกรรมสุขภาพด้า น
การจัด การความเครี ยดที่ป ฏิบัติ 5-6 ครั้ง/สัปดาห์ คือ (1) ท่านมี งานอดิ เรก เช่ น ปลู กต้นไม้ เลี้ย ง
สุนั ข (2) ท่ า นมี วิธี ค ลายเครี ย ด เช่ น ปลู กต้ นไม้ เดิ นเล่ นคุ ย กั บ เพื่ อนบ้ า น/นั่ ง สมาธิ /สวดมนต์
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(3) ท่านมีบุค คลที่ สามารถระบายความในใจได้ และ (4) เมื่ อท่า นรู้สึกหงุ ดหงิ ดหรื อกังวลใจ ท่า น
หาวิธีการผ่อนคลายได้เช่น ปลูกต้นไม้ ฟังเพลง ดูละคร ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสุขภาพด้านการจั ด การ
ความเครียดที่ปฏิบัติ 1-2 ครั้ง/สัป ดาห์ คือ (1) ท่านอ่านหนังสือเพื่ อคลายเครียด (2) ท่านมักจะเป็ น
ที่ปรึกษาของลูกหลานหรือเพื่อนบ้าน และ (3) สมาชิกในครอบครัวของท่านมีความห่วงใยท่าน และ
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมด้า นการออกกาลังกายที่ไม่ เคยปฏิบัติเลย คือ (1) ท่านรับประทานยานอนหลั บ
หรือยาคลายเครียด และ (2) เมื่อท่านรู้สึกหงุดหงิดหรือกังวลใจท่านจะสูบบุหรีเ่ พื่อระบายความเครียด
และ (3) เมื่อท่านรู้สึกกังวลใจ หงุดหงิด และมีปัญหา ท่านมักเก็บไว้คนเดียว
4) ระดับการสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุใ นเขตเทศบาลนครสุร าษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์
ธานี อยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี มีการสนับสนุนทางสังคมอยู่ระดับมากทีส่ ุด คือ (1) บุคคลในครอบครั ว
ให้กาลังใจท่านเมื่อท่าน เกิดความท้อแท้จากปัญหาต่าง ๆ (2) เมื่อท่านไม่สบาย บุ ค คลในครอบครั ว
ถามถึงอาการของท่าน (3) เมื่อท่านมีปัญหาด้านสุขภาพหรือมีสิ่งกังวลใจบุคคลในครอบครัวและคน
รอบข้างได้กาลังใจแก่ทา่ น (4) เมื่อท่านมีเรื่องกังวลใจหรือมีสิ่งกดดันด้านต่าง ๆ บุคคลในครอบครั ว
จะให้ ค วามช่ ว ยเหลื อท่ า น (5) ครอบครัว ของท่ านสนั บ สนุ นให้ ใช้ ห ลั กธรรมใ นการด าเนิ นชี วิ ต
(6) ท่านได้รั บเงินเป็ นประจาทุกเดือนจากสมาชิกในครอบครัว (7) เมื่อท่ านไม่สามารถดูแลสุขภาพ
ของตนเองได้สมาชิกในครอบครัวทาการดูแลท่านได้ และ (8) บุคคลในครอบครัวและคนรอบข้ า งได้
จัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้แก่ท่าน เช่น อุปกรณ์ออกกาลังกาย อาหารสุขภาพ ฯลฯ
ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี มีการสนับสนุนทางสังคม
อยู่ระดับมาก คือ (1) ท่านได้รับ คาชมจากคนในครอบครัวและบุคคลรอบข้างเมื่ อท่านเอาใจใส่ดูแล
สุขภาพของท่าน (2) เมื่อท่ านมีปั ญหาด้า นการเงิ นบุ คคลในครอบครัวและบุค คลรอบข้างให้ค วาม
ช่วยเหลือท่านเสมอ และ (3) ท่านได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนบ้านในการช่วยปฏิบัติงานแทนเท่า ที่
ท่านสามารถทาได้
ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี มีการสนับสนุนทางสัง คม
อยู่ระดับปานกลาง คือ (1) เพื่อนในชมรมของท่านมักเป็นที่ปรึกษาและให้กาลังใจท่าน (2) เมื่ อท่ า น
ไม่สบาย เพื่ อนบ้าน หรือสมาชิกในชุ มชนของท่า นซักถามอาการของท่าน (3) ท่านได้รั บการยกย่อง
จากเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเกี่ยวกับการดาเนินชีวิต (4) บุคลากรสาธารณสุขได้ให้กาลังใจเมื่อท่าน
รู้สึกท้อแท้จากการปัญ หาการเจ็บป่ว ย (5) บุค ลากรสาธารณสุขชื่นชมเมื่อท่ านมีพฤติกรรมส่งเสริ ม
สุขภาพที่ดี (6) บุคลากรสาธารณสุขให้ความรู้แก่ท่านเกี่ยวกับประโยชน์ของการมีพฤติกรรมส่งเสริ ม
สุขภาพที่ ดี (7) บุค ลากรสาธารณสุ ขคอยให้ คาแนะนาปรึกษาในเรื่องการดูแลสุขภาพของท่า นอยู่
เสมอ และ (8) บุคลากรสาธารณสุขได้แจกเอกสารแนะนาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้แก่ท่าน
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5) ระดั บ ภาวะสุ ขภาพของผู้ สู งอายุ ในเขตเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธ านี จ .สุ ร าษฎร์ ธ านี
ส่วนใหญ่ มี ภาวะสุ ขภาพในภาพรวมอยู่ใ นระดั บ สูง แยกเป็ นภาวะสุ ขภาพทางด้ า นร่า งกายอยู่ ใ น
ระดับสูง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากความสามารถในการทากิจกรรมต่าง ๆ พบว่าส่วนใหญ่สามารถทาได้ เอง
ทุกข้อ และมีภาวะสุขภาพทางด้ านจิ ตใจอยู่ในระดับ สูง ซึ่ งเมื่อพิจารณาจากความรู้ สึกนึ กคิด พบว่ า
ส่วนใหญ่สามารถนึกคิดในด้านบวกทุกข้อ
6) ปัจจั ยที่ มีค วามสัม พันธ์กับ ภาวะสุ ขภาพของผู้สูง อายุในเขตเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี
จ.สุร าษฎร์ ธานี พบว่า อายุ ระดั บการศึกษา การมีโรคประจาตั วของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร
สุร าษฎร์ธ านี จ.สุ ร าษฎร์ธ านี มีค วามสั มพั นธ์ อยู่ ในระดั บ ต่ ากั บ ภาวะสุ ขภาพของผู้สูงอายุใ นเขต
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี และความเพียงพอของรายได้มคี วามสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า
ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
พฤติกรรมสุขภาพในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ากับภาวะสุ ขภาพของผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลนครสุร าษฎร์ธ านี จ.สุราษฎร์ธ านี เมื่ อท าการพิ จารณารายด้า น พบว่า พฤติกรรม
สุขภาพด้านการรับประทานอาหาร พฤติกรรมสุขภาพด้านการออกกาลังกายและพฤติกรรมสุขภาพ
ด้านการจั ดการความเครีย ดมีสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ ากับภาวะสุขภาพของผู้สูง อายุในเขตเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เช่นกัน และพบว่าการสนับสนุนทางสังคมมีสัมพันธ์ทางบวกระดั บ
ต่ากับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

อภิปรายผลการวิจยั
1) ระดับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี พบว่ า
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุร าษฎร์ ธานี ส่ วนใหญ่ มีภาวะสุขภาพในภาพรวมอยู่ใ น
ระดับ สูง แยกเป็ นภาวะสุ ขภาพทางด้า นร่ างกายอยู่ใ นระดั บ สูง ซึ่ งแสดงให้ เห็ นว่า ผู้สูงอายุ ในเขต
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ยังมีความสามารถในกิจวัตรประจาวันได้ต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการ
เตรียมอาหาร การรับ ประทานอาหาร การแต่งกาย การรักษาความสะอาดของร่างกาย การเข้ า
ห้องน้ า การขึ้นลงบันได การเดิ นหรือเคลื่อนไหว การทางานบ้ าน และการใช้บ ริการรถโดยสาร
สาธารณะ เมื่ อพิ จ ารณาจากข้อมู ลเบื้ องต้ น จะพบว่า ผู้ สูง อายุ ส่วนใหญ่ มีอายุร ะหว่า ง 60-69 ปี
ซึ่งเป็นวัยสูง อายุต อนต้ นที่ ยัง สามารถดาเนิ นกิ จกรรมต่า ง ๆ ได้ด้ วยตนเอง ประกอบกับ ส่ว นใหญ่
ผู้สูงอายุมี การศึ กษาชั้นประถมศึ กษา ที่สามารถอ่ านหนั งสื อได้ ทาให้ ไ ด้รั บ ความรู้ จ ากสื่ อต่ า ง ๆ
นอกจากนี้ยั งมี กิจกรรมต่ าง ๆ ที่ บุ คลากรทางสุขภาพได้ สนั บ สนุ นเพื่อให้ ผู้สูง อายุมี สุขภาพดี เช่ น
การสนั บ สนุ นให้ ศู นย์ บ ริ การสาธารณสุ ขให้ การดู แลผู้ สูง อายุ อย่ า งทั่ ว ถึง การเพิ่ ม ศั กยภาพของ
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อาสาสมั ค รสาธารณสุ ขให้ มี ค วามสามารถในการดู แลผู้ สูง อายุ เพิ่ ม มากขึ้ น การจั ด ตั้ ง อาคาร
เอนกประสงค์ เพื่ อรองรั บ การท ากิ จ กรรมต่า ง ๆ ของผู้ สูง อายุ ใ นเขตเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธ านี
จ.สุราษฎร์ธานี มากขึ้น รวมทั้งผลการศึกษายังพบว่าภาวะสุขภาพทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลนครสุร าษฎร์ธ านี จ.สุ ราษฎร์ ธานี อยู่ ในระดั บสู ง ทั้ งนี้สืบเนื่องมากจากภาวะสุขภาพด้า น
ร่างกายสูง ส่งผลให้ภาวะสุขภาพจิตใจสูงตามไปด้วย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอในการด าเนิ น
ชีวิ ต ท าให้ ผู้สูงอายุไ ม่เกิด ภาวะความกดดั นจากการที่ สภาพร่ า งกายเสื่ อมถอยแ ละท างานไม่ ไ ด้
รวมทั้งผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับครอบครัว/บุตร หลาน มีลักษณะครอบครัวเป็ นครอบครั ว ใหญ่
ไม่โดดเดี่ยว ยังคงเป็นบุคคลที่มีความสาคัญในครอบครัว มีคู่สมรสอยู่ด้วย ซึ่งนับว่ามีเพื่อนร่วมทุกข์
ร่วมสุขคอยดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้น ซึ่งการพูดคุยหรือระบายความ
ทุกข์ใจให้บุคคลใกล้ชิดได้รบั ทราบก็ถือเป็นการผ่อนคลายหรือระบายความเครียดหนทางหนึ่ ง เช่ นกั น
(ลิขิต กาญจนาภรณ์, 2550) ทาให้ภาวะสุขภาพด้านจิตใจอยู่ในระดับสูง
2) ปัจจั ยที่ มีค วามสัม พันธ์กับ ภาวะสุ ขภาพของผู้สูง อายุในเขตเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี พบว่ า (1) อายุ ระดับ การศึกษา การมีโรคประจ าตัว และความเพียงพอของรายได้
ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุร าษฎร์ธานี มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ากับภาวะ
สุขภาพของผู้ สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี จ.สุราษฎร์ธานี (2) พฤติกรรมสุขภาพด้านการ
รับประทานอาหาร พฤติกรรมสุ ขภาพด้ านการออกกาลั งกาย พฤติ กรรมสุขภาพด้า นการจัด การ
ความเครี ยด และพฤติ กรรมสุขภาพในภาพรวม มีสัมพั นธ์ท างบวกระดั บต่ ากับ ภาวะสุขภาพของ
ผู้สูงอายุใ นเขตเทศบาลนครสุร าษฎร์ ธานี จ.สุร าษฎร์ธ านี และการสนั บสนุ นทางสั ง คมมี สัม พั นธ์
ทางบวกระดั บ ต่ ากั บ ภาวะสุ ขภาพของผู้ สูง อายุ ในเขตเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี จ .สุร าษฎร์ธ านี
อธิบายได้ดังนี้
อายุมีความสัมพั นธ์กับภาวะสุขภาพ เนื่องจากผู้ สูงอายุที่ มีอายุม ากกว่า 60 ปี ตอนต้น ยัง มี
ความเสื่อมถอยของร่างกายในระดับช้า ๆ ซึ่งร่างกายยังมีความสามารถในการทากิ จกรรมต่าง ๆ ได้
เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นสภาพความเสื่อมถอยทางร่างกายและจิตใจจะมีมากขึ้น เป็นผลทาให้สมดุล ย์การ
เจริ ญ เติ บโตลดลง เพราะภาวะสุขภาพที่ป ระเมิ นจะทาการประเมินจากความสามารถในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ด้ วยตนเอง เช่น ความสามารถในการเตรี ยมอาหาร การรับประทานอาหาร การแต่ งกาย
การรักษาความสะอาดของร่ างกาย การเข้ าห้ องน้า การขึ้นลงบันได การเดินหรือเคลื่ อนไหวการ
ทางานบ้า น และการใช้ บริการรถโดยสารสาธารณะ สอดคล้องกับ การศึ กษาของสัตยา คงวั ฒนา
และคณะ (2552) ที่พบว่าผู้สูงอายุตอนต้น (อายุ 60-69 ปี) มีภาวะสุขภาพเกณฑ์ปกติที่สุด และอายุ มี
ความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุดังกล่าว
ระดับ การศึ กษามี ความสัมพันธ์อยู่ใ นระดั บต่ากั บ ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้อธิบายได้ว่าผู้ที่มกี ารศึกษาจะทาให้มคี วามสามารถในการคิด
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วิเคราะห์ที่จะดูแลสุขภาพของตนเองจึงมีความพยายามในการทากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น การ
ดูแลเรื่องอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพ การออกกาลังกายเพื่อส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง รวมทั้งการได้รั บ
ข้อมู ลจากสื่ อต่ าง ๆ ในการดู แลสุ ขภาพของตนเองจึ ง ส่ งผลให้ มี ภาวะสุ ขภาพที่ ดี สอดคล้ องกั บ
การศึ กษาของ วิ ชชุ ด า อิ นทรมานวงศ์ (2553) ที่ ศึ กษาปั จ จัย ที่มี ผลต่ อภาวะสุ ขภาพของผู้สูงอายุ
จังหวัด นครราชสีม า แล้ว พบว่ าปัจจัย ที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ ที่อายุ น้อย ( 60-69 ปี) คื อ
ระดับการศึกษา ดังนั้นระดับการศึกษามีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ากับภาวะสุขภาพของผู้ สูง อายุ ใน
เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ดังที่กล่าวมาแล้ว
การมีโรคประจาตัวของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ากับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ อธิบายได้ว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางเสื่อมถอยลงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ดั งที่ จารุณี วารหัส และ อริสา จิตต์วิบูลย์ (2553) พบว่า
โรคที่พ บบ่อยและท าให้ เกิ ดปั ญ หาสุขภาพในผู้สูงอายุ ได้ แก่ โรคความดันโลหิต สูง โรคเบาหวาน
โรคหัวใจ โรคระบบกล้ามเนื้ อเส้นเอ็ น กระดูกและข้อ โรคหอบและโรคกระเพาะอาหาร ตามลาดั บ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคไม่ติดต่อ แต่เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะในระบบต่าง ๆ มีผลทาให้ประสิทธิภาพ
ในการทางานของอวัยวะในระบบต่ าง ๆ ของร่างกายด้อยประสิทธิ ภาพลง จากข้อมู ลเบื้ องต้นของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี พบว่าโรคประจาตัวของผู้สูงอายุ 3 อันดั บ
แรกคือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และเป็นมากกว่า 2 โรค ดังนั้นการมีโรคประจาตั ว จึง มี
ความสัมพันธ์อยู่ ในระดับต่ากับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
ดังกล่าว
ความเพี ย งพอของรายได้ มี ค วามสั ม พั นธ์ อยู่ ใ นระดั บ ต่ ากั บ ภาวะสุ ขภาพของผู้ สูง อายุ
ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สัตยา คงวัฒนา และ
คณะ (2552) ที่ พ บว่ าผู้ สูงอายุ ที่ ท างานมี ร ายได้ มี ภาวะสุขภาพเกณฑ์ ป กติ ม ากกว่ าผู้ ที่ ไม่ ท างาน
เนื่องจากการที่ผู้สูงอายุ มีรายได้ที่ เพียงพอกั บการด ารงชีวิ ต ทาให้ต นเองรู้ สึกมีคุ ณค่ า จึ งท าให้ ค ง
สถานภาพที่สาคัญทางสังคม เกิด ความรู้สึกมีคุ ณค่าในตนเอง สามารถดู แลตนเองได้โดยเฉพาะการ
จัดหาอาหารที่มีคุณค่าต่อสุขภาพ และในทางตรงกันข้ามหากมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดาเนินชีวิ ต
จะทาให้เกิดการสูญเสียสถานภาพทางสังคม ความสัมพันธ์ทางสังคมกับ บุตรหลานจะลดน้อยลง ท า
ให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกสูญเสียต าแหน่ง ไร้คุณค่ า ไม่มีค วามหมายในชีวิต ภาวะสุ ขภาพก็ จะลดลง
ดังนั้นเมื่อผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ ธานี มีรายได้ที่เพียงพอต่ อการดาเนิ น
ชีวิต จึงทาให้มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุดังกล่าว
พฤติ กรรมสุขภาพด้า นการรั บประทานอาหาร พฤติ กรรมสุ ขภาพด้ านการออกกาลัง กาย
พฤติกรรมสุขภาพด้านการจัดการความเครียด และพฤติกรรมสุขภาพในภาพรวม มีสัมพันธ์ทางบวก
ระดับต่ากับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี สอดคล้ องกั บ

903
การศึกษาของ วริศ า จั นทรั ง สีว รกุล (2552) ที่ พบว่ า พฤติกรรมส่ งเสริม สุ ขภาพมีค วามสั ม พั นธ์
ทางบวกกับภาวะสุขภาพอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง นี้สามารถอธิบายได้ว่าพฤติกรรม
สุขภาพจะส่งผลต่อภาวะสุขภาพ ถ้ามีพฤติกรรมสุขภาพดีก็จะทาให้มีภาวะสุขภาพดีด้วย พฤติ กรรม
สุขภาพที่ดีจะช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกาย ทาให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายทางานได้ตามศักยภาพ
ส่งผลให้ มีภาวะสุขภาพดีตามมา ดั งที่ เพนเดอร์ (Pender, 1996) กล่า วว่ า พฤติกรรมสุขภาพเป็ น
ปัจจัยที่มีความสาคัญในการดารงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพที่ดี และยังทาให้ภาวะสุขภาพดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้ว ย
การสนั บ สนุนทางสั ง คมมี สัม พันธ์ ท างบวกระดับ ต่ ากับ ภาวะสุ ขภาพของผู้ สูง อายุ ใ นเขต
เทศบาลนครสุ ราษฎร์ธ านี จ.สุ ราษฎร์ สอดคล้ องกั บการศึกษาของ ปรี ยาภรณ์ ตั้ง เพียร (2551)
ที่พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้ ง นี้ อธิ บ ายได้
ว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็นความช่วยเหลือต่า ง ๆ ที่ผู้สูงอายุได้รับจากบุคคลอื่น ๆ รอบด้าน เช่ น
การได้รับสนับสนุนทางจิ ตใจจากครอบครัว ซึ่งพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศั ยอยู่กับบุตรหลาน และมี
สถานภาพการสมรสคู่ทาให้ภาวะสุขภาพด้า นจิต ใจดี กว่า กลุ่ม สถานภาพอื่ น เช่น หม้า ย ห ย่า หรื อ
แยกกั นอยู่ เนื่องจากการมี ชีวิตคู่ จะมีค วามผูกพันกันอย่างลึ กซึ้ง มีการดูแลช่วยเหลือซึ่ งกันและกั น
ทั้งในภาวะสุขภาพดีและเจ็บป่วย มีการสนับสนุนส่งเสริมและกระตุ้นซึ่งกันและกัน รวมทั้งเทศบาล
นครสุร าษฎร์ ธานี มีนโยบายในการสนั บสนุนด้า นต่ าง ๆ แก่ผู้สูง อายุ เช่น การจัด หาอุป กรณ์ การ
จัดสร้างอาคารสถานที่ เพื่อสนับสนุนในการทากิจกรรมของผู้สูงอายุ จึงทาให้การสนับสนุนทางสังคมมี
สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ดังกล่าว

ข้อ เสนอแนะ
1) ควรส่ ง เสริม พฤติ กรรมสุขภาพของผู้สูง อายุใ นเขตเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธ านี เพื่อให้
เหมาะสมกับรูปแบบการดาเนินชีวิตเพื่อเกิดภาวะสุขภาพที่ดขี องผู้สูงอายุ
2) จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุสามารถดูแล
ผู้สูงอายุได้ทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น บุคลากรทางสาธารณสุข ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อนบ้าน เพื่อเป็ นการ
สนับสนุนทางสังคมให้ผู้สูงอายุได้รบั อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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การค้ นคว้า อิสระฉบั บ นี้สาเร็จ ลุล่วงไปได้ ด้ว ยดี จากการอนุเคราะห์ของ รศ.ดร.วิวั ฒน์ ชัย
อัต ถากร อาจารย์ ที่ป รึกษา ที่ กรุ ณ าให้ ค าแนะนาที่มี ประโยชน์ ตลอดจนให้ ความช่ว ยเหลื อแก้ไ ข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง
ขอขอบคุณ คุณเบญจมาศ สุขเสวี พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการพิเศษ สานักการสาธารณสุ ข
และสิ่งแวดล้อม และคุณนิศาชล นาคกุล พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการพิเศษ หัวหน้างานโรงพยาบาล
และศูนย์บริการสาธารณสุขบึงขุนทะเล ที่ เป็นผู้ท รงคุณวุ ฒิในการตรวจสอบความเชื่ อมั่นเชิ งเนื้อหา
ของเครื่องมือวิจัย
สุดท้า ยนี้ ผู้ วิจัย ขอขอบคุณ กลุ่ม ตัวอย่ างทุ กคน ที่เป็นผู้สูงอายุใ นเขตเทศบาลนครสุร าษฎร์
ธานี ที่กรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อให้งานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากที่สุด
คุณประโยชน์ใด ๆ อันจะเกิดจากงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้ บิดา มารดา ครอบครัว ครู
อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่คอยให้การสนับสนุนตลอดการดาเนินการวิจัย
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คุณภาพในการให้บริการงานทะเบียนสานักทะเบียน
อาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สุภัสสร สมวงศ์*

