


 
ค ำน ำ 

 
 การจัดท าวิชาการค้นคว้าอิสระ รศ.9000 เป็นเจตนาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่จะให้นักศึกษาที่ผ่าน
การเรียนรายวิชามาแล้ว จ านวน 12 วิชา ได้เลือกประยุกต์องค์ความรู้ด้านการบริหารและระเบียบ  
วิธีวิจัย เพ่ือริเริ่มแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน สมดังเจตนา “ปัญญาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง หรือ 
ปัญญาเพ่ือการพัฒนาองค์การ” 

นักศึกษา MPA 27 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 53 คน ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ กระจายอยู่ในหลายจังหวัดทั่วภาคใต้ตอนบน ชื่อเรื่องวิชาค้นคว้าอิสระที่
นักศึกษาเลือกท าสะท้อนประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องของการจัดการร่วมสมัย แบ่งเป็นกลุ่มย่อย  ๆ ได้
ดังนี้ 

ด้าน กฏ ระเบียบ จ านวน 2 เรื่อง  
ด้าน ความส าเร็จของการจัดการ จ านวน 16 เรื่อง 
ด้าน บริหารทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 5 เรื่อง  
ด้าน นโยบายเครื่องมือการจัดการ จ านวน 3 เรื่อง 
ด้าน กระบวนการบริหาร จ านวน 9 เรื่อง  
ด้าน คุณภาพชีวิตของบุคคล จ านวน 3 เรื่อง 
ด้าน การประเมินผล จ านวน 6 เรื่อง  
ด้าน การมีส่วนร่วม จ านวน 9 เรื่อง 
กระบวนการประกันคุณภาพของการจัดท าวิชา รศ.9000 นอกเหนือจะอาศัยการก ากับ

นิเทศก์ ระหว่างนักศึกษากับผู้บริหาร–เจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษานอกที่ตั้งแล้ว ในการชี้แจงท าความเข้าใจ
ทั้งรูปแบบ กระบวนการ และสารัตถะ มาโดยตลอด ยังได้รับความกรุณาก ากับนิเทศก์จากอาจารย์ที่
ปรึกษา จ านวน 5 ท่านเป็นอย่างดี ทางศูนย์ยังจัดให้มีการน าเสนอ วิพากษ์ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่ได้รับ การตรวจทานแก้ไขรูปแบบที่ถูกต้องแล้ว ทางคณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ยังจัดให้มีการเผยแพร่ผลงาน ข้อค้นพบสู่สาธารณชนในวงกว้างอีกด้วย ผู้สนใจ
โปรดตามสืบค้นได้จาก www.gspa.nida.ac.th 

ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี  ขอขอบคุณนักศึกษา MPA รุ่น 27 อาจารย์ที่ปรึกษา 
ผู้ทรงคุณวุฒิเจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนร่วม ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปเล่ม เผยแพร่แก่สังคมในวงกว้าง 
ด้วยกุศลเจตนาของการน าแนวทาง องค์ความรู้ ข้อค้นพบที่ได้ไปประยุกต์ใช้สร้างมรรคผลสืบไป 
 

ศูนย์การศึกษา นอกที่ตั้ง สุราษฎร์ธานี 
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ก ำหนดกำรโครงกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำวิชำค้นคว้ำอิสระประจ ำปีกำรศึกษำ 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 รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถำกร, ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตำมัย และ 

อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมำ 
ห้องแกรนด์บอลรูม 7   รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียำกร, รศ.ดร.มนตรี  โสคติยำนุรักษ์ และ 

ผศ.ดร.เจษฎำ นกน้อย 
ช่วงเช้ำ    
เวลา 07.30 - 07.50 น. ลงทะเบียน 
 07.50 - 08.00 น. พิธีเปิดการน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
    โดย ผู้อ านวยการหลักสูตร ผศ.ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย 
 08.00 - 11.10 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
    - ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 11.10 - 11.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 11.20 - 12.00 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
    - ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
ช่วงบ่ำย     
เวลา 13.00 - 14.30 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย 
    - ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 14.40 - 14.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 14.50 - 16.50 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย   
    - ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 16.50 - 17.30 น. ปิดการน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 17.30 น.  ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ ให้ค าแนะน าการเตรียมตัวสอบประมวลความรู้ 
 
หมำยเหตุ: การแต่งกาย เสื้อตัวในเป็นเสื้อเชิ้ตขาว สวมสูททับ กางเกง/กระโปรง  รองเท้าหุ้มส้น 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%AD.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92+%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwidnpnSk-XeAhULpo8KHcndC4EQvgUIKSgB
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ก ำหนดกำรโครงกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำวิชำค้นคว้ำอิสระประจ ำปีกำรศึกษำ 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    รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถำกร / ผศ.ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตำมัย และ 
 อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมำ  

   (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที) 
เวลา 08.00 - 08.10 น. ลงทะเบียน 
 08.00 - 08.20 น. พิธีเปิดการน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย 
    โดย ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย 

08.20 - 08.30 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ ์
08.30 - 08.40 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล  
หัวข้อ การปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือนในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุกทกภัย  
อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

 08.40 - 08.50 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายโกสินทร์ ประกอบพร 
 08.50 - 09.00 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา   ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล 
หัวข้อ ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดของ
ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

 10.50 - 11.00 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายจรัญ ศรีเมือง  
 11.00 - 11.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 
หัวข้อ ผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%AD.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92+%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwidnpnSk-XeAhULpo8KHcndC4EQvgUIKSgB
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เวลำ 11.10 - 11.20 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
 11.20 - 11.30 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวฐิณารมณ์ หริตา 
 11.30 - 11.40 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 
หัวข้อ ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 11.40 - 11.50 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวณัฐวดี คงคาฉุยฉาย 
 11.50 - 12.00 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 
หัวข้อ ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 13.00 - 13.10 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายธงไชย  รัตนเดช 
 13.10 - 13.20 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย 
หัวข้อ การพัฒนาสมรรถนะหลักสมาชิกกองอาสารักษารักษา 
ดินเเดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินเเดนจังหวัดภูเก็ต 