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนสานักทะเบียนอาเภอช้ า ง
กลาง จั งหวัดนครศรี ธรรมราช มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง 1) สภาพปั ญหาของการให้บริ การงาน
ทะเบี ยนแก่ ประชาชนที่ม าขอรั บ บริ การโดยมุ่ง เน้ นแก้ไ ขปั ญ หาและตอบสนองความต้ องการของ
ประชาชน 2) เพื่อเป็นแนวทางในการปรับ ปรุ งและพัฒนาคุณ ภาพการให้ บริการงานทะเบียนให้ มี
ประสิท ธิผลและประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้น 3) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจั ยส่วนบุ คคล ประชาชน
ที่มารับบริการงานทะเบียนที่มผี ลต่อการแสดงความคิดเห็นต่อการตอบแบบสอบถาม
ในการให้บริการงานทะเบี ยนแก่ประชาชนผู้ มาขอรับบริ การ มี ปัญหาที่เกิ ดขึ้ นและต้ องปรับปรุ ง
แก้ไขหลายประการอาทิ 1) บุค ลากรเจ้า หน้ า ที่ ขาดความรู้ ความเข้ า ใจ ความชานาญในเรื่ องนั้น ๆ
เนื่องจากมีการเปลี่ยนระเบียบ กฎหมายอยู่บ่อยครั้ง 2) บุคลากรเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอในการปฏิบั ติ
หน้า ที่ท าให้ เกิด ความล่ าช้า 3) วั สดุอุปกรณ์ เครื่ องมื อเครื่องใช้ที่ มีอยู่ไม่ เพี ยงพอมี สภาพชารุด เช่ น
คอมพิวเตอร์ โต๊ะเก้าอี้สานักงานเป็นต้น
โดยกาหนดกลุ่ม ตัวอย่าง คือ จ านวนประชากรที่มาขอรับบริ การงานทะเบีย นของสานักงาน
ทะเบียนอาเภอช้างกลางจั งหวั ดนครศรีธ รรมราชจานวน 200 คน ระหว่างเดือนมิ ถุนายนถึงเดือน
กรกฎาคม 2562 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีความแตกต่างกัน อาทิ เพศอาชีพการศึกษาและรายได้
ต่อเดือนมีผลในการแสดงความคิดเห็ นในการตอบ แบบสอบถามที่ไม่ แตกต่ าง ส่ วนอายุ มีผลในการ
แสดงความคิดเห็นต่อการตอบแบบถามแตกต่างกัน
เพื่ อให้ เกิ ดการพั ฒนาคุ ณ ภาพการให้บ ริ การสานั กงานทะเบี ยนอาเภอช้ างกลาง จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช ควรดาเนินการ 1) จัดโครงการอบรมบุคลากรเจ้าหน้าทีส่ านักงานทะเบียนอาเภอให้
มีความรู้ ความเข้ าใจ กฎหมาย กฎระเบีย บที่ถูกต้ อง 2) จัดงบประมาณเพื่อปรับ ปรุง ห้องทะเบีย น
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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สานักงานทะเบียนอาเภอโดยเฉพาะอย่างยิ่งป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 3) เน้นการประชาสัมพันธ์ใ ห้
เกิดความแพร่หลายมากยิ่งขึ้นเช่นทาง Facebook เว็บไซต์
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 1) ควรท าการวิ จัย เชิงคุ ณภาพด้ว ย เพื่ อท าให้ ทราบข้ อมู ลในการ
แสดงความคิดเห็นในเชิงลึ ก 2) ควรท าการวิจัย โดยศึกษาถึงคุณ ภาพการให้บริการงานทะเบียนของ
สานั กทะเบีย นอื่ น ๆ ในจัง หวั ดนครศรี ธรรมราช เพื่ อนาข้ อมู ลดั งกล่ าวมาปรั บปรุงสานั กทะเบี ย น
อาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราชให้พัฒนายิ่งขึ้น
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บทน า
1) ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยมีการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยอันมีพ ระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ ข
มีการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยการบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้ม ค่าในเชิง ภารกิจแห่ งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงาน
ที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั โดยการจัดระเบียบบริ การราชการส่วนกลาง มีดั ง นี้
(1) สานักนายกรั ฐมนตรี (2) กระทรวง หรื อทบวงซึ่ งมีฐานะเที ยบเท่า กระทรวง (3) ทบวงซึ่ง สังกั ด
สานั กนายกรัฐมนตรีหรื อกระทรวง (4) กรมหรื อส่ว นราชการเรี ยกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม
ซึ่ง สัง กัด หรือไม่ สัง กัด สานั กนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรื อทบวง สานั กนายกรั ฐมนตรี มีฐานะเป็ น
กระทรวง ส่วนราชการตาม (1) (2) (3) และ (4) มีฐานะเป็ นนิติ บุคคล ราชการส่วนภูมิภาค มีดัง นี้
(1) จั ง หวั ด (2) อ าเภอ ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ดั ง นี้ (1) องค์ การบริ ห ารราชการส่ ว นจั ง หวั ด
(2) เทศบาล (3) สุขาภิบาล (4) ราชการส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกาหนด
อาเภอเป็ นหน่ วยงานของรัฐที่มี ค วามใกล้ ชิด กับ ประชาชน มี หน้ าที่ ห ลักในการให้บ ริกา ร
ประชาชน รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ นานโยบายที่ได้รบั มอบจากจังหวัด , รัฐบาลไปปฏิ บั ติใ ห้
เกิดผลสัมฤทธิ์ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน ตลอดจนตอบสนองความต้องการของประชาชน
โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกรวดเร็วจากหน่วยงานของรัฐ
โดยอาเภอมีอานาจหน้ าที่ต ามกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกรมการปกครอง พ.ศ. 2559
ดังนี้
ดาเนินการเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่อาเภอ
ดาเนินตามอานาจหน้าที่ของสานักงานอาเภอ
ดาเนินงานเกี่ยวกับราชการอื่นที่มิใช่ของส่วนราชการใดตามที่ได้รบั มอบหมาย
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านอื่นที่เกี่ยวข้องหรือทีไ่ ด้รับมอบหมาย
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ส านักทะเบียนอาเภอ แบ่งงานทะเบียนและบัตร แบ่งงานภายในออกเป็น 4 ฝ่า ยงาน คือ
(1) ฝ่าย/งานทะเบียนทั่วไป มีอานาจหน้าที่
(1.1) ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้ วยงานทะเบี ยนครอบครัว ทะเบีย นชื่ อบุ คคล
ทะเบี ย นชื่ อบุ ค คล ทะเบี ย นพิ นัยกรรม และทะเบีย นอื่น ๆ ที่อยู่ใ นความรั บผิ ด ชอบของกรมการ
ปกครอง
(1.2) พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนของอาเภอ
(1.3) ปฏิ บั ติ งานร่ว มกับ หรื อสนั บ สนุนการปฏิ บั ติง านของหน่ ว ยงานอื่ นที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
(2) ฝ่าย/งานบัตรประจาตัวประชาชน มีอานาจหน้าที่
(2.1) ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจาตัวประชาชน
(2.2) กากับ ดูแล การปฏิบัติงานบัตรประจาตัวประชาชนของสานักทะเบียนท้องถิน่
(2.3) พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนของอาเภอ
(2.4) ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
(3) ฝ่าย/งานทะเบียนราษฎร มีอานาจหน้าที่
(3.1) ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร
(3.2) กากับ ดูแล การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรของสานักทะเบียนในอาเภอ
(3.3) สนับสนุนการจัด การเลือกตั้ งในส่ วนที่ เกี่ยวกับการจัด ทาและจัด พิมพ์ ต่าง ๆ
เกี่ยวกับผู้มี สิทธิเลือกตั้ ง และสนับ สนุนการเลื อกตั้งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนตามที่ได้รับการ
ร้องขอ
(3.4) พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนของอาเภอ
(3.5) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานอื่นที่ได้รบั มอบหมาย
(4) ฝ่าย/งานสถานะบุคคลและสัญชาติ มีอานาจหน้าที่
(4.1) ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
(4.2) กากับ ดูแล การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรของสานักทะเบียนในอาเภอ
(4.3) สนับสนุนการจัด การเลือกตั้ งในส่ วนที่ เกี่ยวกับการจัด ทาและจัด พิมพ์ ต่าง ๆ
เกี่ยวกับผู้มี สิทธิเลือกตั้ ง และสนับ สนุนการเลื อกตั้งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนตามที่ได้รับการ
ร้องขอ
(4.4) พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนของอาเภอ
(4.5) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
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2) สภาพปัญหา
(1) เนื่องจากการมีแก้ไข ระเบีย บ กฎหมาย กฎเกณฑ์ต่า ง ๆ อยู่ บ่อยครั้ ง ซึ่ง เป็นการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทาให้เจ้าหน้าทีข่ าดความรู้ความเข้าใจ ความชานาญ ในเรื่องระเบี ย บนั้ น ๆ มี
การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานจากระบบเก่าเป็นระบบใหม่
(2) เจ้าหน้าที่ บุคลากร มีไม่เพียงพอต่อให้การบริการประชาชน ทาให้ประชาชนได้รั บ
บริการล่าช้าจากหน่วยงานของรัฐ ประชาชนไม่ได้รั บการอานวยความสะดวกเท่าที่ควร
(3) เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ที่มี อยู่ ไม่เพียงพอ ไม่ ทั นสมั ย มีสภาพ
ชารุดทรุดโทรม อาทิ โต๊ะเก้าอี้สานักงาน, คอมพิวเตอร์
(4) ขาดงบประมาณในการพัฒนาห้องทะเบียนให้ทันสมัย เช่น ไม่มีเครื่องกดบัตรคิว
(5) ขาดการประชาสัมพันธ์ เช่น ไม่มีแผ่นป้ายประชาสั มพันธ์, แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์
ทาให้ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากราชการ

วัตถุประสงค์การวิจยั
1) เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการงานทะเบี ยนของสานักทะเบียนอาเภอช้างกลาง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
2) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการ
งานทะเบียน

สมมุตฐิ านการวิจยั
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกันมีผล
ต่อความคิดเห็นด้านคุณภาพการบริการที่มคี วามแตกต่างกัน
ขอบเขตการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ประชาชนที่ม าขอรับบริการงานทะเบียนของสานักทะเบีย น
อาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 200 ราย โดยมีระยะเวลาในการสารวจ คือระหว่ า ง
ช่วงเดือน มิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2562
ตัวแปรที่ศึกษา
ผู้วิจัยได้กาหนดตัวแปรทีศ่ ึกษาไว้มดี ังนี้
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1) ตัวแปรต้น/ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่มาขอรั บบริการงานทางด้า น
ทะเบียน ของสานักทะเบียนอาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่
(1) เพศ
(2) อายุ
(3) ระดับการศึกษา
(4) อาชีพ
(5) รายได้
2) ตัวแปรตาม
คุณภาพการให้บริการงานทะเบียน สานักทะเบียนอาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยแบ่งออกเป็น
(1) ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ
(2) ด้านความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐ
(3) ด้านการตอบสนองความต้องการของประชาชน
(4) ด้านการสร้างความมัน่ ใจ
(5) ด้านการเอาใจใส่

กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
ปัจ จัยพืน้ ฐานส่วนบุคคลทีม่ าขอรับ
บริการงานทางด้านทะเบียนของ
ส านักทะเบียนอาเภอช้างกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
1) เพศ
2) อายุ
3) ระดับการศึกษา
4) อาชีพ
5) รายได้
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรตาม
คุณภาพการให้บริการของสานักทะเบียน
อาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้า นลักษณะทางกายภาพ (Tangible)
1) ด้า นรูปลักษณ์ทางกายภาพ
2) ด้า นความน่าเชือ่ ถือของหน่วยงานรัฐ
3) ด้า นการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
4) ด้า นการสร้างความมัน่ ใจ
5) ด้า นการเอาใจใส่
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ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั จากการวิจยั
1) ทาให้ทราบความคิดเห็นของประชาชนที่ม าขอรับบริการงานทางด้านทะเบี ยน เพื่อนา
ข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงการให้บริการประชาชน
2) สามารถนาผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ม าพัฒนาการให้บริการงานทางด้ านทะเบีย น
ของสานักทะเบียนอาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเรื่อง การปรับปรุงคุณ ภาพการให้บ ริการงานทะเบียน สานักทะเบี ยนอาเภอช้า ง
กลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยได้ศึกษา รวบรวมข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มาใช้กาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ความหมายของการบริการ
พจนานุกรมฉบั บเฉลิมพระเกีย รติ พ.ศ. 2530 ให้ความหมายของคาว่า “บริการ” หมายถึ ง
“การปฏิบัติรับ ใช้ การให้ความสะดวกต่าง ๆ ” ส่วนความหมายโดยทั่ว ไป คือการกระทาที่เปี่ยมไป
ด้วยความช่วยเหลือ หรือการดาเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
มีนักวิชาการให้ความหมายของคาว่า การบริการ ไว้หลายท่าน ดังนี้ อมรา ผูกบุญเชิด (2543,
น. 18) กล่าวว่า งานบริการ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ซึ่งมีเงื่อนไขแห่งการให้ทงั้ ทางรูป ธรรม
และนามธรรม ในเชิงความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และด้านอัธยาศัยเป็นพื้นฐาน
การศึ กษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ใ ช้ แนวคิ ด การวั ด คุ ณ ภาพการบริ การ (Service Quality หรื อ
SERVQUAL เป็นตัวแบบที่ใช้วัดคุณภาพการให้บริการที่ได้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลายนิ ย มนาไปใช้
ทั้งในหน่ วยงานภาครั ฐและหน่ วยงานเอกชน โดยในภาครัฐถือว่ าเป็นเครื่ องมื อวัด สมรรถนะในการ
ให้บริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐ การวัดคุณภาพการบริการประกอบด้วยปัจจัย 5 ด้านคือ
1) ด้านรู ปลักษณ์ท างกายภาพ อาทิ สภาพแวดล้อมของสานักทะเบี ยนอาเภอ เช่น ความ
สะอาด ความเป็นระเบียบเรีย บร้อย มี ป้ายประชาสัมพั นธ์ข้อมูลต่า ง ๆ ให้ป ระชาชนได้รั บรู้ข้อมู ล
ข่าวสาร มีห้องน้าสะอาด มีสถานที่จอดรถเพียงพอแก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการ รวมถึงสิ่ง อานวยความ
สะดวกต่าง ๆ เช่นมีบริการถ่ายเอกสาร มีน้าดื่ม กาแฟไว้บริการผู้มาติดต่อ
2) ด้านความน่า เชื่อถื อของหน่วยงานรัฐ คือการปฏิบั ติหน้ าที่ของเจ้าหน้าที่รั ฐเป็นไปด้ว ย
ความโปร่งใส สุจริต ประชาชนสามารถขอดูข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ า วสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 เจ้าหน้าที่ บุคลากรมีความรูค้ วามสามารถในการให้ บริ การ คื อสามารถ
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ชี้แจงข้ อสงสัย ให้คาปรึกษา ให้คาแนะนาแก่ผู้ที่ม าติดต่ อขอรับ บริการจากหน่ วยงานภาครั ฐ อีกทั้ ง
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
3) ด้านการตอบสนองประชาชน คือตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มาติ ดต่อใช้
บริการในเรื่องนั้น ๆ คือปฏิบัติงานให้ทันตามกาหนดเวลา
4) ด้านการสร้างความมั่นใจ คือสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าประชาชนที่มาติดต่ อ
ขอรับ บริการนั้ นได้รั บการบริ การอย่างทั่วถึง เป็นธรรม เสมอภาค เท่ าเที ย มและไม่ เลือกปฏิบั ติ ไม่
เรียกรั บผลประโยชน์จ ากประชาชน โดยไม่ขอรับ สิ่งตอบแทน ไม่ หาประโยชน์ในทางมิ ชอบ โดยให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นว่าตนจะได้รบั บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับบริการอย่าง
ดีที่สุด
5) ด้านการเอาใจใส่ คือมีความมุ่ งมั่น ตั้งใจที่บริการประชาชน มีจิตสาธารณะที่จะทาเพื่ อ
ส่วนรวม ทาเพื่อประชาชน รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รบั ความเดือดร้อน
บังอร ชลสกุลถาวร (2549, น. 7) ได้ กล่าวไว้ว่ า การบริการ หมายถึง การดาเนินการเพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของผู้ รับ บริการอย่า งยอดเยี่ ย มเป็นเลิ ศ โดยยึด หลักว่า ต้ องมีค วามสะดวก สะอาด
รวดเร็ว และถูกต้อง ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากทีส่ ุด อันนามาซึ่งความประทั บใจ หรื อ
ความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ
สรุปได้ว่าการบริการเป็นงานที่ ไม่มีตัวตน ไม่สามารถจับต้องได้ โดยวัดผลลั พธ์เป็นความพึ ง
พอใจของผู้ รับ บริการ เป็ นการให้ ค วามช่ วยเหลือหรือดาเนิ นการเพื่ อผู้อื่น ความสาเร็จ ของการ
ให้บริการในหน่วยงานภาครัฐต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่าย มีการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ที่มาติดต่อของรับบริการ เพื่อนาข้อบกพร่องดังกล่าวไปแก้ไขและพัฒนาการให้บริการให้
ดียิ่งขึ้นไปและที่สาคัญบุคลากร เจ้าหน้าที่ ต้องมีใจรักในงานบริการ
บุคลากร เจ้ าหน้า ที่นอกจากที่ มีรักในงานที่ทาแล้วยัง ต้ องมีค วามวิ ริยะ อุตสาหะ ในหน้า ที่
ความรับ ผิดชอบของตน มีความตั้ งใจที่ท างานในหน้าที่ให้ สาเร็จลุ ล่วงไปด้ วยดี ปฏิบัติตามระเบีย บ
กฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลา มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีค วาม
ซื่อสัตย์สุจริต ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ทจี่ าเป็นในการปฏิบัตงิ านอยู่เสมอ มีความรู้และเข้า ใจระเบี ย บ
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบต่ าง ๆ มี ปฏิภาณไหวพริ บในการแก้ปัญ หาและการปฏิ บัติงาน อีกทั้ง มี
ความกระตื อรื อร้น เสี ยสละ และอุทิ ศเวลาให้แก่ราชการหรืองานที่ท า โดยคานึ งถึ งประโยชน์ ของ
ส่วนรวมและประชาชนเป็นหลัก
แนวคิดและทฤษฎี เกีย่ วกับคุณภาพการให้บริการ
คุณภาพการให้ บริการเป็ นการประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้ารั บบริ การ หากผู้ ให้บ ริการ
สามารถให้ บ ริ การที่ ตอบสนองความต้ องการของผู้ เข้ ารั บ บริ การ นั กวิชาการหลายท่ า นได้ ใ ห้
ความหมายของคาว่า คุณภาพการให้บริการไว้ ดังนี้ ชัชวาลย์ ทัตศิวัช (2550) กล่าวไว้ว่า คุณภาพการ
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ให้ บ ริการ (Service Quality) หมายถึ ง ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของธุร กิ จ
ให้บริการ คุณภาพของบริการเป็นสิ่งสาคัญูที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่ ง
ขันได้ การเสนอคุณ ภาพการให้ บริการที่ ตรงกับความคาดหวัง ของผู้รับ บริการเป็ นสิ่ งที่ต้ องกระท า
ผู้รับบริการจะพอใจถ้า ได้รับ สิ่งที่ต้ องการ เมื่อผู้รับบริการมีความต้องการ ณ สถานที่ที่ ผู้รับบริการ
ต้องการ และในรูปแบบทีต่ ้องการ
สรุปได้ว่าคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการของธุรกิจให้บริการ คุณภาพของบริ การเป็นสิ่งสาคัญที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างของ
ธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ การเสนอคุณภาพการให้บริการที่ตรงกับความคาดหวัง ของผู้รับบริการ
เป็นสิ่งที่ต้องกระทา ผู้รับบริการจะพอใจถ้าได้รับสิ่งที่ตอ้ งการ

วิธ ีดาเนินการวิจยั
รูป แบบการวิจยั
สารวจความคิด เห็นเกี่ย วกับประสิทธิ ภาพการให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอช้ างกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
การกาหนดประชากร
ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจัย ครั้ งนี้ ได้ แก่ ผู้ เข้า รับ บริการของสานักทะเบี ยนอาเภอช้า งกลาง
จังหวัดนครศรีธ รรมราช โดยรวมถึงผู้ ใช้บ ริการด้ านงานทะเบีย นราษฎร ทะเบี ยนทั่วไป และบัต ร
ประจาตัวประชาชนจานวน 200 คน โดยกาหนดระยะเวลาเก็บข้อมูลระหว่างเดือน มิถุนายนถึง เดื อน
กรกฎาคม 2562
การเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนผู้มาขอรับบริการของสานักทะเบียนอาเภอ
ช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้ า งขึ้ น
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะคาถามเป็ น
แบบเลือกตอบ (Checklist) ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกั บ ปั จจั ย ที่ ส่ง ผลต่อความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภาพใน
การให้ บริการของสานักทะเบีย นอาเภอช้างกลาง จังหวั ดนครศรีธรรมราช อาทิ ด้านการให้ บริการ
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ด้า นข้ อมูลข่า วสารของการให้บ ริ การ ด้า นระยะเวลาการให้ บริ การ ด้ านความสะดวกรวดเร็ วใน
การให้บริ การ ด้า นการจัดสถานที่การให้บริการ ด้านมนุษย์สัม พันธ์ของเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริ การ ด้า น
ความเสมอภาคในการให้บริการ ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการ
ในตอนที่ 2 ผู้ วิจัย ใช้วั ดแบบมาตราส่วน (Ranking Scale) แบ่งออกเป็ น 5 ระดั บ โดยให้
ความหมายของคะแนน ดังนี้
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ คุณภาพการให้บริการมากที่สุด (เห็นด้วยมากที่สุด)
4 หมายถึงระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ คุณภาพการให้บริการมาก (เห็นด้วยมาก)
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ คุณภาพการให้บริการปานกลาง (เห็นด้วยปานกลาง)
2 หมายถึงระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ คุณภาพการให้บริการน้อย (เห็นด้วยน้อย)
1 หมายถึงระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ คุณภาพการให้บริการน้อยที่สุด (เห็นด้วยน้อยที่สุด)

การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ผู้วิจัยดาเนินการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยมีขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ ยวกับประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ
2) สร้างรายการข้อคาถามให้สอดคล้องกับคานิยามศัพท์เฉพาะ โดยเฉพาะตัวแปรทีเ่ กี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการให้บริการให้ครอบคลุมกับสิ่งทีต่ ้องการประเมิน
3) นาแบบสอบถามมาปรั บปรุง แก้ไขให้ได้ แบบสอบถามที่สมบูร ณ์ที่ สุด เพื่อใช้ในการเก็ บ
ข้อมูลจริง

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ใ ช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถาม
ไปทาการสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดจานวน 200 ตัวอย่าง และตรวจสอบความสมบูรณ์ค รบถ้ ว น
เพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยการแจกแบบสอบถามให้แก่ประชาชนทีม่ าติดต่อขอรั บ บริ การ
พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดให้ผู้สอบถามเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทาแบบสอบถามและการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล คิดเป็น 100%
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิ จัยสร้างขึ้น โดยการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
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ส่ว นที่ 1 ข้ อมู ลทั่ วไปของผู้ต อบแบบสอบถาม คื อ เพศ อายุ ระดั บ การศึกษา อาชี พ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลความคิดเห็นด้ านคุณภาพการให้บ ริการ ของสานักทะเบียนอาเภอช้างกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ด้าน จานวน 20 ข้อ
1) ด้านลักษณะทางกายภาพ
2) ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร
3) ด้านการตอบสนองลูกค้า
4) ด้านการเอาใจใส่
5) ด้านความไว้วางใจ

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
งานวิ จัยเรื่อง คุณภาพการให้ บริการของ สานั กทะเบียนอาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
วิเคราะห์และอธิบายโดยใช้สถิติ ดังนี้
1) เชิงพรรณนา (Descriptivestatistic) ซึ่ งประกอบด้ว ย ความถี่ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ย ส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) สถิติเชิงอนุมาน (inferentialstatistic) ประกอบด้วย t–test, One–Way ANOVA
(1) T-test ใช้วิเคราะห์ตัวแปร 2 ตัว ได้แก่ ลูกค้าที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้าน
คุณภาพการบริการที่ตา่ งกัน
(2) One-Way ANOVA ใช้วิเคราะห์ตัวแปรมากกว่า 2 ตัว ขึ้นไป ได้ แก่ ลูกค้ าที่มี อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้านเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ
60.0 และ เป็นเพศชาย จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 ซึ่งเพศหญิงให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามมากกว่า
ด้านอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 31-40 ปี จานวน 70 คน คิ ด เป็ นร้ อย
ละ 35.0รองลงมาอายุ41-50 ปี จานวน 56 คน คิ ดเป็นร้อยละ 28.0 อายุ 51-60 ปี จานวน 29 คน
คิดเป็นร้อยละ 14.5 อายุ 20-30 ปี จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 ผู้มีอายุต่ากว่า 20 ปี มีจานวน
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15 คน คิ ดเป็นร้อยละ 7.5 และพบว่ าผู้มีอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขี้นไปเป็นผู้ตอบแบบสอบถามน้ อยสุด คื อ
ตอบแบบสอบถาม 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0
ด้านระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี ระดั บการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี
โดยมีจานวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 77 รองลงมา คือระดับปริญญาตรี จานวน 43 คน คิ ด เป็ นร้ อย
ละ 21.5 และ สูงกว่าปริญญาตรี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5
ด้านอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพ อื่น ๆ อาทิ กาลังศึกษาต่อ ทาสวน
นักเรีย นนักศึกษา แม่บ้ าน เป็นต้ น จานวน 120 คน คิ ดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมาประกอบอาชี พ
ธุรกิจส่วนตัว จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ส่วนอาชีพข้าราชการมีจานวน 21 คน คิ ด เป็ นร้ อย
ละ 10.5 อาชีพรั ฐวิสาหกิจมีจานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.0 และผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด ที่
พนักงานเอกชน มีจานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3
ด้านรายได้เฉลี่ย ต่อเดือน พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีร ายได้ต่อเดือน 15,001–
25,000 บาท มีจานวน 162 คน คิดเป็นร้ อยละ 81.0 รองลงมารายได้ต่ากว่า ต่ากว่า 15,000 บาท
มีจานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 ส่ว นผู้มีรายได้ระหว่าง 25,001–35,000 บาท มีจานวน 11
คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ผู้มีรายได้ 35,0001–45,000 บาท มีจานวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 1.5 และผู้ ที่
ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด คือ ผู้ที่มี รายได้ม ากกว่า 45,000 บาทขึ้นไป ตอบแบบสอบถามเพียง 2
คน คิดเป็นร้อยละ 1.0
คุณภาพการให้บริการงานทะเบียน สานักทะเบียนอาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 เมื่อจาแนกเป็นรายข้ อแล้ ว
พบว่า ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 รองลงมา
มีห้องน้าสะอาดและเพียงพอ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.43 มี สิ่งอานวยความสะดวก อาทิ
เครื่องถ่ายเอกสาร น้าดื่ ม กาแฟ อยู่ใ นระดับมาก และความสะดวกในการเดินทางมาติด ต่อ อยู่ใ น
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41
คุณภาพการให้บริการงานทะเบียน สานักทะเบียนอาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้านความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 เมื่อจ าแนกเป็ น
รายข้อแล้ ว พบว่า เจ้าหน้า ที่ให้คาปรึกษา ตอบคาถามด้วยความเต็มใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.75 รองลงมา มี การให้บริการทันตามเวลาที่กาหนดไว้ อยู่ ในระดับมาก มีค่ าเฉลี่ย เท่ากั บ
3.71 การให้บริการเหมือนกันทุกราย ไม่ เลือกปฏิบัติ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.70 และเจ้าหน้า ที่
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41
คุณภาพการให้บริการงานทะเบียน สานักทะเบียนอาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้านการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 เมื่ อ
จาแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า เจ้าหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 3.68 รองลงมา เจ้าหน้าที่มีเพียงพอในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66
เจ้าหน้าที่มาทางานตรงเวลา อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.65และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานถูกต้อง ไม่เกิ ด
ข้อผิดพลาด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63
คุณภาพการให้บริการงานทะเบียน สานักทะเบียนอาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้านการสร้างความมัน่ ใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้ อ แล้ ว
พบว่ า เจ้ าหน้าที่ มีจิต สาธารณะ รักงานบริการ อยู่ในระดั บมาก มีค่า เฉลี่ ยเท่ ากับ 3.69 รองลงมา
เจ้าหน้าที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 เจ้าหน้ามีความชานาญใน
หน้าที่ อยู่ในระดั บมากมีค่าเฉลี่ย 3.67 และมีการเผยแพร่ประชาสั มพั นธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อยู่ใ น
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46
คุณภาพการให้บริการงานทะเบียน สานักทะเบียนอาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้านการเอาใจใส่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่ า
เจ้ า หน้า รั บ ฟั ง ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ตลอดจนให้ ค าปรึกษา อยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.75
รองลงมา เจ้า หน้ า มีค วามตั้ง ใจในการท างาน อยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.74 มี ค วาม
กระตือรือร้นในงานที่ทา อยู่ในระดับมากมีคา่ เฉลี่ย 3.64 และเจ้าหน้าที่ดูแลผู้มาใช้บริการเสมือนญาติ
มิตร ให้ความเป็นกันเอง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46

ผลการทดสอบสมมุติฐาน
1) ผู้รับบริการที่มี เพศ ที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการที่แตกต่างกันหรือไม่
ผลการทดสอบสมมุติฐาน เพศที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการทีไ่ ม่ต่างกัน
2) ผู้รับบริการที่มี อายุ ที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการที่แตกต่างกันหรือไม่
ผลการทดสอบสมมุติฐาน อายุที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการทีต่ ่างกัน
3) ผู้รับ บริการที่ มี ระดับ การศึกษา ที่ ต่า งกัน มีค วามคิดเห็นต่ อคุณ ภาพการให้ บริ การที่
แตกต่างกันหรือไม่
ผลการทดสอบสมมุติฐาน ระดับการศึกษาทีต่ ่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการที่
ไม่ต่างกัน
4) ผู้รับบริการที่มี อาชีพ ที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการที่แตกต่างกันหรือไม่
ผลการทดสอบสมมุติฐาน อาชีพที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการทีไ่ ม่ต่างกัน
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5) ผู้รับ บริการที่ มี รายได้ต่ อเดือน ที่ ต่ างกั น มีค วามคิ ดเห็นต่อคุณ ภาพการให้ บ ริการที่
แตกต่างกันหรือไม่
ผลการทดสอบสมมุติฐาน รายได้ตอ่ เดือนที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริ การที่
ไม่ต่างกัน

การอภิปรายและข้อเสนอแนะ
1) คุณภาพการให้ บริ การงานทะเบียน สานั กทะเบี ยนอาเภอช้ างกลาง จั งหวั ดนครศรีธรรมราช
ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 เมื่อจาแนกเป็นรายข้ อแล้ ว
พบว่า ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 รองลงมา
มีห้องน้าสะอาดและเพียงพอ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.43 มี สิ่งอานวยความสะดวก อาทิ
เครื่องถ่ายเอกสาร น้าดื่ ม กาแฟ อยู่ใ นระดับมาก และความสะดวกในการเดินทางมาติด ต่อ อยู่ใ น
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41
2) คุณภาพการให้ บริ การงานทะเบียน สานั กทะเบี ยนอาเภอช้ างกลาง จั งหวั ดนครศรีธรรมราช
ด้านความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 เมื่อจ า แนกเป็ น
รายข้อแล้ ว พบว่า เจ้าหน้า ที่ให้คาปรึกษา ตอบคาถามด้วยความเต็มใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.75 รองลงมา มี การให้บริการทันตามเวลาที่กาหนดไว้ อยู่ ในระดับมาก มีค่ าเฉลี่ย เท่ากั บ
3.71 การให้บริการเหมือนกันทุกราย ไม่ เลือกปฏิบัติ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.70 และเจ้าหน้า ที่
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41
3) คุณภาพการให้ บริ การงานทะเบียน สานั กทะเบี ยนอาเภอช้ างกลาง จั งหวั ดนครศรีธรรมราช
ด้านการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 เมื่ อ
จาแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า เจ้าหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.68 รองลงมา เจ้าหน้าที่มีเพียงพอในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66
เจ้าหน้าที่มาทางานตรงเวลา อยู่ในระดับมากมีคา่ เฉลี่ย 3.65 และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานถูกต้ อง ไม่ เกิ ด
ข้อผิดพลาด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63
4) คุณภาพการให้ บริ การงานทะเบียน สานั กทะเบี ยนอาเภอช้ างกลาง จั งหวั ดนครศรีธรรมราช
ด้านการสร้างความมัน่ ใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้ อแล้ ว
พบว่า เจ้าหน้าที่มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 รองลงมา เจ้ า
หน้า ช่ว ยแก้ไขปัญ หาที่เกิ ดขึ้ น อยู่ใ นระดับ มาก มี ค่า เฉลี่ ยเท่ากั บ 3.68 เจ้าหน้า มีค วามชานาญใน
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หน้าที่ อยู่ในระดั บมากมีค่าเฉลี่ย 3.67 และมีการเผยแพร่ประชาสั มพัน ธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อยู่ใ น
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46
5) คุณภาพการให้ บริ การงานทะเบียน สานั กทะเบี ยนอาเภอช้ างกลาง จั งหวั ดนครศรีธรรมราช
ด้านการเอาใจใส่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่ า
เจ้ า หน้า รั บ ฟั ง ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ตลอดจนให้ ค าปรึกษา อยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.75
รองลงมา เจ้า หน้ า มีค วามตั้ง ใจในการท างาน อยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.74 มี ค วาม
กระตือรือร้นในงานที่ทา อยู่ในระดับมากมีคา่ เฉลี่ย 3.64 และเจ้าหน้าที่ดูแลผู้มาใช้บริการเสมือนญาติ
มิตร ให้ความเป็นกันเอง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46

ข้อ เสนอแนะ
เพื่อให้ เกิ ด การพั ฒนาคุณ ภาพการให้ บริ การสานั กงานทะเบีย นอาเภอช้ างกลาง จั งหวั ด
นครศรีธรรมราชควรดาเนินการ
1) จัดโครงการอบรมบุคลากรเจ้ าหน้ าที่สานักงานทะเบียนอาเภอให้มีค วามรู้ ความเข้าใจ
กฎหมาย กฎระเบียบที่ถูกต้อง
2) จัดงบประมาณเพื่อปรับปรุง ห้องทะเบี ยน สานักงานทะเบี ยนอาเภอโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ
3) เน้นการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความแพร่หลายมากยิ่งขึ้นเช่นทาง Facebook เว็บไซต์

ข้อ เสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1) ควรทาการวิจัยเชิงคุณภาพด้วย เพื่อทาให้ทราบข้อมูลในการแสดงความคิดเห็นในเชิงลึ ก
แก่ผู้รับบริการ
2) ควรทาการวิจัยโดยศึกษาถึงคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนของสานักทะเบี ย นอื่ น ๆ
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาปรั บปรุงสานั กทะเบียนอาเภอช้างกลาง จังหวั ด
นครศรีธรรมราชให้พัฒนายิ่งขึ้น
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การเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดซือ้ บริษ ัท เจ สิร ิ จากัด
สุรงค์ ศรีใส*

บทคัดย่อ
ธุรกิจรั บเหมาก่อสร้างนั บเป็นหนึ่งในธุรกิจ ที่มีความสาคัญกั บเศรษฐกิจและการพัฒนาของ
ประเทศเพราะมีค วามเชื่อมโยงกั บธุร กิจอื่ น ๆ อีกหลายอย่า งมูลค่ าของธุร กิจรับ เหมาก่อสร้า งต่อปี
มีมากกว่า 1 ล้า นล้านบาท ในช่วง 10 ปีที่ผ่า นมา มูลค่าการลงทุนในธุร กิจก่อสร้างของประเทศไทย
มีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 8.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และคาดการณ์ว่ามูลค่าการลงทุน
ในธุ รกิ จก่อสร้ างของไทยระหว่ างปี 2561-2563 จะขยายตั วเฉลี่ย ร้อยละ 7-9 ต่ อปี ทั้ งนี้ ปัจ จุบั น
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) มีธุ รกิจก่อสร้ างที่ดาเนิ นกิจการอยู่ในประเทศไทยจานวนทั้งสิ้ น
61,062 ราย ทุ นจดทะเบีย นรวม 1,146,401.60 ล้านบาท เป็นธุ รกิจก่อสร้างขนาดเล็ก (S) จานวน
60,554 ราย (ทุนจดทะเบียน 1,002,724.83 ล้านบาท) คือมากกว่าร้อยละ90 ธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก
และส่ วนใหญ่ มี ปัญ หาเรื่อ งงานจั ดซื้ อ ซึ่ง ให้ บ ริ ษั ท ที่ ท าธุ ร กิ จรั บ เหมาก่ อสร้ า งประสบปั ญ หาใน
การด าเนินธุรกิจ ด้วยงานจั ดซื้อเป็นงานที่อยู่ในห่ วงโซ่ อุปทานหลั กของโครงการการก่อสร้างต่าง ๆ
ที่เมื่ องานจั ดซื้อไม่ มีป ระสิ ทธิ ภาพ ก็ จะส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพของโครงการก่ อสร้าง เช่ น โครงการ
ล่าช้า คุณภาพของโครงการไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน และค่าใช้จ่ายของโครงการสูงกว่าที่กาหนด จึ ง
เลี่ยงไม่ได้ที่จะกระทบต่อผลประกอบการของบริษทั ทีด่ าเนินการ
บริ ษัท เจ สิริ จ ากั ด มี ทุ นจดทะเบี ยน 5 ล้านบาท มีมู ลค่ างานรวมมากกว่า 100 ล้ านบาทต่ อปี
นับเป็นหนึ่งในธุรกิ จก่อสร้างขนาดเล็ ก และประสบกับปั ญหางานจัด ซื้อเช่ นเดียวกัน จึ งเป็นเรื่องที่ มี
ความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนางานจัดซื้อ เพื่อเป็นประโยชน์แก่บริษัท เจ สิริ จากัด
และเพื่ อเป็นประโยชน์แก่กลุ่ม ธุรกิ จรั บเหมาก่ อสร้า งหรือบริ ษัท รับ เหมาก่อสร้ างรายอื่นที่ป ระสบ
ปัญหาในงานจัดซื้อเช่นเดียวกัน
โดยงานวิ จั ย นี้ ได้ ใ ช้ วิ ธี ก ารเสนอแนะแนวปฏิ บั ติ ที่ เหมาะสมโดยใช้ วิ ธี การศึ กษาด้ ว ย
กระบวนการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ (Action Learning) จัด ตั้งกลุ่มเรี ยนรู้จากสมาชิกจากฝ่ายจัดซื้ อ