 13.20 - 13.30 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวกรรณิการ์  นิติพัฒนกุล 
 13.30 - 13.40 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย 
หัวข้อ การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท รอยัล เบเกอรี่ จ ากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

13.40 - 13.50 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวพนิดา  ศิริพฤฒิกุล 
 13.50 - 14.00 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย  
หัวข้อ การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม 
การตัดสินใจซื้อตู้แช่เย็น กรณีศึกษา ร้านบูรพาเครื่องเย็น 
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เวลา 14.00 - 14.10 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวเรวดี  เชิงสมอ 
 14.10 - 14.20 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย 
หัวข้อ  ประสิทธิภาพของการให้ค าปรึกษาด้านคดีแพ่งแก่ประชาชนใน
เขตความรับผิดชอบของส านักงานบังคับคดี 
จังหวัดสุราษฎร์ฯ สาขาไชยา 

 14.20 - 14.30 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย จ่าอากาศเอกสถาพร ภูถาดลาย 
 14.30 - 14.40 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 
หัวข้อ กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการ
ชั้นประทวน กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 14.50 - 15.00 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายสมศักดิ์ ไกรเทพ 
15.00 - 15.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

หัวข้อ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของปลัดอ าเภอ กรณีศึกษา 
ปลัดอ าเภอที่รับราชการในจังหวัดชุมพร  

 15.10 - 15.20 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวจันจิรา  ศรีนาค   
 15.20 - 15.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 
หัวข้อ การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
ความปลอดภัยทางน้ า ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี  

15.30 - 15.40 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายจิตจ านงค์  สารอักษร 
15.40 - 15.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 
หัวข้อ อิทธิพลความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชาต่อความสามัคคีใน 
การท างานด้านการให้บริการภาคพ้ืนดินของบุคลากร สายการบินไทยไล
อ้อนแอร์ สนามบินสุราษฎร์ธานี 

 15.50 - 16.00 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายจิรกิตติ์  สารอักษร 
 16.00 - 16.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 
หัวข้อ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอรัญคามวารี 
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เวลา 16.10 - 16.20 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวชนกกานต์  สิทธิเสรี 
 16.20 - 16.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร 
 หัวข้อ การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนกับการจัดการท่องเที่ยว 
 แบบยั่งยืน กรณีศึกษาโฮมสเตย์บ้านถ้ าผึ้ง อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 

 16.30 - 16.40 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวดวงพร ธรรมณี 
 16.40 - 16.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดนุวัศ  สาคริก 
หัวข้อ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของงานฝ่ายธุรการ 
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี  

16.50 - 17.10 น.   ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรฯ 
กล่ำวปิดกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ 

17.10 - 17.30 น.   ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรฯ 
ให้ค ำแนะน ำกำรเตรียมตัวสอบประมวลควำมรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ:  1) พิธีเปิดและกล่าวปิดการน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย และแนะน าการเตรียมตัว 

     สอบประมวลความรู้ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 6 
 2) พิธีเปิดการน าเสนอผลงานการศึกษาวิชาค้นคว้าอิสระ พร้อมกัน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 6 

3) การแต่งกายเสื้อโปโลของรุ่นสีขาว สวมสูท กางเกง/กระโปรงสุภาพ
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ก ำหนดกำรโครงกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำวิชำค้นคว้ำอิสระประจ ำปีกำรศึกษำ 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   รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียำกร, รศ.ดร.มนตรี  โสคติยำนุรักษ์ และ 
ผศ.ดร.เจษฎำ นกน้อย 

   (น ำเสนอ 10 นำที / ตอบข้อซักถำม 10 นำที) 
 

เวลา 09.30 - 10.00 น. ลงทะเบียน  
 10.00 - 10.10 น. พิธีเปิดการน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย 
    โดย ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ ผศ.ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย 

10.10 - 10.20 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวดวงศมน  กลิ่นเมฆ 
10.20 - 10.30 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วีระวัฒ์  ปันนิตามัย    
หัวข้อ ประสิทธิภาพจากการช าระหนี้สินเชื่ออเนกประสงค์ข้าราชการครู
ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยา  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

10.30 - 10.40 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายพชร เวชพราหมณ์ 
 10.40 - 10.50 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.วีระวัฒ์  ปันนิตามัย 
หัวข้อ การศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบกิจการโรงแรมในการขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมประเภทฮอสเตล 
(Hostel) พ้ืนที่จังหวัดกระบี่  
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เวลา 10.50 - 11.00 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวมัสยา  เอียดเนตร 
 11.00 - 11.10 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.วีระวัฒ์  ปันนิตามัย 
หัวข้อ การศึกษาผลกระทบจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่  
ต่อธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็กในเขตเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี 

 11.10 - 11.20 น.   พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
 11.20 - 11.30 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวรุ่งฉัตร รักแก้ว 
 11.30 - 11.40 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.วีระวัฒ์  ปันนิตามัย 
หัวข้อ คุณภาพการให้บริการ ของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย  
สุราษฎร์ธานี 

 11.40 - 11.50 น.   นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาววริศรา  กรรณรงค์ 
 11.50 - 12.00 น.   ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.วีระวัฒ์  ปันนิตามัย 
หัวข้อ การศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้ภาษีอีเพย์เมนต์ต่อลูกค้า
ธนาคารกรุงเทพส านักธุรกิจถนนชนเกษม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 13.00 - 13.10 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายศิลายุทธ์  คงอุดหนุน 
 13.10 - 13.20 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.ดนุวัศ  สาคริก 
หัวข้อ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการบริหาร ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ เงินเดือนสวัสดิการกับประสิทธิภาพการท างานของ
ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 13.20 - 13.30 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายสมสิน  ไชยรัตน์ 
 13.30 - 13.40 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.ดนุวัศ  สาคริก 
 หัวข้อ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุง 

 13.40 - 13.50 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายโอภาส ชุติมาภรณ์
 13.50 - 14.00 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.ดนุวัศ  สาคริก 
หัวข้อ แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการขายส่งของ 
บริษัท รอยัล เบเกอรี่ จ ากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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เวลา 14.00 - 14.10 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวเจนจิรัชย์ ปาณยะรัตน์ 
 14.10 - 14.20 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.ดนุวัศ  สาคริก 
หัวข้อ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการท างานของ
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง อ. กาญจนดิษฐ์ จ. สรุาษฎร์ธานี 

 14.20 - 14.30 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวสุภัสสร  สมวงศ์ฃ
 14.30 - 14.40 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดนุวัศ  สาคริก  
หัวข้อ การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการงานทะเบียน ส านักทะเบียน 
อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

14.50 - 15.00 น. นักศึกษาน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวจิตโสภา อภิบาลคุรุกิจ 
15.00 - 15.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.ดนุวัศ  สาคริก 
หัวข้อ กลยุทธ์การเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการลูกค้าของพนักงาน 
บริษัท ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

16.50 - 17.10 น. ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรฯ 
กล่ำวปิดกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ 

17.10 - 17.30 น. ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรฯ 
ให้ค ำแนะน ำกำรเตรียมตัวสอบประมวลควำมรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ:  1) พิธีเปิดและกล่าวปิดการน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย และแนะน าการเตรียมตัว 

     สอบประมวลความรู้ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 6 
2) พิธีเปิดการน าเสนอผลงานการศึกษาวิชาค้นคว้าอิสระ พร้อมกัน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 6 
3) การแต่งกายเสื้อโปโลของรุ่นสีขาว สวมสูท กางเกง/กระโปรงสุภาพ 



 
สารบัญ 

 
 

บทความวิจัย หน้า 
  
การพัฒนากระบวนการผลิตของ บริษัท รอยัล เบเกอรี่ จ ากัด อ าเภอเมือง  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กรรณิการ์ นิติพัฒนกุล 

 
การศึกษาอิทธิพลของสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าต าแหน่งของปลัดอ าเภอต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร 
กฤต ขุนพิทักษ์ 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ เขตเทศบาลนคร 
สุราษฎร์ธานี  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
กัมปนาท บุญสา 

 
ประเมินผลโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ต าบลบ้านนา  

อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 
กิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ 

 
การมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูป กิจการพระพุทธศาสนา 

ด้านการปกครองของคณะสงฆ์ อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
พระมหากิตติศักดิ์ ภักดีราช 

 
การมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของประชาชน ในเขตอ าเภอเมือง  

จังหวัดชุมพร  
โกสินทร์ ประกอบพร 
 

1 
 
 
 

15 
 
 
 

43 
 
 
 

62 
 
 
 

76 
 
 
 

96 
 
 
 



(14) 
 

บทความวิจัย หน้า 
  
การประเมินมาตรฐานการให้บริการของท่าอากาศยานระนอง ของผู้ใช้บริการชาวไทย 

คีตกัณ  ศรฉัตร  
 

ผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จรญั ศรีเมือง 
 

ประสิทธิผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ า  
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี  
จันจิรา ศรีนาค 
 

อิทธิพลความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชาต่อความสามัคคี ในการท างานด้านการให้บริการ
ภาคพ้ืนของบุคลากร  สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สนามบินสุราษฎร์ธานี 
จิตจ านงค์  สารอักษร 

 
กลยุทธ์ในการเพ่ิมศักยภาพการให้บริการลูกค้าของพนักงาน บริษัท ธนาคารธนชาต จ ากัด 

สาขาบ้านนาเดิม  
จิตโสภา อภิบาลคุรุกิจ 
 

การลดระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วยนอก ที่มารับบริการด้านกายภาพบ าบัดต่อเนื่อง 
โรงพยาบาลเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
จิรกิตติ์ สารอักษร 
 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการท างานของพิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์
เมืองท่าทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
เจนจิรัชย์ ปาณยะรัตน์ 
 

112 
 
 

131 
 
 
 

144 
 
 
 

155 
 
 
 

164 
 
 
 

179 
 
 
 

194 
 
 
 
 



(15) 
 

บทความวิจัย หน้า 
  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งกระดาษถ่ายเอกสารของบริษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จ ากัด  

เจษฎา  อภิชนังกูร 
 

การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนกับการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน กรณีศึกษา 
ชุมชนบ้านถ้ าผึ้ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ชนกกานต์  สิทธิเสรี 
 

สาเหตุความไม่เป็นธรรมของนิติกรรมขายฝากท่ีดิน ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะพะงัน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ชัชวาล แก้วรัตน์ 
 

การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้  กรณีศึกษาชุมชน 
บ้านปลายคลองฉวาง ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น  
ญาเรศ  ทรงรัตนพันธุ์ 

 
ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 ฐิณารมณ์  หริตา 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน อินเตอร์
เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด  ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ณัฐชานันท์  วงศ์อภิธนา 
 

ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ณัฐวดี คงคาฉุยฉาย 
 
 

 

209 
 
 

225 
 
 
 

251 
 
 
 

271 
 
 
 

289 
 
 

307 
 
 
 

332 
 
 
 
 
 



(16) 
 

บทความวิจัย หน้า 
  
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายธุรการ ของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา

สุราษฎร์ธานี  
ดวงพร ธรรมณี 
 

ประสิทธิภาพจากการช าระหนี้สินเชื่ออเนกประสงค์ข้าราชการครูของ  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ดวงศมน กลิ่นเมฆ 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินงานของ เทศบาลเมืองท่าข้าม 
อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ทวัต กิตติสุรัตน์พงศ์ 
 

การพัฒนาสมรรถนะหลักของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษา
ดินแดนจังหวัดภูเก็ต  
ธงไชย รัตนเดช 
 

รูปแบบการแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบริการกู้ภัย 
ต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน 
 ธิปัตย์ เทือกสุบรรณ 

 
สาเหตุแห่งหนี้สินและผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามัน กรณีศึกษา

เกษตรกรในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นพพล ถมทอง 
 

การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ในชุมชนบ้าน 
พลายวาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ  อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 นิภาพรรณ รวยรื่น 
 