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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และผู้เกี่ยวข้องมี การพบปะกัน 3 ครั้ง ครั้งแรกวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ครั้งที่ สองกาหนดแนว
ทางการแก้ปัญหา และนาแนวทางไปทดลองปฏิบัตเิ พื่อศึกษาความเป็นไปได้ของวิธีแก้ปัญหาและเพื่ อ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัตติ ามแนวทางทีเ่ ลือก
ผลการศึกษาสรุปสาเหตุของปัญหาได้ 4 ด้าน คือ
1) ระบบงาน
2) คนในองค์การ
3) สารสนเทศและเครื่องมือ
4) คู่ค้า
โดยกลุ่มได้ใช้แนวคิดการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ (Action Learning) เป็นการเรียนรู้ที่แท้จริงที่
เริ่ม จากภายในหน่ ว ยงานเพื่ อพั ฒนาประสิท ธิ ภาพในการท างานขององค์การเป็นการเรีย นรู้จ าก
ประสบการณ์ทางานผ่านความร่วมมือ (Collaboration) การสื่อสาร (Communication) ความเอา
จริ งเอาจั ง (Commitment) ของสมาชิ กกลุ่ ม และใช้ ทฤษฎี แผนผั ง ก้ า งปลา (Cause Effect or
Fishbone Diagram)
แสดงสมมติฐานของความสัมพั นธ์อย่างเป็นระบบระหว่างสาเหตุหลาย ๆ สาเหตุที่ส่งผลต่ อ
ปั ญ หาหนึ่ ง ปั ญ ห าโดยประยุ ก ต์ ใ ช้ แนวคิ ด การบริ ก ารจากจั ด ซื้ อ ของโครงการ (Project
Proceurement Management) สาหรับโครงการก่อสร้าง ซึ่งสิ่งที่จาเป็นในกระบวนการการบริหาร
การจัดซื้อ คือ
การเร่งวงจรการจัดซื้อ (Accelerating the Procurement Cycle)
การปรับปรุงแผนตารางเวลาการดาเนินงาน (Adjusting the Schedule Barchart)
แนวคิ ด ไคเซน (Kaizen) แนวคิ ด การใช้ สินค้ า ในเวลาปั จ จุ บั น (Just-in-Time: JIT) และ
แนวความคิด (Management Cockpit: MC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานบนพื้นฐานของกรอบ
แนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดซื้อของงานก่อสร้าง คือ แนวคิด การจัดการงานก่อสร้างตาม
หลักการ (Construction Management by Principles) คือ ความสาเร็จของงานสามารถวัดผลได้
จากหลักการดั้งเดิม 3 ประการด้วยกัน นั่นคือ “เวลา คุณภาพ และการเงิน”
ผลที่ได้กลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) คือรู้ถึงปัญหางานจัดซื้อของบริษัท
เจ สิริ จากัด ตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น และได้แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดซื้อ คือ การสร้ า ง
แบบฟอร์ม ใบจัดซื้อรูปแบบใหม่ขึ้นมา ซึ่งสามารถแปลงข้อมูลในรูป แบบต่าง ๆ ที่ซับซ้อน เกี่ยวกั บ
การขอซื้อ สั่งซื้อ และอนุมัติการซื้อ รวมถึงข้อมูลด้านเวลาและค่าใช้จ่าย มาแสดงในรูปของภาพแถบ
สี แดง เหลือ เขียว ที่บ่งบอกถึงสถานะของงานสั่งซื้อรายการนั้นใน 3 หมวด คือ
ด้านคุณภาพ เช่น วัสดุพิเศษ หายาก ผู้จ าหน่ายน้ อย แทนด้ วยสีแดง วั สดุเฉพาะ หาได้ มี ผู้
จาหน่ายเฉพาะ แทนด้วยสีเหลืองวัสดุทั่วไป หาง่าย ผู้จาหน่ายมาก แทนด้วยสีเขียว
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ด้านเวลา เช่น ผู้จาหน่ายต้องส่งก่อนเวลาใช้หรือไม่ทนั เวลาใช้ มากกว่า 7 วัน แทนด้วยสีแดง
น้อยกว่า 7 วัน แทนด้วยสีเหลือง ตรงเวลา แทนด้วยสีเขียว
ด้านการเงิน เช่น เกินงบประมาณ แทนด้วยสีแดง เท่างบประมาณ แทนด้วยสีเหลือง ต่ ากว่ า
งบประมาณแทนด้วยสีเขียว
ทั้งนี้ แบบฟอร์มใบจัด ซื้อดังกล่าว ยัง แสดงถึง สถานะของการสั่งซื้ อที่แสดงด้ว ยภาพ แถบสี
เช่นเดียวกันเพื่อให้สามารถติดตาม (Monitoring) และควบคุม (Control) ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้ น
สามารถป้องกันและแก้ไขและลดปัญ หาต่า ง ๆ ที่ อาจจะเกิดขึ้ นกับโครงการทั้ง เวลา คุ ณภาพ และ
การเงินนั่นหมายถึงประสิ ทธิภาพงานจัดซื้อที่เกิดขึ้ นแต่แบบฟอร์มจัดซื้อที่ กลุ่มเรียนรู้จ ากการปฏิบั ติ
สร้างขึ้นยังไม่สามารถแก้ปัญหางานจัดซื้อในด้านคู่ค้าได้ด้วยพื้นฐานที่เป็นปัญหาที่เกิดจากหน่วยงาน
ภายนอกองค์การจึงอาจจะหามาตรการที่แก้ไขยาก ซึ่งต้องนาข้อมู ลที่ได้จากแบบฟอร์มการจัดซื้อไป
แปลงเป็นสารสนเทศเกี่ยวกับคู่ค้า อาจทาให้สามารถเลือกคู่ค้าที่เหมาะสมกับการสั่งซื้อได้ซึ่งเป็นการ
ลดปัญหาด้านคู่ค้าอีกวิธีการหนึ่งที่ตอ้ งพัฒนาต่อไปจากแบบฟอร์มใบจัดซื้อที่สร้างขึ้น
ค าสาคัญ : งานจัดซื้อ, ประสิทธิภาพงานจัดซื้อโครงการก่อสร้าง
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บทน า
ธุรกิจรั บเหมาก่อสร้างนั บเป็นหนึ่งในธุรกิจ ที่มีความสาคัญกั บเศรษฐกิจและการพัฒนาของ
ประเทศเพราะมีความเชื่อมโยงกับ ธุรกิจอื่น ๆ อีกหลายอย่างเช่น ธุ รกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิ จ
วัสดุ ก่อสร้างมูลค่ าของธุ รกิจ รับเหมาก่อสร้า งต่อปีมี มากกว่า 1 ล้า นล้ านบาท หรื อ คิ ดเป็ นสัด ส่ว น
ประมาณ 8% ของ GDP ของประเทศไทย
ด้วยเป็นอุตสาหกรรมที่ มีการลงทุนทั้ง ภาครัฐและเอกชน และมีสินค้ าและบริการจากธุรกิ จ
ต่า ง ๆ ที่ อยู่ใ นโซ่อุปทานของอุต สาหกรรมก่ อสร้า งเป็นจ านวนมากจึง เป็ นอุ ตสาหกรรมที่ มี ผลต่ อ
เศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศ เมื่อพิ จารณาจากค่า GDP ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่า นมา ซึ่ง มี
มูลค่าที่เติบโตมากขึ้น จากทิศทางดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงปริมาณและขนาดของโครงการก่อสร้า ง
ในประเทศที่เกิดขึ้น ซึ่งธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยรวมของประเทศทีม่ ีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องนั้น
โดยบริษัท เอกชนที่ดาเนินธุ รกิจ รับเหมาก่อสร้า งที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กนั้ น มีจ านวน
มากถึงร้อยละ 99 ของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาทั้งหมด
โดยกระบวนการจัดซื้ออยู่ในห่วงโซ่อุปทานที่เป็นฟันเฟืองสาคัญในวงจรการวางแผน และการ
ควบคุม (Planning & Control Cycle) ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เนื่องจากกระบวนการจัดซื้ อจัดหา
เป็นกระบวนการที่ได้ มาซึ่ งวัตถุ ดิบ และวั สดุอุป กรณ์ สาหรับใช้ ในกระบวนการผลิต สินค้ า หรื อการ
จัด หาบริ การแก่ ลูกค้ า องค์ การส่ ว นใหญ่ มี ค่ า ใช้จ่ า ยเกี่ ย วกับ การจั ดซื้ อวั สดุ และอุ ป กรณ์ ต่ าง ๆ
ประมาณ 40% ถึง 60% ของรายได้ ที่ได้จากการจาหน่ายสินค้าและการให้บริการลูกค้า หากองค์การ
ใดสามารถจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ได้ในราคาทีถ่ ูกมีคุณภาพและตรงตามเวลาที่ต้องการใช้ ก็ จ ะท าให้
องค์การนั้นสามารถตอบสนองความต้ องการของลู กค้าได้ ดีกว่ าทั้งในด้านราคาและความรวดเร็วใน
การส่งมอบสินค้าในอดีตหลายองค์การต่างเข้าใจว่าการจัดซื้อเป็นงานที่ง่ายมากไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพียง
ติดต่อผู้ ขายให้เสนอราคาและส่ งมอบให้หน่วยงานที่ต้ องการใช้เท่านั้ นก็ถือว่ าเสร็จสิ้ นงานของจัดซื้ อ
แล้ ว แต่ ปั จ จุ บั นงานจั ด ซื้ อ (Purchasing) และจั ด หา (Procurement) นั บ ว่ า เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี
ความสาคัญ มากต่อผลประกอบการขององค์การ เนื่องจากเป็นหน่ วยงานที่ ใช้ จ่ายเงินในการจั ดซื้ อ
วัตถุดิบ สิ นค้า หรือบริการ เพื่ อให้ได้ตรงตามความต้องการหรือตรงตามคุณลั กษณะของผลิตภัณ ฑ์
ของหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว ยังสร้างความสามารถทางการแข่งขันด้วยการวางกลยุทธ์การจัดซื้อและการ
บริห ารจัด การด้านลดต้ นทุ นเพื่ อสร้า งมูลค่าเพิ่ ม (Value Added) ให้กับองค์การในการซื้อวัต ถุดิ บ
สินค้าเข้าสู่องค์การจากความสาคั ญของการจัด ซื้อ จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องเพิ่มประสิทธิ ภาพ ด้ วยการ
พัฒนาขั้ นตอนต่ าง ๆ ในการจัดซื้ อเพื่ อสนับสนุนการผลิต ให้กับโครงการที่ เกี่ย วข้อง คื อ หน่ว ยงาน
โครงการก่อสร้างต่าง ๆ โดยมีตัวชี้วัดในการจัดซื้อ การต่อเจรจาต่อรองราคาเพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับ
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บริษัทฯเป็นตั วกลางในการประสานงานกับแผนกต่าง ๆ และซั พพลายเออร์ในการเจรจาต่อรองและ
เงื่อนไขในการสั่งซื้อ ตัวชี้วัดสาคัญคือ การตอบราคาและยืนยันการจัดส่งสินค้าตาม Lead Time ของ
แต่ละ Division
กระบวนการจั ด ซื้ อจัด เป็ นกระบวนการที่ สาคั ญ ในขั้ นตอนการเตรี ยมงานก่ อสร้า ง เป็ น
กระบวนการที่จาเป็นมากในการควบคุมต้นทุนด้านปริมาณและด้านงบประมาณ เป็ นกระบวนการที่
ต้องใช้ ทักษะ ความรู้ค วามสามารถเพื่ อให้ไ ด้มา เพื่อคุ ณภาพ ต้นทุน และเวลา การจัด ซื้อ คื อ การ
บริห ารจัด การแหล่ งทรั พยากรภายนอกขององค์ กร ได้ แก่ สินค้า งานบริการ ความสามารถ และ
ความรู้ ที่ เป็นส่วนสาคัญ ในการด าเนินงาน และบริ หารจั ดการกิจ กรรมหลั กและกิจ กรรมสนับ สนุ น
เพื่อให้ เกิดประโยชน์ สูงสุด กระบวนการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างของแต่ ละบริษั ทผู้รับ เหมาก่อสร้า งล้วนมี
ความแตกต่า งกันออกไปตามปัจจั ยต่าง ๆ เช่นขนาดขององค์กร จ านวนบุคลากร โครงสร้างองค์กร
และแนวนโยบาย จากความแตกต่างกันของปัจจัยต่าง ๆ หากกระบวนการจัดซื้อเกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือความผันแปรที่เกี่ยวกับวัสดุและอุ ปกรณ์ก่อสร้างเนื่องจากความผิดพลาดของกระบวนการสั่ งซื้ อ
วัสดุก่อสร้าง จะก่อให้เกิดผลกระทบต่องานก่อสร้างโดยทันที อาทิเช่น การวางแผนงานการจัดส่งวั สดุ
อุปกรณ์เข้าหน่วยงาน การก่อสร้า งไม่ทันตามแผนงาน ภาวการณ์ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ใน
การก่อสร้างตามความต้องการของเจ้าของโครงการ ความล่าช้าในการจัดส่งของร้า นค้ า จานวนวัสดุ
อุปกรณ์ที่จัดส่งให้ไม่เพียงพอกับปริมาณงานทีต่ ้องทาความไม่แน่นอนของราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
อัตราที่สูงขึ้ นอย่ างรวดเร็ว วัสดุ อุปกรณ์ที่ นามาใช้มี คุณสมบัติ ที่ไม่ ได้ตามมาตรฐาน โดยเหตุ การณ์
ทั้ งหมดข้ า งต้ นอาจนามาซึ่ ง ความเสี ย หายต่ อเจ้ า ของโครงการหรื อเจ้ า ของอาคารได้ กล่ า วคื อ
กระบวนการจัด ซื้ อที่ ไม่ มี ประสิ ท ธิภาพของบริ ษั ทรั บ เหมาก่อสร้า งจะนามาซึ่ง ความล่ าช้ าในการ
บริห ารงานก่อสร้า ง (Construction Delay) ความล่าช้ าในงานก่ อสร้า ง หมายถึง ช่ วงเวลาที่ ขยาย
ออกไป เนื่องจากมีงานก่อนหน้าที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จเนื่อ งจาก กระบวนการจัดซื้อเป็นงานก่ อน
หน้าการดาเนินการก่อสร้ าง กระบวนการจัดซื้อที่ ไม่มีประสิทธิภาพที่เกิดขึ้ นนั้นย่อมมีผลการะทบต่ อ
แผนงานในสายงานวิกฤต (Critical Part Method) หากความล่าช้านั้นส่งผลกระทบในสายงานวิ กฤต
ก็จะทาให้โครงการนั้นไม่แล้วเสร็จตามเวลาทีก่ าหนดอั นเนื่องมาจากอุปสรรค์ที่คาดไม่ถึงก่ อนการวาง
แผนการท างาน ซึ่ งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการท างานทาให้ต้องขยายระยะเวลาของโครงการ
เพิ่มมากขึ้นและอาจจะมีค่าใช้จ่าย (Cost) ที่เพิ่มมากขึ้นตามลาดับไปด้วย
ที่กล่าวมาจึงเป็นความสนใจศึกษากระบวนการจัดซื้อในบริษทั รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ ก ซึ่ ง
นับรวมเป็นร้อยละ 99 ของผู้ป ระกอบการรับเหมาก่อสร้า งทั้ง ประเทศ โดยท าการศึกษากระบวน
จัดซื้อจัดจ้างและปัจจัยที่ ส่งผลกระทบกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริ ษัทผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่ อ
นามาวิเคราะห์เสนอเป็นแนวทางกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของบริษั ทผู้รบั เหมาก่อสร้างและสาหรับผู้
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ที่สนใจปรับ เปลี่ย นกระบวนการที่เหมาะสมกับ องค์กร หรื อที่กาลังจะจัดตั้ง บริษัท รับเหมาก่ อสร้า ง
รวมถึงการบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความผิดพลาดของกระบวนการจัดซื้อ
บริษั ท เจ สิ ริ จ ากัด เป็ นเป็ นหน่วยงานเอกชนขนาดเล็ ก ที่ ดาเนินธุ รกิ จรับ เหมาก่ อสร้างมี
สานักงานใหญ่ อยู่ในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี โดยรับงานก่อสร้างทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน สามารถ
แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มงานก่อสร้างโครงข่ายโทรคมนาคม (สถานีโทรศัพท์เคลื่อนที่)
2) กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร
ซึ่ง ทั้ งสองกลุ่ ม งานเป็ นงานที่ กระจายอยู่ ใ นหลายพื้นที่ ของประเทศ ซึ่ ง จานวนโครงการ
ก่อสร้า งโครงข่ ายโทรคมนาคม 100 โครงการต่อปี และโครงการก่อสร้ างอาคาร 3 โครงการต่อปี
โดยมี มู ลค่ า งานรวมมากกว่ า 100 ล้ า นบาทต่ อปี ซึ่ ง กลุ่ ม งานก่ อสร้ า งโครงข่ า ยโทรคมนาคม
มีการจั ด ซื้ อต่ อโครงการประมาณโครงการละ 20 ครั้ ง และ โครงการกลุ่ ม งานก่ อสร้ างอาคาร
มีการจัดซื้อต่อโครงการประมาณ 250 ครั้งต่อโครงการ โดย บริษัทฯ มีการจัดซื้อ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559–
พ.ศ. 2561 ในลักษณะต่าง ๆ ของทั้งสองกลุ่มงานโดยประมาณดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจานวนโครงการและจ านวนรายการจัด ซื้อ จ าแนกตามประเภทโครงการและ
ลักษณะการจัดซื้อ

ลักษณะการจัดซือ้

วัสดุและแรงงานที่ใช้ใน
การผลิตโดยตรง
เครื่องมืออุปกรณ์
เครื่องจักรที่ใช้ในการ
สนับสนุนในกระบวนการ
ผลิต

ประเภทโครงการ
งานก่อสร้างโครงข่าย
งานก่อสร้างอาคาร
โทรคมนาคม
จ านวน
จ านวนครัง้ ของ
จ านวน
จ านวนครัง้ ของ
โครงการ
การจัดซือ้
โครงการ
การจัดซือ้
282

4,230

9

1,800

282

1,410

9

450
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โดย บริษั ทฯ มีหน่ วยงานย่ อยของบริษัท 5 หน่ว ยงาน โดยแบ่ ง เป็ นหน่ วยงานปฏิบั ติการ
4 หน่ว ยงาน ที่ควบคุมโครงการก่ อสร้า งต่าง ๆ ซึ่งปฏิบัติงาน ณ สานักงานโครงการก่ อสร้า งต่าง ๆ
ที่อยู่ ต่า งพื้นที่ต่ างพื้ นที่ กัน และโครงการส่ วนใหญ่ อยู่ คนละจั งหวัดกั บที่ ตั้ง ของสานั กงานใหญ่ เช่ น
กรุ งเทพมหานคร นครศรี ธรรมราช เป็ นต้น และมี ห น่ว ยงานกลาง 1 หน่ ว ยงาน เพื่ อสนั บ สนุ น
หน่วยงานปฏิบัติการ ทั้งในด้านกฎหมาย การเงินบัญชี และจัดซื้อ อยู่ที่สานักงานใหญ่
ทั้งนี้ ห น่ว ยงานปฏิ บัติ การของแต่ละโครงการต่ างประสบปั ญ หาที่จ ะด าเนิ นการโครงการ
ก่อสร้างในความรับ ผิดชอบให้ เสร็จทันตามเวลาที่ กาหนดในแต่ละงวดงาน โดยการจัดหาและจัดซื้ อ
วัสดุอุปกรณ์ ที่เป็นปัจจัยในการผลิตเป็นประเด็นปัญหาที่สาคัญที่ทาให้เกิดความล่าช้า ด้วยหน่วยงาน
และสานักงานโครงการตั้งอยู่ต่างพื้นที่กับสานักงานใหญ่ พื้นที่การจัดเก็บวัสดุมีจากัด พื้นที่บริการของ
ซัพพลายเออร์ที่สานักงานใหญ่จัดหาให้ การประมาณการกาหนดการใช้วั สดุที่ไม่แม่นยา และความ
ล่ า ช้ า ในการประสานงานที่ ซ้าซ้ อนระหว่ า ง หน่ ว ยงานปฏิ บั ติ การผู้ ค วบคุ ม โครงการที่ ตั้ ง อยู่
ณ สานักงานโครงการ กั บ หน่วยงานสนั บสนุ น ล้ วนเป็นสาเหตุนาไปสู่ปัญ หาการจัด หาจั ดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ และนามาซึ่งความล่าช้าและต้นทุนค่าใช้จ่ายทีส่ ูงขึ้นของการดาเนินการโครงการให้แล้วเสร็จ
จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท เจ สิริ จากัด ที่ผู้ขอซื้อ ผู้จัดซื้อ และผู้บริหารที่อนุมั ติ
การสั่ง ซื้อ ได้ ทาการประเมินการผลการจัด ซื้อ ตั้ง แต่ ปี 2559–2561 โดยผู้ มีส่วนได้เสีย ทั้ง ผู้ขอซื้ อ
ผู้ จั ด ซื้ อ และผู้ อ นุ มั ติ สั่ง ซื้ อตาม หลั ก การจั ด การงานก่ อ สร้ า งตามหลั ก การ ( Construction
Management by Principles) ที่ได้ถูกกาหนดไว้เมื่อ 140 ปีก่อน โดย Mr.Washington Roebling
ผู้ก่อตั้งซึ่งมีปัญหาสุขภาพและไม่สามารถลงมาควบคุมงานก่อสร้างด้วยตัวเอง ทาให้ต้องคิ ดค้ นระบบ
การควบคุมงานจากระยะไกลให้งานก่อสร้างสามารถลุล่วงไปได้
โดยใช้วิธีวัดความสาเร็จของงาน ที่สามารถวัดผลได้จากหลักการ 3 ประการด้วยกันคือ
1) งานก่อสร้างต้องแล้วเสร็จตามกาหนดการ หรือความสาเร็จด้านเวลา
2) งานก่อสร้างต้องได้คุณภาพที่ดที ี่สุด หรือความสาเร็จด้านคุณภาพ
3) งานก่ อสร้ างต้ องไม่ ใช้ ง บประมาณมากกว่ าที่ กาหนด หรือ ความสาเร็จ ด้ านการเงิ น
สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 2 และ 3 ดังนี้
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ตารางที่ 2 สรุปการประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้างสาหรับโครงการก่อสร้างโครงข่ายโทรคมนาคม บจก.
เจ สิริ ปี พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561 รวม 282 โครงการ
ความสาเร็จ
ด้านเวลา
ด้านคุณภาพ
ด้านการเงิน

ต่ากว่ากาหนด
(ร้อยละ)
20
10
15

ตามกาหนด
(ร้อยละ)
30
80
35

เกินกว่าทีก่ าหนด
(ร้อยละ)
50
10
50

ตารางที่ 3 สรุ ปการประเมิ นผลการจั ดซื้ อจัด จ้ า งสาหรั บ โครงการก่ อสร้ างอาคาร บจก.เจ สิ ริ
ปี พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561
ความสาเร็จ
ด้านเวลา
ด้านคุณภาพ
ด้านการเงิน

ต่ากว่ากาหนด
(ร้อยละ)
0
15
40

ตามกาหนด
(ร้อยละ)
50
85
20

เกินกว่าทีก่ าหนด
(ร้อยละ)
50
0
40

การปรับ ปรุงเพื่ อเพิ่มประสิทธิ ภาพของกระบวนการจัดซื้อของ บริษั ท เจ สิ ริ จากัด จึงเป็ น
ปัจจัยสาคัญที่ จะช่วยทาให้บ ริษัทฯ สามารถดาเนิ นการโครงการต่างได้ทันตามกาหนดเวลาภายใต้
งบประมาณและคุณภาพทีก่ าหนด

ค าถามการวิจยั
1) ปัญหางานจัดซื้อของ บริษัท เจ สิริ จากัด คืออะไร?
2) จะเพิม่ ประสิทธิภาพงานจัดซื้อของ บริษัท เจ สิริ จากัด ได้อย่างไร?
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1) ศึกษากระบวนการขั้นตอนการจัด ซื้อของ บริษั ท เจ สิริ จ ากั ด เพื่อวิ เคราะห์ว่า ปัญหา
คืออะไร
2) หากระบวนการและแนวทางแก้ไขปัญ หา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัด ซื้อสาหรั บ
บริษัท เจ สิริ จากัด จากกระบวนการสั่งซื้อเดิม

ขอบเขตการศึกษาและระยะเวลาการประยุกต์การเรียนรูจ้ ากการปฏิบัติ
1) ศึกษากระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษทั เจ สิริ จากัด
2) ศึกษาถึ ง ผลกระทบของการจั ดซื้ อจัด จ้ า งต่ อความล่ า ช้า และค่ า ใช้ จ่า ยของโครงการ
ก่อสร้างที่ผ่านมาของบริษัท เจ สิริ จากัด ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2559–ธันวาคม พ.ศ. 2561
3) ศึกษาจากผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ โครงการก่ อสร้ า งของบริ ษั ท เจ สิ ริ จ ากัด ทั้ ง หน่ว ยงาน
ปฏิบัติการ หน่วยงานสนับสนุน ผู้บริหาร ผู้รับเหมาช่วง และ ซัพพลายเออร์
4) ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เดือน กันยายน ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลา
ประมาณ 3 เดือน