350 
 
 
 

363 
 
 
 

377 
 
 
 

393 
 
 
 

430 
 
 
 

451 
 
 
 

467 
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บทความวิจัย หน้า 
  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑา

ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
บุญรักษ์ นิรภัย 
 

อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ลักษณะงาน และนโยบายการบริหาร ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานของบุคลากร ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
บุปผชาติ  พลายแก้ว 
 

การประยุกต์ใช้เครื่องมือลีน ซิกซ์ ซิกม่า ผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือลดเวลารอคอย
ในการบริการผู้ป่วยนอก: คลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชเวียงสระ 
 ปรีชา สุมาลัย 

 
การพัฒนาการประสานงานระหว่างธนาคารพาณิชย์และส านักงานท่ีดินที่เก่ียวข้องกับงาน

นิติกรรมในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ปัญจพล คงศรี 
 

การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อก าหนดรายการสมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับ
รถบรรทุกสินค้า: กรณีศึกษาบริษัทน าสุราษฎร์จ ากัด  
พงษ์ศักดิ์ เตี่ยไพบูลย์ 
 

ปัจจัยที่มีผลที่ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel)  ไม่ยื่นขอใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจโรงแรมในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่  
พชร  เวชพราหมณ์ 
 

การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อตู้แช่เย็น กรณีศึกษา  
ร้านบูรพาเครื่องเย็น  
พนิดา ศิริพฤฒิกุล 

485 
 
 
 

506 
 
 
 

524 
 
 
 
 

548 
 
 
 

558 
 
 
 

585 
 
 
 

603 
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บทความวิจัย หน้า 
  
การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่สุราษฎร์ธานี  

พัชยา ศรประสิทธิ์ 
 

คุณภาพการให้บริการของส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ภารดี ศรประสิทธิ์ 
 

การศึกษาผลกระทบจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่ต่อธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็กในเขต
เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี  
มัสยา  เอียดเนตร 
 

คุณภาพการให้บริการ ของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย สุราษฎร์ธานี  
รุ่งฉัตร รักแก้ว 
 

การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี กรณีศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ส านักงานบังคับคดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
 เรวดี  เชิงสมอ 
 

การศึกษาทัศนคติความเห็นของประชาชน เพ่ือการเพิ่มพูนและเสริมสร้าง การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนกรณีศึกษา พ้ืนที่อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  
วรัชยา จันทรมงคล 

 
การศึกษาพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากการประกาศใช้ กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ 

กรณีศึกษาลูกค้าธนาคารกรุงเทพ  ส านักธุรกิจถนนชนเกษม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
วริศรา กรรณรงค์ 

 
 

618 
 
 

633 
 
 
 

653 
 
 
 

671 
 
 

689 
 
 
 

718 
 
 
 

738 
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บทความวิจัย หน้า 
  
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานคลัง ขององค์การบริหารส่วน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ศิลายุทธ์ คงอุดหนุน 
 

กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการ ชั้นประทวน กองบิน 7 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
สถาพร ภูถาดลาย 
 

แนวทางการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
กรณีศึกษา อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
สมศักดิ์ ไกรเทพ 
 

การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุง 
 สมสิน ไชยรัตน์ 
 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อการรีไซเคิล: 
กรณีศึกษา พ้ืนที่องค์การบริหารส่วน ต าบลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สมัชชา นิจอาคม 
 

การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการบันทึก  Log Sheet  
ของพนักงานในกระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจริง กรณีศึกษา บริษัทเอเชียน 
น้ ามันปาล์ม จ ากัด 
สิทธิภาส อุดมผลกุล 

 
การศึกษาการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของ สหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จ ากัด 

สิวารัตน์ ทองนวล 
 
 

747 
 
 
 

759 
 
 
 

777 
 
 
 

797 
 
 

810 
 
 
 

831 
 
 
 
 

850 
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บทความวิจัย หน้า 
  
การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการปลูกฝัง วัฒนธรรมการไม่ติเตียนของ 

ฝูงบิน 701 กองบิน 7 
 สุกฤษฏิ์ นิสยันต์ 
 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   

จ.สุราษฎร์ธาน ี  
สุทธิพงษ์  ศรีวุฒินพกุล 
 

คุณภาพในการให้บริการงานทะเบียนส านักทะเบียน อ าเภอช้างกลาง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
สุภัสสร  สมวงศ์ 
 

การเพ่ิมประสิทธิภาพงานจัดซื้อ บริษัท เจ สิริ จ ากัด  
สุรงค์ ศรีใส 
 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งของบริษัท รอยัล เบเกอรี่ จ ากัด   
อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
โอภาส ชุติมาภรณ์ 
 

 

870 
 
 
 

893 
 
 
 

909 
 
 
 

925 
 
 

947 
 
 
 

 



การพัฒนากระบวนการผลิตของ บริษ ัท รอยัล เบเกอรี่ จ ากัด 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

กรรณิการ์ นิติพัฒนกุล* 
 

บทคัดยอ่ 
 
การศึกษาเรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตของบริษัท รอยัล เบเกอรี่ จ ากัด จังหวัด  

สุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสายการผลิตบรษิทั 
รอยัล เบเกอรี่ จ ากัด การวิจัยครั้งน้ีใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) ที่ใช้
ข้อมูลจากการประชุมกลุ่มเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยแหล่งข้อมูลมาจากกลุ่มบุคลากรห ลัก 
ประกอบไปด้วยผู้บริหารบริษัท รอยัล เบเกอรี่ จ านวน 2 คน หัวหน้าพนักงานสายการผลิต จ านวน 1 
คน รองหัวหน้าพนักงานสายการผลิต จ านวน 1 คน พนักงานสายการผลิต จ านวน 2 คน 

ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการผลิตของบริษัท รอยัล เบเกอรี่ จ ากัด จังหวัดสุราษฎร์ธา นี 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจะเห็นได้ว่ากระบวนการผลิตของบริษัท รอยัล เบเกอรี่ 
จ ากัด ด้านทรัพยากรบุคคลในเรื่องทัศนคติในการท างานซ่ึงจะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพและ  
การพัฒนาความสามารถในการผลิตโดยฝ่ายผลิตต้องท าการควบคุมปริมาณและควบคุมต้นทุนให้มี
การเบิกใช้ตามความเหมาะสม เครื่องจักรที่ใช้จะต้องมีสมรรถนะพร้อมใช้งานและบ ารุงรักษารวมถึง
ท าความสะอาดเครื่องมือหรืออุปกรณ์อย่างถูกวิธีรวมถึงสถานที่จะต้องใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและทรัพย์สินในส่วนของเงินทุนที่ไว้ใช้จ่ายต้องมีการวางแผนโดยเฉพา ะใน
ส่วนของเงินทุนหมุนเวียนทางด้านธุรกิจจะต้องมีเงินส ารองไว้ในกรณฉุีกเฉิน ด้านสารสนเทศจะต้องน า
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดท าระบบบัญชีท าให้มีความคล่องตัว ลดค่าใช้จ่าย ป้องกันการทุจริต
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์จะช่วยในการจัดท าเอกสารและรายงานจะท าให้ทราบถึงต้นทุนในการผลิตได้
แม่นย าและสามารถควบคุมอัตราการผลิตได้มากข้ึนซ่ึงจะสอดคล้องกับมาตรฐานของกระบวนการ
ผลิตที่จะเช่ือมโยงกับทุกแผนกจัดท าแผนการผลิตซ่ึงจะค านวณตามใบส่ังซ้ือของลูกคาเพื่อลดความไม่
สอดคลองกัน ลดการรอคอยงานเวลาสูญเปลาแต่วิธีการน้ันต้องพิจารณารอบเวลาท างานของแต่ละ

                                         
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 



2 

เครื่องจักรให้สอดคล้องกับปริมาณงานและค่าใช้จ่ายทางการผลิต โดยฝ่ายขายต้องวิเคราะห์คา่ใช้จา่ย
เพื่อเพิ่มความแม่นย าของการใช้งบประมาณ และมีการเพิ่มกฎเกณฑ์และการควบคุมพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานตามเป้าหมายและจะต้องมีพฤติกรรมที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานรวมถึงการรักษา
ความสะอาด  ด้านผลผลิตและคุณภาพการผลิตซ่ึงสามารถพยากรณไ์ดจ้ากค าส่ังซ้ือของลูกค้าฝ่ายผลิต
ต้องใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุดซ่ึงส่งผลให้การเพิ่มปริมาณการผลิตโดยรวมเพิ่มและคุณภาพการ
ผลิตไม่เกิดของเสียข้ึนสามารถท าการผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า มีความเหมาะสมในต้นทุน
การผลิตท าให้ลูกค้าสามารถซ้ือสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสมและยอมรับได้ โดยบรรจุภัณฑ์ที่ได้มี
คุณภาพและราคาที่เหมาะสมคุ้มค่าต่อการบริโภคของลูกค้าไม่มีอันตรายต่อผู้บริโภค สภาพสินค้าให้
สมบูรณ์ สามารถลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  รวมถึงความเส่ียงได้เป็นอย่างดี การลดสินค้าคงคลังและการตั้ง
เป้าในเรื่องงบ มีการบริหารจัดการที่เหมาะสมจะสามารถประหยัดคา่ใช้จ่ายส าหรับเพื่อบริหารจัดการ
การจัดซ้ือวัตถุดิบไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
ค  าส าคญั: มาตรฐาน กระบวนการผลิต 
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บทน า 
 

บริษัท รอยัล เบเกอรี่ จ ากัด จ.สุราษฎร์ธานี น้ัน พบอุปสรรคและประสบปัญหาการจัดการ
กระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของโรงงาน ขาดจัดการที่ดีไม่มีเวลาในการติดตาม
ประสิทธิภาพในการผลิต ปัญหาในการใช้ทรัพยากร  อาทิเช่น บุคลากร วัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
ปัญหากระบวนการผลิต อาทิเช่น ข้ันตอนการผลิต ระยะเวลาในการผ ลิต การขาดน าเทคโนโลยี 
ใหม่ ๆ มาใช้ในการผลิตไม่มีระบบติดตามงานแบบ Real-Time ปัญหาพฤติกรรมของพนักงาน
สายการผลิตที่เกิดจากความเคยชินในการปฏิบัติงาน ปัญหาการวางเป้าหมายและการประเมินผลการ
ผลิตที่ไม่ชัดเจน ปัญหาการออกแบบสถานที่ผลิตไม่เหมาะสมส่งผลให้กระบวนการผลิตล่าช้าและมี
ผลกระทบเกิดข้ึน ปัญหาระบบการผลิตการไหลเวียนของงานทั้งระบบล่าช้า ปัญหาการดูแลอุปกรณ์
หรือเครื่องจักรของพนักงานสายการผลิต ปัญหาระบบการท างานที่ขาดประสิทธิภาพในเรื่องของการ
ประสานงานและการส่ือสาร ในบริษัทที่ไม่ชัดเจน ปัญหาการมอบหมายหน้าที่ในการผลิตที่ซ้ า กันหรอื
เหมือนกันมากกว่าหน่ึงหน้าที่และมากกว่าหน่ึงบุคคลท าใหก้ระบวนการผลิตไม่มผู้ีรับผิดชอบที่ชัดเจน 
ขาดบุคคลที่เหมาะสมที่จะดูแลและควบคุมงาน และปัญหาที่เกิดจากการขาดการเอาใจใส่ในการ
ท างานของพนักงาน ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นน้ีส่งผลต่อต้นทุนและความสามารถในกระบวนการผลิต
ของบริษัทเป็นอย่างมาก ดังน้ัน สาเหตุส าคัญที่สุดมาจากบุคลากรและระบบการท างานใน
กระบวนการผลิตไม่มีประสิทธิภาพอย่างมากท าให้กระบวนการผลิตของ บริษัท รอยัล เบเกอรี่ จ ากัด 
ปัญหาเหล่าน้ีจึงควรได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบและแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงจะท าให้กระบวนการ
ผลิตของบริษัท รอยัล เบเกอรี่ จ ากัด มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 