การวางแผนการศึกษาวิจยั
1) เจตนาของการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัตเิ พื่อการริเริ่มหรือ แก้ไขปัญหา
จากปั ญหาดัง กล่ าว บริษั ท เจ สิริ จ ากั ด ได้ มีแนวทางในการปรับ ปรุ งประสิ ทธิ ภาพของ
กระบวนการจั ดซื้อของ บริษั ท เจ สิ ริ จากั ด โดยใช้การประยุกต์ การเรี ยนรู้จากการปฏิบัติ (Action
Learning) โดยคัดเลือกสมาชิกกลุ่มที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนได้เสียในกระบวนการจัดซื้อของ
บริษัท เจ สิริ จากั ด ให้เกิด การซักถามการสะท้อนในกระบวนการออกแบบกระบวนการจั ดซื้อ เพื่ อ
ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของกระบวนการจัด ซื้อ ของบริษัท เจ สิ ริ จากัด ตลอดจนมีการนาไปปฏิบั ติ
โดยอาศัยสมาชิกกลุ่มของกิจกรรมการเรี ยนรู้จ ากการปฏิบั ติที่มี ส่วนได้ ส่วนเสีย มี ความเกี่ยวข้ องทั้ ง
ทางตรงและทางอ้ อม มี ความรู้ ความเข้าใจและมี ความสนใจในปัญ หาของกระบวนการจัด ซื้อของ
บริษัท เจ สิริ จากัด และมีความต้องการทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดซื้อของ บริษัท เจ สิ ริ จ ากั ด
โดยพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกาหนดประเด็นการเรียนรู้จากการปฏิบัตไิ ว้ 2 ประเด็น
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(1) ปัญหางานจัดซื้อของ บริษัท เจ สิริ จากัด คืออะไร?
(2) เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดซื้อของ บริษัท เจ สิริ จากัด ได้อย่างไร?
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง สมาชิกกลุ่ม และบทบาทหน้าที่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
(1) ผู้ที่มีค วามรู้ ปัญหา (Who Know) ได้แก่ ผู้ขอซื้ อคือวิ ศวกรโครงการของบริ ษัท เจ
สิริ จ ากั ด และผู้ รั บเหมาช่ ว งของโครงการ บุค ลากรของบริษั ท เจ สิ ริ จากัด ในต าแหน่ งผู้ จัด ซื้ อ
บุคลากรของบริษัท เจ สิริ จากัด ในตาแหน่งบัญชี และบุคลากรของผู้จัดจาหน่าย
(2) ผู้มีความสนใจ (Who Care) ได้ แก่ บุคลาการของบริษัท เจ สิ ริ จากั ด ในตาแหน่ ง
ผู้ประสานงานโครงการ
(3) ผู้มีอานาจที่เกี่ยวข้อง (Who Can) ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท เจ สิริ จ ากั ด
ในตาแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร
สมาชิกกลุ่มและบทบาทหน้าที่
ในการทากิ จกรรมการประยุกต์การเรี ยนรู้จ ากการปฏิ บัติ เพื่ อออกแบบกระบวนการ
จัดซื้อของบริษัท เจ สิริ จ ากัด ที่ มีประสิท ธิภาพเพิ่ มมากขึ้ นจากกระบวนการเดิม ได้กาหนดสมาชิ ก
กลุ่มและบทบาทหน้าทีไ่ ว้ดงั นี้
ชื่อกลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัตเิ พื่อ “ออกแบบระบบการจัดซื้อของ บริ ษั ท เจ
สิริ จากัด ” ซึ่ งสมาชิกกลุ่ มประกอบด้ว ยผู้ ที่มี ค วามปั ญหา (Who Know) ผู้ ที่ มีค วามสนใจ (Who
Care) และผู้ที่มีอานาจในการตัดสินใจแก้ปัญหา (Who Can) ซึ่งมีรายชื่อสมาชิก ดังนี้
ผู้อานวยการกลุ่ม นายโอภาส อุตภาส ปั จจุ บันเป็นผู้จั ดการโครงการ บริษั ท เจ สิ ริ จ ากั ด
ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และมีส่วนได้เสียโดยตรงกับการจัดซื้อของบริษทั เจ สิริ จากัด เป็นผู้รับทราบเงื่อนไข
และปัจ จัยต่ าง ๆ ทั้งจากผู้ใช้ หรื อผู้ขอซื้ อ เงื่ อนไขจากผู้ผลิ ตหรือผู้จัด จาหน่ าย เงื่อนไขจากผู้ขนส่ ง
และเงื่ อนไขทางบั ญ ชีการเงิ น รวมทั้ งเงื่อนไขในการอนุ มัติ ซื้อของผู้ บ ริห าร มี หน้ าที่ กาหนดกรอบ
แนวคิ ดให้แก่สมาชิ ก ให้ค าปรึ กษาแนะนา ให้ข้อเสนอแนะ กาหนดขอบเขตการท ากิ จกรรมคอย
ส่งเสริมสนับ สนุนให้สมาชิกแต่ละคนมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปัญหา และขับเคลื่อนการทางานร่วมกั บ
ผู้อานวยการกลุ่ม
สมาชิกกลุ่มเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจ (Who Know) รวมถึงมีส่ว นได้ส่วนเสียกั บ
การจัดซื้อของบริษัท เจ สิริ จากัด และเป็นผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ (Who Care) มีหน้าที่
แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ให้ข้อมูลย้อนกลับ ขับเคลื่อนกิจกรรม สร้างบรรยากาศให้ เกิ ด การ
เรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีเป้าหมายร่วมกันในการออกแบบระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดซื้ อ ของ บริ ษัท เจ สิริ จากั ด ร่ วมทดลองใช้ ติ ดตามประเมิน วิจ ารณ์สะท้อนความคิด เห็น หา
ข้อสรุปเพื่อปรับแก้ระบบจัดซื้อของ บริษัท เจ สิริ จากั ด วนซ้าจนระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี
รายชื่อดังต่อไปนี้
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(1) นางสาวรจเรข เกตุสิริ
(2) นางณัฐนันท์ คงอินทร์
(3) นางสาวอุษา ชอบชน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ บริษัท เจ สิริ จากัด
วิศวกรโครงการบริษทั เจ สิริ จากัด
ผู้ จั ดการฝ่ ายการเงิ นบั ญ ชี และจั ดซื้ อบริ ษั ท เจ สิ ริ

จากัด
(4) นายบรรยง แก้วเจริญ
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย บริษัท หัวถนน จากัด
(5) นายวิสัย วันเข็ม
ผู้รับเหมาช่วง
(6) นางสาวกัลยรักษ์ เจริญทรัพย์ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ บริษทั เจ สิริ จากั ด
เป็นผู้มีค วามสนใจเกี่ย วกับ การพัฒนาองค์ การ (Who Care) มีห น้าที่ จดบันทึก จัด ทารายงานการ
ประชุม จัดท ารายงานความคื บหน้าเกี่ ยวกั บกิ จกรรมการเรี ยนรู้จากการปฏิ บัติต ลอดจนทาหน้า ที่
ติดต่อประสานงานการประชุมและเสนอแนะแนวทางการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิให้แก่สมาชิกกลุ่ม
(7) นางสิริกานต์ ศรีใส รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร ของบริษัท เจ สิริ จากัด เป็ น
ผู้ที่มีอานาจในกาตัดสินใจแก้ปัญหา (Who Can) มีหน้าที่สนับสนุนกลุ่มกิจกรรมและกระตุน้ ให้กลุ่มได้
มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองสามารถกาหนดปัญหานาเข้าสู่การอภิปรายของทีมจากัดแนวทางการ
พูดคุยเพื่อให้เกิดข้อสรุปให้ข้อมูลป้อนกลับมีการวางแผนการจัดระเบียบให้การดาเนินกิจกรรมด าเนิ น
ต่อไปบรรลุต ามเป้ าหมายและมี นายสุรงค์ ศรีใส ผู้วิจัย ซึ่งด ารงตาแหน่ง กรรมการผู้ จัดการ เป็นที่
ปรึกษา

แนวทางของการศึกษาวิจยั
กลุ่ม การเรีย นรู้ จากการปฏิ บัติ Action Learning ซึ่ งประกอบด้วย วิศ วกร พนักงานบั ญ ชี
พนักงานจัด ซื้อ ผู้ จัดการโครงการ ผู้บริ หาร ผู้รับ เหมาช่วง และ พนักงานขายของซัพพลายเออร์จ ะ
ดาเนินการศึกษาหาประสิทธิภาพที่ตอ้ งการของการจัดซื้อจัดหา ปัญหาทีข่ ัดขวางประสิทธิภาพในการ
จัดซื้อจัดหาที่ ต้องการ และกลไกการเพิ่มประสิทธิ ภาพการจัด ซื้อจัดหาของบริษัท เจ สิ ริ จากัด โดย
จะต้ องค านึ ง ถึ ง หลั กการจั ด การงานก่ อสร้ า งตามหลั กการ ( Construction Management by
Principles) ซึ่งเป็นระบบการควบคุมงานจากระยะไกลให้งานก่อสร้างสามารถลุล่วงไปได้
โดยใช้วิธีวัดความสาเร็จของงาน ที่สามารถวัดผลได้จากหลักการ 3 ประการด้วยกันคือ
1) งานก่อสร้างต้องแล้วเสร็จตามกาหนดการ หรือความสาเร็จด้านเวลา
2) งานก่อสร้างต้องได้คุณภาพที่ดที ี่สุด หรือความสาเร็จด้านคุณภาพ
3) งานก่อสร้างต้องไม่ใช้งบประมาณมากกว่าทีก่ าหนด หรือ ความสาเร็ จด้านการเงิน
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กรอบแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ผลการดาเนินกิจกรรม และการวิเคราะห์ข้อมูลความเห็น
1) การพบปะครั้งที่ 1 ชี้แจงหลักการเหตุผลที่ต้องดาเนินการ และการวิเคราะห์สาเหตุ ของ
ปัญหา
หลังจากมีการซักถามถึงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมนี้ ผู้อานวยการกลุ่มจึงได้
แจ้งแผนดาเนินการของกลุ่ม กาหนดวันเวลาในการดาเนินกิจกรรมประชุม พบปะ และขอให้สมาชิ ก
แสดงความคิดเห็นได้อย่า งอิสระ โดยขอตั้งประเด็นคาถามเพื่อประกอบการแสดงความคิ ดเห็ น 4 ข้ อ
ดังนี้
(1) ในงานที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ แต่ละคนมีปัญหาอะไรบ้าง
(2) อะไรคือสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหางานจัดซื้อ
(3) ปัญหาต่าง ๆ ควรแก้ไขอย่างไร
(4) หากปัญหางานจัดซื้อไม่ได้รับการแก้ไขท่านคิดว่าจะก่อให้เกิด ผลอย่างไรต่อบริษั ท
เจ สิริ จ ากัด ทั้ งในระยะสั้นและระยะยาวโดยพิจ ารณาจากงานจัดซื้อของบริษั ทฯ ในอดีตที่ ผ่านมา
ก่อนงบดุลปี พ.ศ. 2562 ในปีงบดุลปัจจุบนั คือ พ.ศ.2562 และ ในปีงบดุลในอนาคต

937
ผลลัพธ์ จากการพบปะครั้ งที่1 กลุ่มได้สรุปปัญ หาของงานจัดซื้อ โดยใช้ แนวคิ ดผังก้ างปลา
(Cause Effect or Fishbone Diagram) มาเป็ นเทคนิ คในการระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ ถึง สาเหตุ
ปัญหางานจัดซื้ อของบริษัท เจ สิริ จากัด โดยมุ่งเน้นวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุอย่า งเป็นระบบเป็ น
แผนผังที่ แสดงสมมุ ติฐานของความสัมพั นธ์ อย่า งเป็ นระบบระหว่า งสาเหตุ หลาย ๆ สาเหตุดัง ภาพ
ต่อไปนี้

ภาพที่ 2 แผนผังก้างปลาแสดงปัญหางานจัดซื้อ
สรุปสาเหตุของปัญหาสาคัญ ๆ ของงานจัดซื้อ
(1) ปัญหาด้านระบบงาน
ระบบงานซ้าซ้อน ผู้ ขอใช้ ผู้ขอซื้อ ผู้จัด ซื้อ และผู้อนุมั ติการสั่งซื้อ ทาหน้ าที่ทับ ซ้อนกั น
เช่ นผู้ ขอซื้ อตกลงกั บ ผู้ จั ด จ าหน่ า ยโดยตรงแต่ ไ ม่ เข้ า เงื่ อนไขการจั ด ซื้ อของบริ ษั ท ฯ บางขั้ นตอน
ไม่จาเป็นต้องมีเพราะทาให้หน่วงเวลาในการจัดซื้อให้นานขึ้น เช่น การอนุมัติสั่งซื้อของผู้บริหาร
ระบบงานไม่สามารถเชื่อมต่อเป็ นระบบเดีย วกันได้ การจัดซื้อสาหรับโครงการก่อสร้า ง
ต้องพิจารณาร่วมกันหลายคนหลายฝ่าย จะต้องตรวจสอบและสอบถามเพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ที่
ตนเองหรือฝ่ายตนเองต้องใช้ แต่ผู้ให้ข้อมูลกลับให้แต่ข้อมูลที่เป็นเงื่อนไขของฝ่ายตนเอง
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ไม่แสดงสถานะ ระบบงานจัดซื้ อปัจจุ บันไม่ สามารถแสดงสถานะของรายการจั ดซื้อได้
ต้องให้ เวลาฝ่ายจั ดซื้อในการจัดหาข้อมูลทุกครั้ งที่ต้ องการทราบสถานะ เช่ นกาลั งจัดหา สั่งซื้ อแล้ ว
รอการจัดส่ง ส่งเรียบร้อยแล้ว หรือ ยกเลิกการจัดซื้อ
(2) ปัญหาด้านคนในองค์การ
ไม่ตระหนักในบทบาทหน้าที่ ด้วยผู้ ใช้คือคนหรือฝ่ ายที่ไม่ ได้จัด ซื้อ ส่วนคนจัด ซื้อไม่ไ ด้
เป็นผู้ใช้ จึงมีเส้นแบ่งบทบาทหน้าทีก่ ันที่ผู้ใช้ หรือ ผู้จัดซื้อ ทั้งที่ความจริงแล้วต้องไม่มีเส้นแบ่งบทบาท
หน้ าที่ ทุ กคนที่ เกี่ ยวข้องตั้ งแต่ขอใช้ ขอซื้อ จั ดซื้ อ ต้องมี บ ทบาทหน้า ที่ร่ วมกั น นั่ นคือมีเป้า หมาย
ร่วมกันคือให้ได้ใช้ของในเวลา คุณภาพ และค่าใช้ จ่ายตามกาหนด จึงจะไม่ เกิดปัญหาไม่ตระหนักใน
บทบาทหน้าที่
ขาดการติดตาม ผู้ใช้รอแต่ให้ฝ่ายจัดซื้อ จัดหาสิ่งที่ตอ้ งการใช้โดยไม่ติดตาม หรือ ผู้จัดซื้อ
ก็รอแต่ให้ผู้ใช้หรือผู้ขอซื้อตามถึงจะจัดหาให้
ขาดการประสานงาน ไม่ มีการประสานงานในมิติ ที่หลากหลาย มีแต่การประสานงาน
ระหว่างฝ่ายกับ ฝ่าย ไม่ มีการประสานงานแบบหลายฝ่ายพร้ อม ๆ กั น เช่น ระหว่างผู้ใช้ กับ ผู้ขอซื้ อ
และผู้จัดซื้อ หรือ ระหว่างผู้ขอซื้อกับผู้จัดจาหน่ายและผู้จัดซื้อเป็นต้น
(3) ปัญหาด้านสารสนเทศและเครือ่ งมือ
ไม่มี DATA ไม่มีการจัดเก็บหรือจัดทาข้อมูลการจัดซื้อ เมื่อมีการจัดซื้อจึงจะต้องเริ่มการ
จากการหาข้อมูลผู้จัดจาหน่า ยและรายละเอียดต่างของสิ่ งที่ต้องการซื้อก่อนทุกครั้ง อี กทั้งไม่มีข้อมู ล
เดิ มเพื่ อให้ เป็ นแนวทางหรือเปรี ย บเที ยบ ไม่ มี การเก็ บรวบรวมข้อมู ลว่า ผู้ จัด จ าหน่ า ยแต่ ละรา ย
จาหน่ายสินค้าอะไรบ้างใช้เพียงความเคยชินของผู้จัดซื้อเป็นฐานข้อมูล
ขาดการประมวลผลแบบทันท่วงที (Real Time) ไม่มีเครื่องมือที่จะสามารถประมวลผล
งานจัด ซื้อว่ามี สถานการณ์ ด้านเวลา คุณ ภาพ ค่าใช้จ่ าย เป็ นเช่นไร เช่น รายการจัดซื้ อนั้น ๆ วิกฤติ
ด้านเวลา ปกติด้านคุณภาพ วิกฤติด้านค่าใช้จ่าย
(4) ปัญหาด้านคู่คา้
ข้อมูลไม่ ชัดเจน/ไม่แน่นอน ผู้จั ด จาหน่ า ยหรือคู่ ค้า ไม่ สามารถให้ข้อมูลที่ ชัด เจนและ
แน่นอน ที่เกี่ ยวกั บ เวลาการผลิตหรือจั ดส่ ง คุณ สมบัติซึ่งหมายถึงคุ ณภาพ รวมถึ งราคาสิ นค้า และ
ค่าใช้จ่าย ๆ ที่เกิดขึ้น เช่นค่าขนส่ง ทาให้ข้อมูลฝ่ายจัดซื้อที่จะตอบฝ่ายขอซื้อมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไม่
แน่นอน
มีคู่ค้าน้ อยราย สินค้า บางรายการมี ผู้จัดจาหน่ายน้ อยราย แต่สินค้าบางรายการมีผู้จั ด
จาหน่ายหลายรายแต่ฝ่ายจัดซื้อไม่มีการจัดหารายอื่นมาเพิ่มเติม เน้นจัดซื้อตามความคุ้นเคย
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2) การพบปะครั้งที่ 2 กาหนดแนวทางแก้ไข
สมาชิก: ได้ ขอเสนอข้อสรุ ปว่ าเพื่ อเป็ นการเพิ่ม ประสิท ธิภาพงานจัด ซื้อของบริ ษัท ฯ ได้นั้น
ต้องดาเนินการดังนี้
(1) พัฒนาปรับปรุงระบบงานจัดซื้อขึ้น ภายใต้ กรอบของหลักการควบคุมงานก่อสร้า ง
คือ เวลา คุณภาพ และ ค่าใช้จ่าย มาเป็นเกณฑ์วั ดความสาเร็จของงานจัดซื้อ
(2) ระบบจะต้องมีขั้นตอนที่ชัดเจน ตั้งแต่การขอใช้ ขอซื้อ จัดหา สั่งซื้อ และรับมอบ ซึ่ ง
ต้องระบุร ายละเอียดของข้อมู ลที่ต้องการในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และข้อมู ลต้องสามารถทาให้
ระบบสามารถทางานได้อย่างต่อเนื่องไม่เกิดการซ้าซ้อน และแสดงสถานะของงานจัดซื้อรายการนั้ น ๆ ได้
(3) กาหนดตาแหน่งผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลในแต่ละขั้นตอนของระบบอย่างชัดเจน
(4) กลุ่ม จะต้องพัฒนาใบจั ดซื้ อขึ้ นมาใหม่ โดยนาระบบที่พั ฒนาขึ้ นมาประยุ กต์ลงใน
แบบฟอร์ ม คือมีลาดั บขั้ นตอนที่ชัดเจน แต่ ละขั้นตอนต้องระบุ ข้อมู ลที่ต้ องการและระบุ ตาแหน่ ง
ผู้รับผิด ชอบให้ ข้อมูลที่แน่นอน โดยยังคงต้ องให้ใ บสั่งซื้อเดิมเป็นส่วนหนึ่งของใบจัดซื้ อที่ทาขึ้น ด้ว ย
ระบบใบสั่งซื้อเดิมเป็นเอกสารที่ใ ช้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกคือคู่ค้าผู้จัดจาหน่าย แต่ใบจัดซื้อจะ
ใช้ในการสื่อสารภายใน
แบบฟอร์มจัดซื้ อที่พัฒนาขึ้นจะต้องสามารถแสดงข้อมู ลในรูปแบบภาพเป็นแถบสี โดย
ผู้ให้ข้อมูลสามารถแปลงข้อมูลต่าง ๆ มาเป็นรูปภาพแถบสีได้โดยง่าย
ผู้อานวยการกลุ่ม: ได้สรุ ปเพิ่ มเติม ว่า แบบฟอร์ มใบจัดซื้อที่พั ฒนาขึ้น จะต้องสามารถ
อนุ มัติ การจัด ซื้อได้ โดยอั ตโนมั ติ ถ้าเข้ าเงื่ อนไขกรอบหลั กทั้ ง 3 ด้า น กรณี ที่ การจั ดซื้ อไม่ เข้ ากรอบ
เงื่อนไขอย่ างใดอย่ างหนึ่ง ฝ่ ายจั ดซื้ อค่ อยนาเสนอขออนุ มัติ จากผู้จั ดการโครงการ ทั้ งหมดนี้น่าจะ
สามารถแก้ไขปัญหางานจัดซื้อในด้านระบบงาน ด้านคนในองค์การ ด้านสารสนเทศและเครื่องมือได้
แต่ ด้านคู่ค้า การระบุไปในระบบงานให้แบบฟอร์มที่พัฒนาขึ้นสามารถแสดงข้อมูลว่าทางหน่วยงาน
ผู้ขอใช้ สามารถรับของเองได้ หรือ ประสงค์จะรับ ของเอง ให้อยู่ในเงื่อนไข จะสามารถช่วยแก้ปัญหา
ด้านคู่ค้าได้บ้าง
อีกประเด็นที่สาคัญคื อ ฝ่ายจั ดซื้อจะต้องพั ฒนาฐานข้อมู ลและแปลงให้ เป็นสารสนเท ศ
สาหรับงานจัดซื้อของบริษัทฯ ให้ ได้ โดยสารสนเทศจะต้องอยู่ภายใต้กรอบของหลั กการควบคุมงาน
ก่อสร้างคือ เวลา คุณภาพ และ ค่าใช้ จ่าย ให้สอดคล้องกับระบบงานที่พัฒนาขึ้น เพื่อช่ วยแก้ปัญหา
งานจัดซื้อที่เกิดจากปัญหาด้านสารสนเทศและเครือ่ งมือ และปัญหาด้านคู่คา้
สมาชิกกลุ่ม ที่ด ารงต าแหน่ง รองกรรมการผู้ จัด การ ซึ่งจั ดได้ ว่า เป็นผู้มีอานาจในการ
ตัดสินใจ (Who can) ได้แสดงความเห็นว่า เห็นด้วยในหลักการและอยากให้กลุ่มเร่งพัฒนาระบบงาน
จัดซื้อและให้ประยุกต์ออกมาในรูปแบบของแบบฟอร์มจัดซื้อ เพื่อจะได้นามาทดลองปฏิบัตใิ ช้ สาหรับ
อนาคตพร้ อมสนั บ สนุ นให้ พั ฒนาออกมาในรู ป แบบโปรแกรมที่ ทุ กคนที่ เกี่ ย วข้องกั บ งานจั ด ซื้ อ
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จะสามารถด าเนินการงานจัดซื้อผ่านระบบออนไลน์ของบริษัท ฯ เหมือนระบบบัญชีและการเงินที่ไ ด้
ดาเนินการผ่านโปรแกรมและระบบออนไลน์ม าได้ ก่อหน้า นี้ เพื่อให้สามารถเพิ่ม ประสิ ทธิภาพงาน
จัดซื้อได้เพิ่มยิ่งขึ้น อีกทั้งจะสามารถเชื่อมต่อกับระบบการเงินและบัญชี สามารถสร้างสารสนเทศที่จ ะ
นามาวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ทั้งประเด็นเฉพาะงาน หรือประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนา นโยบายต่ า ง ๆ
เพื่อกาหนดทิศทางบริษัทได้ในอนาคต