วัตถุประสงคก์ารวจิยั 
 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสายการผลิต บริษัท รอยัล เบเกอรี่ จ ากัด 
 

วิธีการศกึษา 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และศึกษางานที่เก่ียวข้อง
เป็นการรวบรวมข้ันแรกเพื่อน ามาประกอบการวิจัยและใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแนวคิด รวมทั้ง
น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากได้ศึกษาแนวคิดและศึกษางานที่เก่ียวข้องแล้ว จึงด าเนินการ
เก็บข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยกระบวนการกลุ่ม Focus Groups ในรูปแบบการประชุมกลุ่ม  
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ผลการศกึษา 
 

1) โรงงานควรวางแผนการผลิตหลักและมีการจัดวางเครือ่งจักรโดยให้ก าลังการผลิตรวมอยู่
ใกล้กับอัตราก าลังการผลิตสูงสุด  

2) โรงงานต้องมีการวางแผนให้การท างานล่วงเวลาของพนักงานบางส่วนเป็นการผลิต
ส ารองเท่าน้ันเพื่อประหยัดเวลาและคา่ใช้จ่ายในกระบวนการผลิต      

3) เพื่อไม่เกิดการเสียเวลาในการรองานและไม่เสียประสิทธิภาพการท างานของเครื่องจักรที่
จะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของผลผลิตน้ันสูงข้ึนจะต้องมีการก าหนดหรือระบุหน้าที่และความ
รับผิดชอบในกระบวนการผลิตแบบชัดเจน         

4) เมื่อรับใบส่ังซ้ือแล้วควรให้ฝ่ายขายรีบรวบรวมใบส่ังซ้ือเพื่อที่จะจัดแผนการผลิตให้
เหมาะสมซ่ึงจะลดเวลาการผลิตลงจากเดิมได ้

5) ฝ่ายวางแผนการผลิตและฝ่ายจัดซ้ือควรลดปริมาณสินค้าคงค ลังลงการเก็บปริมาณ
วัตถุดิบที่มากย่อมส้ินเปลืองพื้นที่จัดเก็บ    

6) ฝ่ายวางแผนการผลิตและฝ่ายผลิตท าการผลิตสินค้าอย่างต่อเน่ืองโดยให้มี การ
เปล่ียนแปลงสายการผลิตให้น้อยที่สุด   

7) ฝ่ายผลิตต้องควบคุมคณุภาพและมีการวางแผนหาทางแก้ไขใหม้ีการผลิตใหม่ใหน้้อยทีสุ่ด
ซ่ึงเมื่อตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้ันสุดท้ายแล้วไม่ได้คุณภาพตามทีต่้องการก็จะต้องน าผลิตภัณฑ์ที่
เกิดข้อผิดพลาดน้ันกลับไปหาจุดบกพร่องและเริ่มต้นที่การผลิตใหม่ส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่มา
ทดแทน  

8) เพิ่มในส่วนของฝ่ายควบคุมคุณภาพสินค้าในเรื่องของการดูแลเรื่องความสะอาดของ
พนักงานสายการผลิต ความสะอาดของเครื่องจักร ความสะอาดของผลิตภัณฑ์ และการดูแลในเรื่อง
ของจ านวนของเสียที่ลูกค้าคืนกลับมาทางโรงงานว่ามีจ านวนเพิ่มข้ึนหรือลดลง ในทุกจังหวัดโดยให้
รายงานผลเป็นรายสัปดาห์ 

9) ฝ่ายขายจะต้องมีการจัดท ารายงานสตอคสินค้าจากรายเดือนเป็นรายสัปดาห์เพื่อแก้ไข
ปัญหาในเรื่องของวัตถุดิบที่มีวันหมดอายุ แจ้งต่อผู้บริหารและฝ่ายควบคุมคุณภาพสินค้า ซ่ึงจะท าให้
ผู้บริหารจะพิจารณาในการส่ังซ้ือวัตถุดิบแบบเพียงพอ ใช้ในการผลิตแบบรอบต่อรอบ ฝ่ายควบคุม
คุณภาพสินค้าจะได้แจ้งต่อสายการผลิตว่าวัตถุดิบรอบใดทีต่้องใช้ก่อนหรือหลัง หากใช้วัตถุดิบใหมไ่ม่
คงค้างจะลดปญัหาการเกิดของเสียภายหลังจากการผลิต                                                      

ส่ิงส าคัญที่สุด คือ ทัศนคติที่เป็นบวกในการปฏิบัตงิานของพนักงาน ไม่เพียงแต่จะช่วยให้มอง
โลกในแง่ดีและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติเท่าน้ันแต่ยังส่งผลดีแก่กระบวนการผลิต ความสะอาด และ
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เพื่อนร่วมปฏิบัตงิาน อีกด้วย ซ่ึงผู้บริหารควรให้ความส าคัญในส่วนน้ีเป็นอย่างมากเพราะมันจะส่งผล
ถึงคุณภาพการผลิตที่ดีช่วยเพิ่มบรรยากาศการท างานให้น่าท างานมากย่ิงข้ึน เพราะชีวิตการท างาน
พนักงานต้องใช้เวลาอยู่ในโรงงานเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงหลาย ๆ ครั้งก็ต้องใช้เวลาไปกับงานในส่วนที่ไม่
ชอบหรือการท างานหลายหน้าที่มากกว่างานที่ชอบ ด้วยเหตุน้ีจึงควรสร้างทัศนคติใหเ้ป็นบวกจึงมีส่วน
ส าคัญในการท างานดังกล่าวเป็นระยะเวลานานได้ หากได้รับแรงกระตุ้นทางบวกมากย่ิงข้ึนหากเห็น
ผลลัพธ์ตามต้องการและท าได้ดี ผู้บริหารเข้าใจถึงความต้องการ ทักษะ ซ่ึงจะช่วยให้ท างานได้ตาม
ต้องการและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและลดปัญหาในกระบวนการผลิตมากย่ิงข้ึน 
 

สรุปผลการศกึษา 
 

การวิจัยในครั้งน้ีเพื่อศึกษาถึง การพัฒนามาตรฐานกระบวนการผลิตของบริษัท รอยัล เบเกอรี่  
จ ากัด จ.สุราษฎร์ธานี ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์เรื่องประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบไดด้งัต่อไปน้ี 

1) ด้านทรพัยากร  
 (1) ด้านทรัพยากรบุคคล เรื่องทัศนคติของส่ิงแวดล้อมในการท างาน ซ่ึงเรื่องน้ีมีอิทธิพล

ต่อการกล่อมเกลาและการพัฒนาศักยภาพที่จะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพโดยรวมในการพัฒนา
บุคคล กับการพัฒนาความสามารถในการผลิตที่เช่ือมโยงระหว่างคนกับงานที่จะเกิดข้ึนซ่ึงหาก
พิจารณาดูในกระบวนการผลิตประสบการณ์ในการท างานแบบเดิมจะพบว่า ศักยภาพการท างานจะ
เกิดข้ึนจากคุณสมบัติเฉพาะตัวผ่านความสัมพันธ์กับผู้คนกับความสามารถในงานท าให้งานออกมามี
ประสิทธิภาพแต่ศักยภาพด้านทรัพยากรบคุคลยุคใหม่เป็นเรื่องของทัศนคติและวสัิยทัศน์ทีด่ีทีส่ามารถ
เช่ือมโยงความสามารถให้เข้ากับศักยภาพของเทคโนโลยีซ่ึงผลรวมที่เกิดข้ึนจะเกิดความสามารถด้าน
การผลิตมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็วมากข้ึน การสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
งานถือเป็นรากฐานของการพัฒนาคนอย่างแท้จรงิ 
 (2) ด้านทรัพยากรประเภททนุ  
 วัตถุดิบ การควบคุมวัตถุดิบโดยการควบคุมการท างานในส่วนที่เก่ียวข้องกับวัตถุดิบ 2 
ส่วนคือ ประการแรก เป็นการควบคุมปริมาณ และประการที่สองเป็นการควบคมุตน้ทุน ฝ่ายงานผลิต
จะต้องท าการควบคุมในเรื่องของปริมาณวัตถุดิบใหม้ีการเบิกใช้ในจ านวนที่น้อยกว่าและใช้ในปรมิาณ
ที่ควรจะต้องใช้จริงต่อหน่ึงหน่วยการผลิตสินค้าส าเร็จรูป ทั้งน้ีเพื่อให้การบริหารจัดการของสายผลิต
บรรลุเป้าหมาย และการใช้ปริมาณวัตถุดิบที่ลดลงน้ันจะส่งผลท าให้ฝ่ายจัดซ้ือใช้เงินลงทุนในวัตถุดิบ
ลดลงไปด้วย ต้องบริหารจัดการการใช้วัตถุดิบให้สูญเสียหรือกลายเป็นวัสดุเหลือใช้น้อยที่สุด 
ครอบคลุมถึงการวางแผนจัดซ้ือวัตถุดบิเข้าสู่โรงงานใหท้นัและเพียงพอกับกระบวนการผลิตด้วย 
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 เครื่องจักร สมรรถนะความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักรมีความ
จ าเป็นต้องมีการบ ารงุรักษาอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าเครื่องมือบกพร่องหรือใช้ไม่ได้ องค์ประกอบในการ
ท างานไม่สมบูรณผ์ลผลิตก็จะไมส่ามารถผลิตออกมาไดห้รือไดก็้ไม่ดีเทา่ทีค่วร การผลิตในอดีตเน้นการ
ผลิตในเชิงปริมาณ น้ันคือ การผลิตที่ไม่ค านึงถึงคุณภาพของสินค้าที่ผลิตมาได้ ท าให้สินค้าที่ผลิตมา
น้ันไม่มีประสิทธิภาพ การบ ารุงรักษาเครื่องจักรน้ันจะต้องครอบคลุมถึงกิจกรรมตา่ง  ๆ  ที่เก่ียวข้องกับ
การรักษาและบ ารุงที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรไม่ให้เกิดปัญหาความสูญเสียที่เ กิดข้ึน
ตามสายการผลิตในโรงงาน เช่น การใช้วิธีการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่ึงเป็นการบ ารุงรักษาเพื่อ
ป้องกันการเส่ือมสภาพการเกิดเหตุขัดข้อง โดยอาศัยการตรวจสภาพเครื่องจักร การท าความสะอาด
ขันน็อตสกรูให้แน่น และหล่อล่ืนอย่างถูกวิธี มีการปรับแต่งเครื่องจักรรวมถึงการบ ารุงและเปล่ียน
ช้ินส่วนอะไหล่ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยสามารถใช้เทคนิคการบ ารุงรักษาตามระยะเวลา มีการ
ด าเนินการอยู่เป็นระยะ ๆ ผ่านการตรวจสอบ ท าความสะอาดอุปกรณ์ และเปล่ียนช้ินส่วนอะไหล่เพื่อ
ป้องกันความเสียหาย และรักษาสมรรถนะของความสามารถในการผลิตสินค้าของเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ให้สามารถใช้งานไดอ้ย่างด ี 
 อุปกรณ์ การท าความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกวิธีถือเป็นส่วน
ส าคัญอย่างมากส าหรับการด าเนินธุรกิจ นอกเหนือจากความสะอาดและความปลอดภัยของผู้บริโภค
แล้วยังสามารถยืดอายุของสินค้าที่วางจ าหน่ายได้อีกด้วย ซ่ึงเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการท าความ
สะอาด ซ่ึงมาตรฐานหรือรูปแบบการท าความสะอาดน้ันมีไม่แน่นอน แตกต่างกันไปตามวัตถุดบิในการ
ผลิต โดยควรมีการท าความสะอาดอุปกรณ์ได้หลายวิธี เช่นการใช้แรงท าความสะอาด ซ่ึงเหมาะกับ
การด าเนินการในพื้นที่ในโรงงาน เครื่องมือที่ไม่กันน้ า อุปกรณ์ส าหรับกลุ่มน้ี เช่น ไม้ถูพื้น แปรงขัด 
แปรงท าความสะอาด การใช้โฟมส าหรับท าความสะอาด ถือเป็นกระบวนการท าความสะอาดที่ใช้กับ