ภาพที่ 3 แบบฟอร์มการจัดซื้อเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดซื้อ
3) การพบปะครั้งที่ 3 การประเมินผลการทดลองแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่กาหนด
โดยผู้อานวยการกลุ่ ม ได้ ใ ห้ สมาชิ กได้ อภิ ป รายและ สรุ ป การวิ เคราะห์ ผลการทดลองใช้
แบบฟอร์มการจัดซื้อกับโครงการก่อสร้างของบริษัท เจ สิ ริ จากัด ดังนี้
(1) แบบฟอร์มการจัดซื้อ ทาทุกคนที่เกี่ยวข้องเห็นระบบงานชัดเจน
(2) แบบฟอร์ ม การจั ด ซื้ อ เป็ น ไกด์ ไลน์ ใ นการท างานจั ด ซื้ อ เป็ นไก ด์ ไ ลน์ ใ นการ
ประสานงานและเป็นเครื่องมือให้กับพนักงาน ทาให้งานไม่ซ้าซ้อน เชื่อมต่อ
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(3) แบบฟอร์มการจัดซื้อ ทาให้สามารถแสดงสถานะของงานจัดซื้อได้พอสมควร แต่ต้อง
ปรับนาเทคโนโลยีและเครื่องมือ เช่น โปรแกรมเอกเซล แอพลิเคชั่นไลน์ มาประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหา
จากการใช้งาน
(4) แบบฟอร์มการจัดซื้อ ทาให้คนในองค์การรู้ถึงบทบาทหน้าทีข่ องตนเองต่องานจัดซื้ อ
ด้ว ยแบบฟอร์ม กาหนดต าแหนงผู้ รับ ผิ ด ชอบอย่า งชัด เจน และด้ว ยเงื่ อนไขนี้ ท าให้ พ นักงานที่ ไ ม่
กระตือรือร้นหมดไปโดยอัตโนมัติ และลดขั้นตอนการติดตามงานและการประสานงานลงโดยปริยาย
อีกทั้งท าให้ทุกคนตระหนักถึ งกรอบการจัด การโครงการก่อสร้า งที่ต้องคานึงถึ ง เวลา คุณภาพ และ
ค่าใช้จ่าย ได้เป็นอย่างดี
(5) แบบฟอร์มการจัดซื้อ ทาให้เกิดฐานข้อมูล (DATA) ขึ้น ซึ่งสามารถนาไปประมวลผล
เป็นสารสนเทศได้ แต่ต้องนาเทคโนโลยีมาปรับใช้กับข้อมูลที่จะเกิดขึ้น
(6) แบบฟอร์มการจัดซื้อ ยังไม่สามารถที่แก้ปัญหาเรื่องคู่คา้ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกได้
แต่ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้าที่เกิดขึ้นถ้าได้นามาพัฒนาเป็นสารสนเทศก็อาจจะช่วยลดปัญหาด้านคูค่ ้าได้บา้ ง
เช่น การตัด สินใจขอราคา การตั ดสินใจสั่งซื้ อเทีย บกับ ข้อมูลที่เกิด ขึ้นในอดีต ที่ผ่านมาทั้ งเรื่อง เวลา
คุณภาพ และราคา

สรุปผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ
1) ผลการศึกษาถึงสาเหตุของปัญหางานจัดซื้อ ของบริษัท เจ สิริ จากัด
(1) ปัญหาด้านระบบงาน
ระบบงานซ้าซ้อน ผู้ ขอใช้ ผู้ขอซื้อ ผู้จัด ซื้อ และผู้อนุมั ติการสั่งซื้อ ทาหน้ าที่ทับ ซ้อนกั น
เช่นผู้ขอซื้อตกลงกับ ผู้จั ด จาหน่ ายโดยตรงแต่ ไม่ เข้ าเงื่อนไขการจัด ซื้อของบริษั ท ฯ บางขั้ นตอนไม่
จาเป็นต้องมีเพราะทาให้หน่วงเวลาในการจัดซื้อให้นานขึ้น เช่น การอนุมัติสั่งซื้อของผู้บริหาร
ระบบงานไม่สามารถเชื่อมต่อเป็ นระบบเดีย วกันได้ การจัดซื้อสาหรับโครงการก่อสร้า ง
ต้องพิจารณาร่วมกันหลายคนหลายฝ่าย จะต้องตรวจสอบและสอบถามเพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ที่
ตนเองหรือฝ่ายตนเองต้องใช้ แต่ผู้ให้ข้อมูลกลับให้แต่ข้อมูลที่เป็นเงื่อนไขของฝ่ายตนเอง
ไม่แสดงสถานะ ระบบงานจัดซื้ อปัจจุ บันไม่ สามารถแสดงสถานะของรายการจั ดซื้อได้
ต้องให้เวลาฝ่ายจัดซื้อในการจัดหาข้อมูลทุกครั้ งที่ตอ้ งการทราบสถานะ เช่นกาลังจัดหา สั่งซื้อแล้ ว รอ
การจัดส่ง ส่งเรียบร้อยแล้ว หรือ ยกเลิกการจัดซื้อ
(2) ปัญหาด้านคนในองค์กร
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ไม่ตระหนักในบทบาทหน้าที่ ด้วยผู้ ใช้คือคนหรือฝ่ ายที่ไม่ ได้จัด ซื้อ ส่วนคนจัด ซื้อไม่ไ ด้
เป็นผู้ใช้ จึงมีเส้นแบ่งบทบาทหน้าทีก่ ันที่ผู้ใช้ หรือ ผู้จัดซื้อ ทั้งที่ความจริงแล้วต้องไม่มีเส้นแบ่งบทบาท
หน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ขอใช้ ขอซื้อ จั ดซื้อ ต้องมีบทบาทหน้าที่รว่ มกันนั่นคือมีเป้าหมายร่วมกัน
คือให้ได้ใช้ของในเวลา คุณภาพ และค่าใช้จ่ายตามกาหนด จึงจะไม่เกิดปัญหาไม่ ตระหนั กในบทบาท
หน้าที่
ขาดการติดตาม ผู้ใช้รอแต่ให้ฝ่ายจัดซื้อ จัดหาสิ่งที่ตอ้ งการใช้โดยไม่ติดตาม หรือ ผู้จัดซื้อ
ก็รอแต่ให้ผู้ใช้หรือผู้ขอซื้อตามถึงจะจัดหาให้
ขาดการประสานงาน ไม่มี การประสานงานในมิติที่ หลากหลาย มีแต่ การประสานงานระหว่าง
ฝ่ายกั บฝ่าย ไม่ มี การประสานงานแบบหลายฝ่ ายพร้ อม ๆ กัน เช่น ระหว่ างผู้ ใช้ กั บผู้ขอซื้อและผู้จั ดซื้ อ
หรือ ระหว่างผู้ขอซื้อกับผู้จัดจาหน่ายและผู้จัดซื้อ เป็นต้น
(3) ปัญหาด้านสารสนเทศและเครือ่ งมือ
ไม่มี ข้อมู ล (DATA) ด้ วยไม่มีการจั ดเก็ บหรื อจัด ทาข้อมู ลการจัด ซื้อ เมื่อมี การจัดซื้ อจึ ง
จะต้องเริ่มการจากการหาข้อมูลผู้จัดจาหน่ายและรายละเอียดต่างของสิ่งที่ต้องการซื้อก่อนทุกครั้ ง อี ก
ทั้งไม่มีข้อมูลเดิมเพื่อให้เป็นแนวทางหรือเปรียบเทียบ ไม่มีการเก็บ รวบรวมข้อมูลว่าผู้จัดจาหน่ายแต่
ละรายจาหน่ายสินค้าอะไรบ้างใช้เพียงความเคยชินของผู้จัดซื้อเป็นฐานข้อมูล
ขาดการประมวลผลแบบทันท่วงที (Real Time) ไม่มีเครื่องมือที่จะสามารถประมวลผล
งานจัด ซื้อว่ามี สถานการณ์ ด้านเวลา คุณ ภาพ ค่าใช้จ่ าย เป็ นเช่นไร เช่น รายการจัดซื้ อนั้น ๆ วิกฤติ
ด้านเวลา ปกติด้านคุณภาพ วิกฤติด้านค่าใช้จ่าย
(4) ปัญหาด้านคู่คา้
ข้อมูลไม่ ชัดเจน/ไม่แน่นอน ผู้จั ด จาหน่ า ยหรือคู่ ค้า ไม่ สามารถให้ข้อมูลที่ ชัด เจนและ
แน่นอน ที่เกี่ ยวกั บ เวลาการผลิตหรือจั ดส่ ง คุณ สมบัติซึ่งหมายถึงคุ ณภาพ รวมถึ งราคาสิ นค้า และ
ค่าใช้ จ่า ย ๆ ที่เกิ ดขึ้นเช่นค่า ขนส่ ง ท าให้ ข้อมู ลฝ่ ายจั ดซื้อที่จะตอบฝ่า ยขอซื้อมีโอกาสเปลี่ ยนแปลง
ไม่แน่นอน
มีคู่ค้าน้ อยราย สินค้า บางรายการมี ผู้จัดจาหน่ายน้ อยราย แต่สินค้าบางรายการมีผู้จั ด
จาหน่ายหลายรายแต่ฝ่ายจัดซื้อไม่มีการจัดหารายอื่นมาเพิ่มเติม เน้นจัดซื้อตามความคุ้นเคย
2) กลไกการเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดซื้อ ของบริษัท เจ สิริ จากัด
ผลที่ได้กลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) คือรู้ถึงสาเหตุของปัญหางานจัดซือ้
ของบริษั ท เจ สิริ จากัด ตามที่ได้ กล่าวแล้วข้างต้ น และได้แนวทางการเพิ่ มประสิท ธิภาพงานจัดซื้ อ
คื อ การสร้ างแบบฟอร์ ม ใบจั ดซื้ อรู ป แบบใหม่ ขึ้นมา ซึ่ งสามารถแปลงข้ อมู ลในรู ป แบบต่ าง ๆ
ที่ซับซ้อน เกี่ ยวกับการขอใช้ ขอซื้อ สั่งซื้ อ จั ดหา จั ดซื้อ และรั บมอบ รวมถึงข้ อมูลด้านเวลาและค่ าใช้ จ่าย
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มาแสดงในรูปของภาพแถบสี แดง เหลือ เขี ยว ที่บ่ งบอกถึงสถานะของงานสั่ งซื้อรายการนั้ น ใน 3 หมวด
คือ
ด้านคุณ ภาพ เช่น วัสดุพิเศษ หายาก ผู้จาหน่ายน้อย แทนด้วยสีแดง วัสดุเฉพาะ หาได้ มี
ผู้จาหน่ายเฉพาะ แทนด้วยสีเหลือง วัสดุทั่วไป หาง่าย ผู้จาหน่ายมาก แทนด้วยสีเขียว
ด้านเวลา เช่ น ผู้ จาหน่า ยต้องส่ง ก่อนเวลาใช้ หรื อ ไม่ทันเวลาใช้ มากกว่ า 7 วัน แทนด้ว ย
สีแดง น้อยกว่า 7 วัน แทนด้วยสีเหลือง ตรงเวลา แทนด้วยสีเขียว
ด้านการเงิน เช่น เกินงบประมาณ แทนด้วยสีแดง เท่างบประมาณ แทนด้วยสีเหลือง ต่ ากว่ า
งบประมาณแทนด้วยสีเขียว
ทั้งนี้ใบสั่งซื้อดั งกล่าว ยังแสดงถึงสถานะของการสั่งซื้อที่ แสดงด้วยภาพ แถบสี เช่นเดียวกั น
เพื่อให้ สามารถติ ด ตาม (Monitoring) และควบคุม (Control) ได้ สะดวกและรวดเร็ว ขึ้น สามารถ
ป้องกันและแก้ไขและลดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการทั้ง เวลา คุ ณภาพ และการเงิ น
นั่นหมายถึงประสิทธิภาพงานจัดซื้อที่เกิดขึ้น
โดยภาพรวมจากการนาไปทดลองใช้ กับ โครงการก่ อสร้ า ง 1 โครงการในช่ ว งระยะเวลา
ประมาณ 1 เดือน ผลปรากฏว่า
(1) กระบวนการจัดซื้อกระชับและมีการกาหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน
(2) แบบฟอร์ ม การจั ด ซื้ อสามารถเชื่ อมต่ อ ระบบการจั ด ซื้ อที่ พั ฒ นาขึ้ น กั บ กรอบ
การบริห ารโครงการก่อสร้า ง คือ เวลา คุณภาพ และค่ าใช้จ่ายได้ โดยมี ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมู ล
ต่าง ๆ อย่างชัดเจน
(3) แต่การใช้ งานยังติ ดปั ญหาในบางขั้นตอนที่ต้องปรั บแก้ ซึ่ งจะทาให้ระบบที่ด าเนินการ
ผ่านแบบฟอร์มจัดซื้อมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กระบวนจัดซื้อที่พั ฒนาขึ้น ที่แปรผันเป็นการทางาน
ด้วยแบบฟอร์มการจัดซื้อสร้างขึ้นสามารถแก้ไขปั ญหางานจัดซื้อของบริษัทฯ ได้เกื อบทุกด้านยกเว้ น
ปัญ หาด้า นคู่ ค้า ซึ่ง เป็นปัญ หาที่ เกิด จากหน่ว ยงานภายนอก สามารถอธิบ ายเหตุ ผลประกอบตาม
รายละเอียดปัญหาแต่ละด้านดังนี้
ด้านระบบงาน
แบบฟอร์มการจัดซื้อ ทาให้ทกุ คนที่เกี่ยวข้องเห็นระบบงานทีช่ ัดเจน
แบบฟอร์มการจัดซื้อ เป็นไกด์ ไลน์ในการทางานจัดซื้อ เป็นไกด์ไลน์ในการประสานงานและ
เป็นเครื่องมือให้กับพนักงาน ทาให้งานไม่ซ้าซ้อน เชื่อมต่อ
แบบฟอร์มการจัดซื้อ ทาให้สามารถแสดงสถานะของงานจัดซื้อได้พอสมควร แต่ ต้ องปรั บ นา
เทคโนโลยีและเครื่องมือ เช่น โปรแกรมเอกเซล แอพลิเคชั่นไลน์ มาประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหาจากการ
ใช้งาน
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ด้านคนในองค์กร
แบบฟอร์มการจั ดซื้ อ ท าให้ คนในองค์การรู้ถึง บทบาทหน้ าที่ของตนเองต่ องานจั ดซื้อด้ว ย
แบบฟอร์ ม กาหนดต าแหนงผู้ รั บ ผิ ด ชอบอย่ า งชั ด เจน และด้ ว ยเงื่ อนไขนี้ ท าให้ พ นั ก งานที่ ไ ม่
กระตือรือร้นหมดไปโดยอัตโนมัติ และลดขั้นตอนการติดตามงานและการประสานงานลงโดยปริยาย
อีกทั้งท าให้ทุกคนตระหนักถึ งกรอบการจัด การโครงการก่อสร้า งที่ต้องคานึงถึ ง เวลา คุณภาพ และ
ค่าใช้จ่าย ได้เป็นอย่างดี
ด้านสารสนเทศและเครื่องมือ
แบบฟอร์ มการจัด ซื้อ ท าให้เกิด ฐานข้ อมู ล (DATA) ขึ้ น ซึ่งสามารถนาไปประมวลผลเป็ น
สารสนเทศได้ แต่ต้องนาเทคโนโลยีมาปรับใช้กับข้อมูลที่จะเกิดขึ้น
ด้านคู่ค้า
แบบฟอร์มการจัดซื้ อ ยั งไม่ สามารถที่แก้ปั ญหาเรื่ องคู่ ค้าซึ่ งเป็ นหน่วยงานภายนอกได้ แต่
ข้อมูลเกี่ ยวกับคู่ค้ าที่เกิดขึ้ นถ้าได้ นามาพัฒนาเป็นสารสนเทศก็อาจจะช่วยลดปัญหาด้านคู่ค้ าได้บ้า ง
เช่น การตัด สินใจขอราคา การตั ดสินใจสั่งซื้ อเทีย บกับ ข้อมูลที่เกิด ขึ้นในอดีต ที่ผ่านมาทั้ งเรื่อง เวลา
คุณภาพ และราคา

ข้อ เสนอแนะ
กลุ่ ม การเรีย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ (Action Learning) กลุ่ ม “จั ด ซื้ อดั งใจ” จะต้ องด าเนิ น
กิจกรรมต่อ ด้วยผลจากทดลองใช้ แสดงให้เห็ นถึงประเด็นปัญหาการใช้เครื่องมือที่สร้ างขึ้น นั่นคื อ
แบบฟอร์มการจัดซื้ อ แต่ ในขณะเดีย วกันก็สามารถเห็นโอกาสการพั ฒนาและเพิ่ มประสิทธิภาพการ
จัดซื้อขึ้นมาได้หากทาการแก้ไข ซึ่งกลุ่มจะต้องดาเนินกิจกรรมต่อในลักษณะที่จะเพิ่มคุณภาพของงาน
คือ Plan Do Check และ Action

ภาพที่ 1 การเพิ่มคุณภาพของงาน Plan Do Check และ Action
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เมื่อได้กรอบหลั กหรือระบบหลั กการทางานแล้วเครื่องมือที่สร้างขึ้นจะสามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูลจนสามารถนามาแปลงเป็นสารสนเทศทีต่ อ้ งการหรือที่สนใจได้ กลุ่มควรนาสารสนเทศนั้น ๆ มา
ศึกษาประเด็นปัญหาในระดับรายละเอียดของการปฏิบัตงิ าน เช่น
การศึ กษาถึ งรายละเอี ยดของสิ่ง ที่โครงการต่าง ๆ ขอใช้ขอซื้อ รวมถึ งพฤติ กรรมการจัดหา
จัดซื้อ อาจทาให้กลุ่มสามารถแยกระดับของการจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ ได้ เป็นกลุ่มหรือระดับ นามาซึ่ ง
การพัฒนาระบบการจัดซื้อ เช่น ระดับทั่ว ๆ ไป เกิดประจาหรือต้องซื้อในท้องถิ่นที่ตงั้ ของโครงการ ที่
โครงการขอใช้ ขอซื้อ รวมถึงสามารถทาหน้าที่แทนฝ่ายจัดซื้อในสานักงานใหญ่ทาจะ จัดหาและจัดซื้อ
เองได้ โดยอาจพั ฒนาระบบการเงินและบั ญชีไ ปพร้ อมกันเพื่อสนับสนุนกระบวนการจัด ซื้อ ซึ่ งไม่ใ ช่
เพียงแต่ จะเป็นการแก้ ปัญหางานจัด ซื้อ หรื อ เพิ่ม ประสิท ธิภาพงานจัด ซื้อให้บ ริษัทฯ เท่านั้น แต่จ ะ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การหรือบริษัทฯ เพราะกระบวนการพัฒนาดังกล่าวที่เกิดจากการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) ยิ่งจะช่วยส่งเสริมให้องค์การเกิดวัฒนธรรมการทางานทีด่ ี ที่
จะสร้างความรู้เพื่อการพัฒนา (Wisdom for Development) แบบไม่มีที่สิ้นสุด นาไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน ที่สร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์การในที่สุด
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การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งของบริษทั รอยัล เบเกอรี่ จากัด
อาเภอเมือง จังหวัดสุร าษฎร์ธานี
โอภาส ชุติมาภรณ์*

บทคัดย่อ
การศึ กษาเรื่ อ ง “การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการขนส่ ง ของบริ ษั ท รอยั ล เบเกอรี่ จ ากั ด
จัง หวั ด สุร าษฎร์ ธานี” มี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึกษาปั จ จัย ที่ มีผลต่อการขนส่ งเบเกอรี่ และศึ กษาแนว
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้ าเบเกอรี่ ในภาคใต้บริษัท รอยัล เบเกอรี่ จากัด การวิจั ย
ครั้ งนี้ ใช้ วิ ธีการศึ กษาวิจั ยเชิง คุ ณภาพ (Quanlitative Research) ที่ ใช้ ข้อมู ลจากการประชุ มกลุ่ ม
(Focus Group) โดยแหล่ งข้อมู ลมาจากกลุ่ มบุ ค ลากรหลั ก ประกอบไปด้ วยกลุ่ มลู กค้ าของบริ ษั ท
รอยัล เบเกอรี่ จากัด จานวน 2 ราย ผู้บริหารบริษทั รอยัล เบเกอรี่ จานวน 2 ราย และพนั กงานของ
บริ ษัท ที่ รับ ผิด ชอบด้า นการจั ดส่ ง อั นประกอบด้ว ย พนั กงานขั บรถ และพนั กงานที่เกี่ย วข้ องกั บ
การจัดส่งสินค้าจานวน 6 คน
ผลการศึกษาพบว่ า การขนส่งสิ นค้า ของบริษั ท รอยัล เบเกอรี่ จากั ด จั งหวั ดสุร าษฎร์ธานี
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจะเห็นได้ว่า ด้า นการวางแผนหรือการคาดการณ์ความ
ต้องการของลูกค้า ไม่สามารถพยากรณ์แบบแน่นอนได้เนื่องจากลูกค้าแต่มีอัตราการสั่งซื้อที่ตา่ งกั นจึ ง
ต้องคานวนจากการสั่งซื้อให้เหมาะสมกับการผลิต ด้านการให้บริการแก่ลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุ น
ใช้ต้นทุนในการให้บริการลูกค้าสู ง ต้นทุนในการผลิ ตและต้นทุนในการขนส่งสู งจึงต้องมี การวางแผน
ต้นทุนให้เพียงพอต่อความต้องการ ผู้ประกอบการคาดการณ์เพื่อวางแผนจัดเตรียมวัตถุดิบ แผนการ
ผลิต และแผนการจัดเตรียมสินค้าสาเร็จรูปให้พร้อมที่จะจัดส่งสินค้าให้ตรงเวลาและจานวนครบถ้ ว น
ด้านการสื่อสารด้า นโลจิสติ กส์ และการจัด การคาสั่งซื้ อต้ องนาเทคโนโลยีมาใช้โดยการติด ตั้งระบบ
คาสั่งซื้อ การติดตามผลการสั่งซื้อระบบการจัดส่ง บัญชี และการรับคืนของเสียมาใช้โดยจะต้ องมี การ
บันทึ กข้ อมู ลที่ ถูกต้ องใช้ข้อมู ลชุด เดี ยวกั นเพื่ อให้ทุ กแผนกสื่อสารและเกิ ดความเข้า ใจตรงกั นท าให้
การทางานง่ายและตัดสินใจได้ดี ด้านการจัดซื้อจัดหาใช้วัตถุดิบคุณภาพราคาปานกลางเพื่ อลดต้ นทุ น
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ในการจัดซื้ อแต่คุณภาพใกล้เคียงกั น ด้านการจัดการคลั งสินค้าโดยอาจนาระบบ Barcode มาใช้ใ น
การจัดการสินค้าภายในคลังสินค้า แยกสินค้าที่ผลิตก่อนและหลังออกจากกันให้ชัดเจน มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานสาหรับการจัดการคลังสินค้าและมีการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่ อ
เพิ่มประสิ ทธิภาพการปฏิบัติ งานด้านโลจิสติกส์ ด้า นการขนส่ ง ต้ องขนส่งสิ นค้า ให้ถูกต้องครบถ้ว น
ทันเวลาและมีประสิทธิภาพและการจัดการใช้รถขนส่งที่เหมาะสมกับสินค้าและปริ มาณที่จะบรรทุ ก
วางแผนเส้นทางการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ ขนส่งเที่ยวกลับควรมีสินค้าที่เป็นต้นทุนการผลิ ต บรรทุก
กลั บ มาด้ ว ยจะช่ ว ยลดต้ นทุ นการขนส่ ง และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการใช้ พ ลั ง งานเชื้ อเพลิ ง และ
ด้านโลจิสติกส์ย้อนกลับจะต้องมีฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้ าหลังกระบวนการผลิต จัดส่งสินค้าตาม
ใบสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้าใหม่ตามกาหนด ชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจในกระบวนการรับคืนสินค้าเพื่อจะได้ทา
การเก็บสินค้าอย่างเป็นระบบจึงยอมรับผลการวิจัยว่า หากมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมจะสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งให้มีมาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
ค าสาคัญ: กระบวนการจัดส่งสินค้า

949

บทน า
ธุรกิจค้าส่ง ถือเป็นหนึ่ งใน ธุรกิ จที่มีความสาคัญต่อครัวเรือน เนื่องจากเป็น ธุรกิจ ที่จาหน่า ย
สินค้ าอาหารและของใช้ใ นชีวิ ต ประจาวันให้กับ ผู้บ ริ โภคขั้นสุ ดท้ า ย ซึ่ งมี ห ลากหลายประเภทใน
ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าส่งขนาดเล็ก หรือ ร้านโชห่วยที่เน้นขายสินค้าในชีวิตประจาวัน ไปถึ ง
ร้านค้าส่งขนาดใหญ่หรือห้างสรรพสินค้าที่ขายสินค้าครบทุกประเภทและจัดแบ่งหมวดหมู่ ของสิ นค้ า
อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา ผู้ประกอบการธุรกิจ ภาคการค้า กาลังเผชิ ญ กั บ ความท้า
ทายครั้งสาคัญกับการประกอบธุ ร กิจ เนื่องจากเหตุผลหลัก 4 ประการ คือกาลังซื้อครัวเรือนที่ลดลง
การเข้า มาของธุ รกิจจากส่วนกลาง การเข้ามามีบทบาทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
และล่ า สุด คื อ การปรั บ เพิ่ มค่ า แรงขั้ นต่า (ธนาคารแห่ งประเทศไทย, 2561: ออนไลน์) เนื่ องจาก
สภาพแวดล้อมในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยตลอดเวลา ทาให้องค์กรธุรกิจต้อง
มีการปรับ ตัวให้ทั นกั บสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ย นแปลงไป และผลของการเปลี่ ยนแปลงดั งกล่ าวอาจ
ก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรขององค์กรได้ เช่น เงินทุน ทักษะ เวลา กาลังคน และทรั พยากรอื่น ๆ
ดังนั้ น ผู้บ ริห ารองค์กรจะต้ องตัด สินใจว่า เวลาใดควรที่จ ะมี การปรั บเปลี่ย นกลยุ ท ธ์ห รือเวลาใด
จะต้องทาการเปลี่ยนแปลงกลยุท ธ์เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ลักษณะขององค์กร
ที่มี ประสิท ธิภาพในการจัด การการเปลี่ย นแปลงสูง จะต้องเป็นองค์ กรที่มี ความยื ดหยุ่นและมี การ
พัฒนาเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับผู้บริหารองค์กรธุรกิจที่จะต้อง
มีความตื่นตัว เฉลียวฉลาดในการที่จะบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างได้ผลเพราะองค์กรธุรกิจ ใน
ปัจจุบันได้ก้าวสู่ยุคของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีซึ่งทาให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและ
มี การคาดการณ์ เพื่ อเตรี ย มวางแผนไว้ ล่ ว งหน้ า การสร้ า งกลยุ ท ธ์ การจั ด การเพื่ อรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงต้องเป็นกลยุทธ์ที่ทาให้การดาเนินงานขององค์กรธุรกิจบรรลุตามเป้าหมายที่ไ ด้ตั้ ง เอาไว้
โดยอาศัยการทาความเข้าใจร่วมกันในการเปลี่ ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้น ความสามารถของผู้บริหารรวมไปถึ ง
ความร่วมมือจากบุคลากรในองค์กร จึงจะทาให้องค์กรสามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ การที่ธุรกิจส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบความสาเร็จนั้น เนื่องมาจากใช้กลยุทธ์ธรรมดาสาหรับ
การที่ต้องการจะเอาชนะสงครามธุรกิจ ซึ่ งเป็นหลั กที่องค์ กรธุรกิจ ต้องเรียนรู้เป็นพื้ นฐานของการท า
ธุรกิ จ ดัง นั้น วิ ธีการที่ จะสามารถเอาชนะคู่แข่ง ได้ จะต้องใช้กลยุ ท ธ์ที่ แตกต่ า งออกไป หรือเรีย นรู้
วิธีการใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์มากที่สุดซึ่งธุร กิจที่จะสามารถใช้กลยุท ธ์
ได้ดีที่สุด ซึ่งธุรกิจขายส่งนั้นเป็นการขายสินค้าและบริการให้ กับผู้ซื้อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการขายต่ อ
หรื อซื้ อไปใช้ ใ นการประกอบธุ รกิ จ จากความหมายดั งกล่า วจะเห็ นได้ ว่า การค้ าส่ ง เป็ นกิ จ กรรม
ทางด้านการขายสินค้าและบริการ ซึ่งผู้ซื้อไม่ได้ซื้อไปเพื่อการอุปโภคบริโภค แต่จ ะซื้อไปเพื่อการขาย

950
ต่อผู้ซื้อหรือลูกค้าของผู้ค้ าส่ง คือ พ่อค้าปลีกที่ซื้อสิ นค้าไปเพื่อขายให้กับผู้บ ริโภคคนสุดท้ายหรือผู้ค้ า
ส่งอาจจะเป็นผู้ที่ขายสินค้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ซื้อสินค้าไปเพื่อใช้ในการประกอบการ
ผลิตสินค้าต่อไปอย่างไรก็ตาม การทาธุรกิจค้าส่ง นอกจากการมุ่งเน้นให้ลูกค้าพึงพอใจนั้นถูกต้องแล้ ว
แต่สิ่งที่มุ่งเน้นอีกเรื่องที่สาคัญมากกว่าก็คือ กาไร หรืออย่างน้อยก็ต้องไม่ขาดทุน คงไม่มีใครทาธุรกิ จ
หวังแต่การขาดทุนเป็นแน่ การส่งสินค้าให้ทนั เวลาแต่มีคา่ ใช้จ่ายที่เกินงบประมาณหรือต้องขาดทุนนั้น
ก็เป็นสิ่ งไม่พึงประสงค์ ของการทาธุ รกิจเช่นกัน อีกทั้งในตลาดที่ มีการแข่งขันที่ สูงในปั จจุบัน กว่าจะ
ชนะคู่แข่งมาได้ในแต่ละครัง้ ก็จะมีการกดต้นทุน เมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์ตา่ งๆก็ยากทีจ่ ะคาดเดา
ลาบากค่าใช้ จ่ายก็มีต้นทุ นสูงขึ้นตลอดเวลา เพราะอิงกับราคาน้ามัน และปั จจัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดคะเนได้ ปัจจุบันธุรกิจและตลาดเบเกอรี่ของไทยเพื่อให้ตอบโจทย์การบริโภคนอกบ้าน (On-theGo) มากยิ่งขึ้น การเพิ่มส่วนผสมที่ดี ต่อสุขภาพเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้บริ โภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้ น
รวมไปถึงการมีสินค้าใหม่ ๆ (Innovation) ที่มาตอบโจทย์ตามเทศกาลต่าง ๆ หรือเป็นกระแส ซึ่งหาก
มองในภาพรวมอาชีพส่วนใหญ่ของภาคใต้คือ เกษตรกร สะท้อนจากสัดส่ว นภาคการเกษตรที่สูงราว
ร้อยละ 24 ของโครงสร้าง ปัจจุบันเศรษฐกิจภาคใต้ส่งผลให้รายได้ส่วนใหญ่ของชาวใต้อิง อยู่ กับ ราคา
สินค้าเกษตร โดยเฉพาะยางพาราที่มสี ัดส่วนทีส่ ูงถึงร้อยละ 77 ของผลผลิตทางการเกษตร ดังนั้นราคา
สินค้า เกษตรที่ ลดลงอย่า ง ต่อเนื่ องและยั งคงอยู่ ในระดับ ต่าท าให้ภาพรวมรายได้เกษตรกรลดลง
กระทบการใช้ จ่า ยโดยรวม กลุ่ มเกษตรกรมี การระมั ด ระวั ง การใช้ จ่ ายมากขึ้ น สะท้อนจากยอด
การใช้จ่า ยลดลง รวมทั้ง มีการปรั บลดขนาดและปริมาณสิ นค้าที่ ซื้อต่อครั้ง แต่จะมาซื้อถี่ขึ้น ซึ่งต่า ง
จากเดิมที่นิยมซื้อสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งมีราคาต่อหน่วยต่ากว่า สะท้อน ให้เห็นกาลังซื้อที่ลดลง ธุรกิจขาย
ส่งเบเกอรี่ก็เช่นกัน บริษัท รอยัล เบเกอรี่ จากัด เป็นธุ รกิจการผลิต ผลิตภั ณฑ์ขนมและเบเกอรี่ ก่อตั้ ง
ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2529 ประกอบธุรกิจ มาเป็นเวลา 30 ปี เป็นโรงงานอุต สาหกรรมขนาดย่อม ผลิตและ
จาหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ทุกชนิด ซึ่ งมีพนักงานในองค์ กรจานวน 80 คน ทางบริษัทมีนโยบายใน
การหาแนวทางการเพิ่ ม ประสิท ธิ ภาพการขายส่ ง ของบริ ษั ท เพื่ อกาหนดขั้นตอนและปรั บ ปรุ ง
กระบวนการจัด การด้านการขนส่ง ให้สอดคล้ องกั บขั้นตอนการซื้ อของลูกค้ า เพิ่ มประสิท ธิภาพการ
ทางานของพนั กงานขาย เพื่ อให้ บรรลุวั ตถุ ป ระสงค์ เหล่า นี้ ใช้ การขายเชิง กลยุ ทธ์ เพื่ อให้ มั่นใจว่ า
ตั ว แทนฝ่ า ยขายสามารถตอบสนองลู ก ค้ า ที่ ถูกต้ องในปริ ม าณที่ ถู กต้ องได้ ในเวลาที่ เหมาะสม
ลดระยะเวลาการขายพร้อมกั บเพิ่ม ผลกาไรและส่ วนแบ่ งการตลาด ปรับ ปรุ งความรู้ ทั กษะ และ
แรงจูงใจในการขายของพนักงานขายเพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด
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วัตถุประสงค์การวิจยั
1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขนส่งสิ นค้าเบเกอรี่ที่บริโภคของบริษัท รอยัล เบเกอรี่ จากัด
2) เพือ่ ศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าเบเกอรี่ในภาคใต้

วิธ ีก ารศึกษา
การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ใช้ วิ ธีการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ลจากแนวคิ ด ทฤษฎี และศึ กษางาน
ที่เกี่ย วข้ องเพื่ อนามาประกอบการวิ จัย และเป็ นแนวทางในการกาหนดแนวคิ ด หลัง จากได้ ศึกษา
แนวคิ ด และศึ กษางานที่ เกี่ ย วข้ องแล้ ว จึ งด าเนิ นการเก็ บ ข้ อมู ลโดยการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ลด้ ว ย
กระบวนการกลุ่ม Focus Groups ในรูปแบบการประชุมกลุ่ม (Group Meeting) โดยจะท าการสรุ ป
เป็นตารางตัวชี้วัดทีก่ าหนด

ผลการศึกษา
ผลการวิจั ยเรื่อง “การพัฒนากระบวนการจั ด ส่ง สิ นค้ า ของ บริษั ท รอยั ล เบเกอรี่ จากั ด
ในภายใต้ ของประเทศไทย” ผู้ วิ จัย ได้ นาเสนอข้อมู ลที่ ได้ รั บจากพนั กงานของบริษั ท ที่ รับ ผิ ดชอบ
ด้านการจัดส่ง อันประกอบด้ วย พนั กงานขั บรถ และพนั กงานที่ เกี่ยวข้ องกับการจัดส่ งสินค้า บริษั ท
รอยัล เบเกอรี่ จ ากัด ในเรื่องการจัดส่งสินค้า โดยการประชุมกลุ่ม (Group Meeting) และศึกษาจาก
กรณี ที่เกิด ขึ้นจริง ในกระบวนการจั ดส่ งสินค้า ของบริ ษัท รอยัล เบเกอรี่ จ ากั ด โดยได้ท าการเสนอ
ผลการวิจัย ที่มี เครื่ องมือที่ช่ว ยในการประเมินประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัด การโลจิสติกส์ ภายใน
องค์ กร โดยสามารถท าการวิ เคราะห์ และประมวลผลข้อมู ลเพื่ อเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิภาพและ
สมรรถนะการดาเนินงานของบริษัทได้จากการประชุมกลุ่มโดยใช้หลักการ 9 กิจกรรมและ 27 ตัว ชี้ วั ด
ในการจัดการโลจิสติกส์จากตารางดังต่อไปนี้
1) การวางแผนหรือการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า
การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อบริษทั ไม่สามารถพยากรณ์แบบแน่นอนได้ เนื่ องจาก
ลูกค้ าแต่ละสายมีอัตราการสั่ งซื้ อที่ ไม่ แน่ นอน ยอดขายขึ้ นอยู่กับปั จจั ยแวดล้อมทางกายภาพและ
สภาพอากาศ เทศกาล รวมถึงวันหยุด ถึงแม้ว่าลูกค้าจะรับสินค้าจ านวนเพิ่มมากขึ้นทุกสัปดาห์แต่ไ ม่
เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากมีความจาเจในเรื่องของสินค้า ทั้งในเรื่องของรสชาติ และบรรจุภัณฑ์
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แนวทางแก้ไ ข คื อ ค านวนจากการสั่ งซื้ อก่ อนหน้ า ตรวจสอบและติด ตามสภาพอากาศ
เทศกาล หรือวันหยุดให้เหมาะสมกับการผลิต เพิ่ม รูปแบบของสินค้าให้มีรู ปแบบและรสชาติมากขึ้ น
มีสินค้าแบบใหม่เพื่อกระตุ้นการซื้อขายในตลาดและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
2) การให้บริการแก่ลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุน
การให้บริการแก่ลูกค้าใช้ตน้ ทุนในการให้บริการลูกค้าสูง ต้นทุนในการผลิตและต้นทุนในการ
ขนส่งสูง ปัญหาส่วนใหญ่ในการให้บริการลูกค้าไม่ได้รบั สินค้าและบริการผิดพลาดในเรื่องของเวลารั บ
สินค้าที่ไม่ตรงเวลาและสินค้าผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ การขนส่งทางรถบรรทุกมั กเกิ ดปั ญหา
จากการขัดข้องของเครื่องยนต์
แนวทางแก้ไข วางแผนต้นทุ นการผลิต ให้เพียงพอต่ อความต้องการ ผลิ ตสินค้าเพียงพอต่ อ
ความต้องการ มีการตรวจสภาพรถบรรทุกสินค้าก่อนการขนส่ง หากเกิดปัญหาทางกายภาพต้องโทร
แจ้งลู กค้าทุ กครั้ งที่จั ดส่งสิ นค้า ระยะเวลาตอบสนองคาสั่งซื้อล่าช้า ฝ่ายธุรการมีเพียง 1 คนในการ
รับคาสั่ งซื้อและต้องขายสินค้าที่ลูกค้ามาซื้อกับ ทางโรงงานโดยตรง เพิ่ม พนักงานในการรับค าสั่งซื้ อ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองคาสั่งซื้อของลูกค้า ผู้ประกอบการต้องสามารถคาดการณ์ความ
ต้องการของลูกค้า ไว้ล่วงหน้า ศึกษาข้อมูลความต้ องการของตลาด เพื่อวางแผนจัด เตรียมวัต ถุดิ บ
แผนการผลิต และแผนการจัด เตรี ยมสินค้าสาเร็จรู ปให้พ ร้อมและตรงกับ ความต้ องการของลู กค้ า
พร้อมที่จะจัดส่งสินค้าให้ตรงเวลาและจานวนครบถ้วนตามความต้องการของผู้ซื้อ
3) การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และการจัดการคาสั่งซื้อ
ต้นทุ นการลงทุนเกี่ย วกั บการติ ดตั้ง ระบบการสื่ อสารยั งไม่ สมบู รณ์ ภายในโรงงานยัง ไม่ใ ช้
เทคโนโลยี หรือซอฟแวร์เข้ ามาใช้ในการท างานแบบเต็มรู ปแบบแต่ จะใช้ เฉพาะการออกใบคาสั่งซื้ อ
เท่า นั้น ความแม่นยาในการออกใบสั่ง งานไม่ มี ความแน่ นอน การออกใบสั่ งงานต้องพิ จารณาจาก
คาสั่ง ซื้อของลูกค้ ามีจานวนมากน้ อยเพี ยงใดหากผลิตมากเกิ นไปท าให้เกิดสินค้าคงค้าง การสื่ อสาร
ข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องในบางครั้งไม่สามารถเข้าใจตรงกันทั้งหมด โรงงานไม่มีมกี ารบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง
มีเพียงการจดบันทึกลงในสมุดเท่านั้น
แนวทางแก้ไข นาเทคโนโลยีมาใช้โดยการติดตัง้ ระบบคาสั่งซื้อ การติดตามผลการสั่งซื้อระบบ
การจัดส่ง บัญชี และการรับคืนของเสียเพื่อเพื่อประสิทธิภาพในการทางานมากขึ้น การนาเทคโนโลยี
ระบบคาสั่งซื้อ ติดตามผลและการรับคืนสินค้ามาใช้ควบคู่กับระบบการผลิ ต เพิ่มพนักงานในการรั บ
คาสั่งซื้อ เมื่อระบบคาสั่งซื้อได้นามาใช้จะลดระยะเวลาใ ห้รวดเร็วยิ่งขึ้นและต้องมีการบันทึกข้อมูลที่
ถูกต้ องใช้ ข้อมู ลชุ ดเดีย วกันและตรงกัน เพื่ อให้ ทุ กหน่ว ยงานสื่ อสารและเกิ ดความเข้ าใจเหมือนกั น
ทาให้การทางานง่ายและตัดสินใจได้ดี
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4) การจัดซื้อจัดหา
ต้นทุนในการจัดซื้อสูง ใช้วัตถุดิบที่มี ราคาแพง ความสามารถในการจัดส่ งสินค้าอยู่ในระดั บ
พอใช้ การจั ดส่ ง สิ นค้า ล่ า ช้า เนื่องจากสิ นค้ าและรถบรรทุ กไม่ เพี ย งพอ เครื่ องมื อในกระบวนการ
โลจิสติกส์ไม่ทันสมัย การวางแผนทั้งหมดครอบคลุมถึง การจัดซื้อจั ดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ ทุกขั้นตอน
ไม่มีการวางแผน
แนวทางแก้ไ ข ใช้ วัต ถุ ดิบ คุ ณ ภาพราคาปานกลางเพื่อลดต้ นทุนในการจัด ซื้ อแต่ คุณ ภาพ
ใกล้ เคี ยงกั นเตรี ยมสินค้า และรถบรรทุ กให้เพี ย งพอต่อการจั ดจ าหน่า ยและขนส่งสิ นค้ า ต้องมี การ
เชื่อมโยงระบบการทางานให้มีความสอดคล้ องกันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ตรงตาม
ต้องการ มี การท างานร่ วมกั นหลายฝ่ ายโดยมีการวางแผน เช่ น ฝ่ายขายแ ละการตลาด ฝ่า ยจั ดส่ ง
ฝ่ายผลิ ต ฝ่า ยคลังสิ นค้ าและคลั งวั ตถุ ดิบ ฝ่า ยจั ดซื้ อ ฝ่า ยการเงิน และมี การวางแผนการผลิต และ
ส่งมอบวัตถุดิบร่วมกันกับซัพพลายเออร์ ทาให้โรงงานได้รบั ประโยชน์ในการจัดการระดับสินค้าคงคลั ง
ให้เพียงพอและเหมาะสม
5) การขนถ่ายวัสดุ และการบรรจุหีบห่อ
สินค้าสาเร็จรูปที่เสียหายจากการบรรจุหีบห่อเนื่องจากเครื่องจักรชารุดเครื่องจักรไม่ทางาน
และทางานผิดปกติขณะทาการบรรจุหีบห่อ ใช้ระยะเวลาในการบรรจุหบี ห่อเป็นเวลานาน พนักงานใช้
เครื่องจักรในการบรรจุหี บห่ อมีเพียง 3 คนท าให้ การบรรจุล่าช้า เมื่อหยุด เดินเครื่ องจั กร เครื่องมื อ
เครื่ องใช้ ในกระบวนการโลจิสติกส์ ที่ไ ม่ทั นสมั ย ไม่ มีเครื่ องมืออุป กรณ์ ในงานโลจิ สติ กส์ม าช่ วยลด
ระยะเวลาในการขนถ่ายวัสดุ
แนวทางแก้ ไข นาเครื่องจั กรที่ ใช้เข้าซ่ อมบารุ ง และนาเครื่องจั กรที่ ทันสมั ยมาใช้แทนการ
ควบคุมโดยพนักงาน เพิ่มพนักงานในการบรรจุหีบห่อเป็น 5 คน เพื่อให้เพียงพอต่อการทางานในการ
บรรจุ หี บ ห่ อท าให้ ผู้ป ระกอบการสามารถลดเวลาลดขั้ นตอนการท างานและมี ค วามแม่ นย า
ในกระบวนการจัด การโลจิสติกส์ ภายในองค์กรได้ ดียิ่ งขึ้นโดยอาจนาระบบ Barcode มาใช้ในการ
จัดการสินค้าภายในคลังสินค้า เป็นต้น
6) การจัดการคลังสินค้า
มีค่าเสื่อมคลังสินค้าและค่าเช่าที่ทตี่ ้องชาระทุกปี โรงงานมีคลังสินค้าและทีด่ ินในการทาการ
ผลิตไม่เพียงพอ จานวนสินค้าคงคลังที่นับจริงไม่มีความแน่นอน ไม่มีการจัดการในการตรวจสอบสินค้า
คงคลังว่า มีจานวนเท่า ใดและไม่ มีผู้รับผิ ดชอบในการตรวจสอบสินค้ าคงคลั งแบบถาวร สิ นค้า ที่อยู่
คงคลังจนถึง การจัด ส่งแก่ลูกค้า มีสินค้า คงค้ างเก่า หลัง การบรรจุหี บห่ อสินค้า ผลิต ก่อนไม่ ถูกจั ดส่ ง
แก่ลูกค้าทาให้เนื่องจากไม่มกี ารจัดการในการจัดสตอคสินค้าที่ผลิตก่อนและผลิตหลัง
แนวทางแก้ไข ควรมีการเพิ่มที่ดนิ ในการทาคลังสินค้าของโรงงานเอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
เช่ า ที่ เพื่ อเก็ บ สิ นค้ า นาระบบการตรวจสอบสิ นค้ า คงคลั ง มาใช้ และมี พ นั กงานประจ าจุ ด เป็ น

954
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบสินค้า จัดการให้ได้วัตถุดบิ มาอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนที่เหมาะสม
โรงงานจะต้ องเข้า ใจตลาดของวัต ถุ ดิ บ ว่ า มี ลักษณะเป็ นฤดู กาลหรื อไม่ จ ะต้ องจัด ซื้ อให้ ถูกเวลา
ที่เหมาะสมและควรมีแหล่งซื้อวัตถุดิบหลายแหล่งเพื่อไม่ให้เกิดการหยุดชะงักเนื่องมาจากขาดวัต ถุ ดิบ
ซึ่ง จะต้องมี การวางแผนการผลิ ตและส่ งมอบวัต ถุ ดิบ ร่ว มกับ ซัพ พลายเออร์เพื่อสามารถลดต้นทุ น
ลดเวลา และความผิดพลาดของการส่งมอบได้
7) การบริหารสินค้าคงคลัง
ต้นทุนถือครองสินค้าต่ อยอดขายมี ระดับที่ไม่ เหมาะสม เมื่อมีสินค้า คงคลังน้อยเกินไปทาให้
ไม่เพียงพอต่ อความต้องการ จานวนสิ นค้าที่ส่งไม่ ได้มีจานวนมาก อัตรากาลังการผลิตไม่เพียงพอต่ อ
ความต้องการ เครื่องจักรที่บรรจุหีบห่อและการขนส่งขัดข้อง ระยะเวลาที่เก็บสินค้าคงคลังอยู่ในระดับ
พอใช้ การเก็บสินค้าคงคลังมีการจัดส่งภายหลังจากการผลิตซึ่งอาจเก็บสินค้าคงคลังตกค้าง
แนวทางแก้ ไข คานวณและเพิ่ มค าสั่ง การผลิ ตให้ เพียงพอต่ อความต้องการของลูกค้า เพิ่ ม
เครื่องจักรในการผลิ ตนาเทคโนโลยี ที่ทันสมัย มาใช้เพื่อลดข้ อผิด พลาดในการเกิ ดสินค้าขาดมื อ เพิ่ ม
พนักงานรับผิดชอบในการตรวจสอบสินค้าคงคลัง แยกสินค้าที่ผลิตก่อนและหลังออกจากกันให้ชัดเจน
มีขั้นตอนการปฏิบัติ งานสาหรับการจัดการคลังสินค้าและมี การควบคุมการปฏิบั ติงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านด้านโลจิสติกส์ ต้องจัดการพื้นที่จัดเก็บสินค้ า ในคลั ง ให้
เพียงพอต่ อความต้ องการด้า นการผลิ ตและการขาย ต้องวางแผนจัดการโลจิสติ กส์ใ ห้สอดคล้ องกั บ
แผนการผลิตและแผนการจัดเก็บสินค้า และการเลือกสถานที่ตั้งคลังสินค้าทีเ่ หมาะสมจะเป็นการสร้าง
ความได้เปรียบด้านประสิทธิภาพการส่งมอบสินค้า และการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ในระยะยาว
8) การขนส่ง
ต้นทุ นในการขนส่ง สูง รถที่ใ ช้ในการขนส่ง สินค้ ามีระยะทางที่ ไกลและใช้น้ามันเชื้อเพลิงใน
ปริม าณมากในการขับ ขี่ อั ตราความสามารถในการขนส่ งสินค้า อยู่ใ นระดับ พอใช้ การขนส่งสิ นค้ า
ขัด ข้ องเนื่ องจากรถบรรทุ กขัด ข้ อง การจั ด ส่ง สิ นค้ า ใช้ ร ะยะเวลาเนื่ องจากพื้ นที่จั ด ส่ง มี ระยะไกล
บางครั้งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและการขับขี่ของพนักงานขับขี่
แนวทางแก้ไข การเลือกใช้ รถบรรทุกที่ สามารถบรรทุกสินค้าได้พ อดีต่อคาสั่งซื้ อเพื่อให้พอดี
กับน้ ามันเชื้อเพลิง ตรวจสอบรถก่อนท าการส่ง สินค้ าเพื่อเพิ่ม ความสามารถในขนส่ง เลือกพนั กงาน
และรถบรรทุกที่ มีความสามารถและสมรรถนะในการพร้ อมจั ดส่งสิ นค้า ต้องขนส่ง สินค้ าให้ถูกต้อง
ครบถ้วนทันเวลาและมี ประสิทธิภาพ มีการจั ดการใช้รถขนส่งที่เหมาะสมกับ สินค้าและปริมาณที่จ ะ
บรรทุก มีการวางแผนเส้นทางการขนส่งให้มีป ระสิทธิ ภาพ ขนส่งเที่ย วกลับค วรมีสินค้าที่เป็ นต้นทุ น
การผลิ ต บรรทุกกลั บมาด้ วยจะช่ ว ยลดต้นทุ นการขนส่ งและเพิ่ มประสิท ธิ ภาพในการใช้พ ลั งงาน
เชื้อเพลิงอีกด้วย
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9) โลจิสติกส์ย้อนกลับ
สัดส่วนมูลค่าสินค้าที่ถูกตีกลับสูงเป็นผลมาจากกระบวนการผลิตทีไ่ ม่เป็นไปตามทีโ่ รงงานแจ้ง
ไว้ สินค้า ไม่ตรงกับ ใบสั่งซื้อ มีสินค้า มีตาหนิและชารุด และการจัดส่งสินค้าล่าช้า อัตราการถูกตีกลั บ
ของสินค้ามีจานวนมาก สินค้าไม่ต รงกับใบสั่งซื้อ มีสินค้ามีตาหนิและชารุดและการจัดส่งสินค้าล่าช้ า
ระยะเวลาเฉลี่ยในการรับ คืนสินค้าล่า ช้าใน 1 สัปดาห์ รถบรรทุ กสินค้าถึงจะทาการจัด ส่งสินค้าใหม่
และนาสินค้าเก่ากลับมาทาให้ใช้ระยะเวลานาน
แนวทางแก้ไข มีฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้าหลังกระบวนการผลิต จัดส่งสินค้าตามใบสั่ ง ซื้ อ
และจัดส่งสินค้าใหม่ตามกาหนด จัดส่งสินค้าตามใบสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้าใหม่ตามกาหนด ชี้แจงให้
ลูกค้าเข้าใจในกระบวนการรับ คืนสินค้า เพื่อจะได้ ทาการเก็บ สินค้าอย่ างเป็นระบบ มีการดาเนินการ
แก้ปัญหาร่วมกันในการรับเข้าวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ ในกรณีพบสินค้าที่ส่งมอบให้ลูกค้ามีปัญหา
และอาจเกิดความเสียหายต้องรีบดาเนินการเรียกคืนสินค้าโดยเร็วทีส่ ุด

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาโดยใช้หลักการ 9 กิจกรรมและ 27 ตัวชี้วัดในการจัดการโลจิสติกส์ พบว่า การ
วางแผนหรือการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้ าต้องคานวนจากการสั่งซื้อก่อนหน้า สภาพอากาศ
เทศกาล วันหยุด ให้ เหมาะสมกั บ การผลิต เพิ่ ม รูป แบบของสิ นค้ าให้มี รู ปแบบและรสชาติม ากขึ้ น
มีสินค้าแบบใหม่เพื่อกระตุ้นการซื้อขายในตลาด เพิ่มจานวนพนักงานในการรับคาสั่งซื้อและพนักงาน
ขายประจาโรงงาน การให้บริการแก่ลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุน สตอคต้นทุนการผลิตและผลิตสินค้า
ให้เพี ยงพอต่ อความต้ องการ มี การตรวจสภาพรถบรรทุ กสินค้า ก่อนการขนส่ ง หากเกิ ดปั ญหาทาง
กายภาพต้องโทรแจ้ง ลูกค้ าทุกครั้ง ที่จัด ส่ง สินค้ า เพิ่ มพนักงานในการรับ คาสั่ งซื้อเพิ่ม ประสิทธิ ภาพ
ในการตอบสนองคาสั่งซื้อของลูกค้ า การสื่อสารด้า นโลจิสติกส์และการจัดการคาสั่ง ซื้อ นาเทคโนโลยี
มาใช้โดยการติดตัง้ ระบบคาสั่งซื้อ การติดตามผลการสั่งซื้อระบบการจัดส่ง บัญชี และการรั บ คื น เพิ่ ม
ระบบค าสั่งซื้อ ติดตามผล และการรับ คืนสินค้ า มาใช้ควบคู่ กับระบบการผลิต เพิ่ม พนักงานในการ
รับคาสั่งซื้อและนาเทคโนโลยี ระบบคาสั่งซื้ อมาใช้เพื่อลดระยะเวลาให้ร วดเร็วยิ่งขึ้น การจัดซื้อจัดหา
ใช้วัตถุดิบคุณภาพราคาปานกลางเพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อแต่ คณ
ุ ภาพใกล้เคียงกัน เตรียมสินค้าและ
รถบรรทุ กให้ เพี ย งพอต่ อการจัด จ าหน่ า ยและขนส่ ง สินค้ า การขนถ่า ยวัสดุ และการบรรจุ หี บ ห่ อ
พนั กงานผลิต ตามสูต รที่ กาหนดลดการเกิด สินค้า เสี ยหาย นาเครื่องจั กรที่ ใช้ เข้ าซ่ อมบารุงและนา
เครื่องจั กรที่ทั นสมัย มาใช้แทนการควบคุมโดยพนักงาน เพิ่ ม พนักงานในการบรรจุหีบ ห่อเป็ น 5 คน
เพื่อให้เพียงพอต่อการทางานในการบรรจุหีบห่อ การจัดการคลังสิ นค้า ควรมีการเพิ่มที่ดินในการท า
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คลังสินค้าของโรงงานเอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเช่าที่เพื่อเก็บสินค้า นาระบบการตรวจสอบสินค้ าคง
คลั งมาใช้ และมี พนั กงานประจาจุ ดเป็ นผู้รั บผิ ด ชอบในการตรวจสอบสินค้ า เพิ่ม พนักงานในการ
ตรวจสอบสินค้าและตรวจสอบสตอคสินค้า การบริหารสินค้าคงคลัง คานวณและเพิ่มคาสั่งการผลิตให้
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า เพิ่ มเครื่ องจักรในการผลิ ต นาเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช้เพื่อลด
ข้อผิดพลาดในการเกิดสินค้าขาดมือ เพิ่มพนักงานรับผิดชอบในการตรวจสอบสินค้าคงคลัง แยกสินค้ า
ที่ผลิตก่อนและหลังออกจากกันให้ชัดเจน การขนส่ง การเลือกใช้รถบรรทุกที่สามารถบรรทุกสินค้าได้
พอดี ต่ อค าสั่ ง ซื้ อ เพื่ อ ให้ พ อดี กั บ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง ตรวจสอบรถก่ อ นท าการส่ ง สิ นค้ า เพื่ อเพิ่ ม
ความสามารถในขนส่ง โลจิสติกส์ย้อนกลับ มีฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้าหลังกระบวนการผลิต จัดส่ง
สินค้าตามใบสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้าใหม่ตามกาหนด จัดส่งสินค้าตามใบสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้าใหม่ตาม
กาหนด ชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจในกระบวนการรับคืนสินค้าเพื่อจะได้ทาการเก็บสินค้าอย่างเป็นระบบ ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของพชรรร เศรษฐยานนท์ ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อผล
ประกอบการของร้ านดอกไม้ ในเขตกรุง เทพมหานคร พบว่ า ด้า นบริการลู กค้ าได้ใ ห้ค วามสาคั ญ
ในระดับมากเรื่องการจัดการทีก่ ิจการมีบริการการขนส่งสินค้าที่อานวยความสะดวกหลังการขายให้แก่
ลูกค้า การให้ บริการด้านกระบวนการจัดการคาสั่ งซื้อที่ชัดเจนตามความต้ องการของลู กค้าแก่ลูกค้ า
การให้ บริ การด้า นการขนส่ งที jตรงตามเวลาแก่ ลูกค้า และการจั ดการพนั กงานให้มี มนุ ษยสัมพั นธ์
ทางด้านการต้อนรับทีด่ ี มีมารยาท ส่วนด้านการไหลของข้อมูลและกระบวนการจัดการคาสั่ ง ซื้ อได้ ให้
ความสาคัญอยูในระดับมาก โดยพิจารณาจากการจัดการทีก่ ิจการตรวจสอบสถานะของค าสั่ ง ซื้ อและ
การติ ด ต่อสื่อสารไปยัง ลู กค้ าได้ร วดเร็ ว การส่ง มอบสินค้ าตามค าสั่ งซื้ อของลู กค้ า ได้ อย่ า งถู กต้ อง
สามารถจัดการคาสั่งซื้อจากลูกค้าได้โดยมีระบบตรวจสอบ การนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการไหล
ของข้ อมูลโดยกระบวนจากอิเล็ กทรอนิกส์ที่รั บคาสั่งจากลู กค้า มายั งผู้ป ระกอบการอย่างเป็นระบบ
นอกจากนี้ยังมีด้านการขนส่งสินค้า ได้ให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด โดยพิจารณาจากการจัด การ
ขนส่งสินค้าไปสู่ตลาดหรือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อความต้องการ การเลือกใช้พ าหนะขนส่ง
ที่เหมาะสมกับเส้นทางและสามารถกาหนดเวลาในการขนส่งตั้งแต่ ต้นทางถึง ปลายทาง ตรงต่อเวลา
และเชื่อถือได้ การเลือกผู้ จัดส่ งสิ นค้า ที่เชื่อถื อได้ โดยไม่ ทาให้สินค้ าเกิ ดความเสีย หายเลื อกเส้นทาง
ขนส่ง ที่เหมาะสมสามารถขนส่ง สินค้ าได้ อยางรวดเร็ว และลู กค้ าเกิด ความพึง พอใจ และการเลื อก
ประเภทการขนส่ ง ทางรถยนต์ ห รือรถบรรทุ กตามจานวนของสินค้ าและความรวดเร็ว ตรงตาม
ข้อกาหนดของลูกค้า ส่วนทางด้า นการบริ หารจัด การสินค้ าคงคลั งให้ความสาคัญในระดับ มากที่สุด
โดยพิจารณาจากการจัดการทีม่ ีกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังทีเ่ ป็นระบบ มีการสต๊อกสินค้ าคงคลัง
ที่ตรงกั บความต้องการของตลาดอย่างเหมาะสมและมีการบริหารสินค้า คงคลั งโดยมี การหมุ นเวียน
สินค้าที่รวดเร็วทาให้ไม่มีสินค้าค้างคงคลังคงเหลือ
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ข้อ เสนอแนะ
1) การบริหารจัดการคลั งสินค้าควรมีพื้นที่ในการจัดเก็บ คือ พื้นที่การจัดเก็บ สินค้า ซึ่งใน
ปัจ จุบั นมีสินค้ า จานวนมากในส่ วนของสินค้า ที่ จัด เก็ บหลั งการผลิ ตแต่ มีพื้ นที่ใ นการจัด เก็ บ สินค้ า
มีปริมาณการจัดเก็บเท่าเดิมไม่รองรับ หรือ Support กับปริมาณสินค้าที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบนั
2) ระยะเวลาการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า อาจจะใช้เวลาในการจัดเก็บมากเกินไป ส่งผล
กระทบต่อปริมาณสินค้าคงคลังที่ เพิ่มขึ้น สินค้าในคลังเต็ม และมีสินค้าคงค้าง ดังนั้ นเมื่อการผลิตสู ง
เกินไป ควรลดระยะเวลาการจัด เก็ บลง โดยฝ่า ยควบคุม คุ ณภาพสินค้ าต้ องมี ค วามแม่นยาในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อลดปริมาณสินค้าทีจ่ ะเสียหายในการจัดเก็บสินค้าให้น้อยที่สุด

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งของบริษัท รอยัล เบเกอรี่ จ ากั ด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาเร็จลุล่วงได้เนื่องมาจากผู้เขียนได้รบั ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูล ข้อแนะนา
และคาปรึกษา ความคิดเห็นรวมทั้งกาลังใจจากกัลยาณมิตรหลายท่า น โดยเฉพาะผู้ บ ริ หาร พนั กงาน
และลูกค้าของบริษัท รอยัล เบเกอรี่ จากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือในการ
ให้ข้อมูล ซึ่งทาให้การศึกษาครั้งนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
ผู้เขียนขอขอบพระคุณ รศ.ดร. ปกรณ์ ปรียากร ซึ่งเป็นอาจารย์ในฐานะที่ปรึกษาของผู้เ ขียนที่
ให้ความเมตตาและกรุณ าในการอบรมสั่งสอนแนะนา ให้ความรู้ในการดาเนินการวิจัย ในทุกขั้นตอน
เป็นอย่ างดี โดยให้แนวทางในการศึกษา คาปรึกษาแนะนา ส่งผลให้การศึกษาสาเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี
ผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอบพระคุณคณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทุ กท่ า น
ที่ได้ให้วิชาสร้างความรู้ให้แก่ผู้เขี ยน และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ทุ ก
ท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างดี อีกทั้งขอขอบคุ ณ
เพื่อน ๆ MPA 27 สุราษฎร์ธานี ทุก ๆ คนสาหรับมิตรภาพที่ดมี าโดยตลอด
ท้ายสุดนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณคุณแม่วรรณีและครอบครัวชุติมาภรณ์ ที่เป็นกาลังใจ ให้ ทุ น
สนับสนุนในทุก ๆ ด้าน รวมถึงกัลยาณมิตรทีอ่ ยู่เคียงข้างและส่งเสริมสนับสนุนรวมทัง้ คอยเป็นกาลังใจ
ให้ ผู้เขีย นมาโดยตลอด จนกระทั่ ง มี ค วามสาเร็ จในวั นนี้ ผู้ศึ กษาขอกราบขอบพระคุ ณ อย่ างสู งไว้
ณ โอกาสนี้
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