กระบวนการผลิตและแปรรูปอาหารไดเ้ป็นอย่างดี ด้วยเครื่องมือที่รองรับการด าเนินการหลายรปูแบบ 
และการใช้สเปรย์ เป็นการใช้แรงดันฉีดพ่นสารท าความสะอาด รูปแบบน้ีก่อให้เกิดฟองได้ช้ากว่า
รูปแบบโฟม เหมาะส าหรับงานส าหรับการท าความสะอาดในรูปแบบการใช้โฟมไมส่ามารถเก็บงานได้
อย่างหมดจดซ่ึงวิธีในการรักษาอุปกรณท์ั้งหมดน้ันจะต้องได้รบัการตรวจซ้ าอีกครั้งหน่ึงเพื่อความมัน่ใจ 
และควรจัดการอบรมและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการบ ารุงรกัษาและท าความสะอาด
น้ันเป็นการด าเนินงานที่ไม่ควรละเลย เน่ืองจากความเก่ียวข้องกับความปลอดภัยและความสะอาด
ของสินค้า 
 สถานที่ การออกแบบสถานที่โรงงาน เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนเพราะจะเป็นการ
วางแผนที่เก่ียวข้องกับงานหลาย  ๆ ด้านที่ต่างมีความสัมพันธ์กัน การออกแบบสถานที่ในโรงงานที่ไม่
ถูกต้องจะท าให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงข้ึน เพราะจะท าให้มีการใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างไม่มี
ประสิทธิผล ซ่ึงผังโรงงานที่ดีจะต้องรวมคน วัสดุ เครื่องจักร กิจกรรมสนับสนุนการผลิตอยู่ด้วยกัน
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โรงงานมีระยะทางการเคล่ือนที่ของการขนถ่ายวัสดุระหว่างกิจกรรมหรือระหว่างหน่วยงานน้อยที่สุด
การไหลของวัสดุต้องเป็นไปอย่างต่อเน่ืองไปยังหน่วยงานผลิตอ่ืนไปโดยไม่มีวกวนกลับไปกลับมา การ
ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด สถานที่จะต้องไม่เป็นเหตกุ่อให้เกิดอันตรายและอุบัตเิหตตุ่อคนและ
ทรัพย์สินของโรงงาน ซ่ึงจะช่วยแบ่งเบาภาระงานหรือปริมาณงานต่าง  ๆในหน่วยผลิต ให้เกิดความ
สมดุลของงาน ระหว่างคนกับเครื่องจักรได้เท่าเทียมกัน ท าให้ข้ันตอนการผลิต การขนย้ายวัสดุ 
ด าเนินการผลิตเป็นไปได้อย่างสม่ าเสมอ 
 เงินทุน เป็นเงินที่โรงงานจัดหามา เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินกิจการ โดยมีจุดประสงค์
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจาการลงทุนอย่างคุ้มค่า เงินทุนมีความส าคัญต่อธุรกิจ เพราะเป็นปัจจัยในการ
ด าเนินธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มตั้งกิจการ และระหว่างด าเนินกิจการ เงินทุนท าให้การผลิต การซ้ือขายเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและท าให้ธุรกิจขยายตัวได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ทางโรงงานมีค่าใช้จ่ายหรือต้นทนุ
ต่ าที่สุด ทั้งน้ีโดยการใช้ปัจจัยการผลิตและวิธีการผลิตที่เหมาะสม โดยจะมีเงินทุนที่ใช้ในการใช้จ่าย
เก่ียวกับการซ้ืออสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน อาคาร หรือโรงงาน และเงินทุนที่ไว้ใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจการ ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า เริ่มตั้งแต่การจัดซ้ือวัตถุดิบ ค่าการผลิต ค่าจ้างแรงงานรวมถึง
การส่งสินค้าไปยังผู้บริโภค โดยมีการวางแผนเงินทุนโดยเฉพาะในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนทางด้าน
ธุรกิจจะต้องมีเงินส ารองไว้จ านวนหน่ึงเสมอ ไว้ในกรณีที่ธุรกิจมีปัญหา เพราะในบางกรณีไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได ้ซ่ึงอาจจะมีเหตุมาจากหลายปัจจัย หากไม่มีเงินส ารองไว้อาจจะเกิดปญัหาท าให้
การด าเนินกิจการต้องหยุดหรือต้องปิดกิจการ ส่วนเงินควรจะมีมากน้อยข้ึนอยู่กับขนาดของธุรกิจ 
น้ัน ๆ ด้วย 
 (3)  ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
 การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดท าระบบบัญชีมีส่วนช่วยท าให้โรงงานมีการ
ด าเนินงานที่ดี มีความคล่องตัว ลดค่าใช้จ่าย มีการควบคุมภายในที่ดีและป้องกันการทุจรติทีเ่กิดข้ึนได้ 
โดยจัดท าเอกสารที่บันทึกบัญชี เช่น แบบฟอร์มเอกสารทางบัญชีที่เก่ียวข้องและใช้งานประจ าวันของ
โรงงาน ใบส าคัญจ่าย ใบก ากับสินค้า ใบก ากับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น สมุดบันทึกบัญชีเบื้องต้น 
เช่น สมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย สมุดรายวันซ้ือ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันทั่วไป เป็นต้น จัดท า
บัญชีแยกประเภททั่วไป บัญชีสินทรัพย์ บัญชีหน้ีสิน บัญชีทุน บัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่าย และ
รายงานต่าง ๆ  หรืองบการเงินที่เสนอต่อผู้บริหาร เช่น รายงานยอดขายและค่าใช้จ่าย งบประมาณแต่
ละแผนก งบการเงิน ได้แก่ งบก าไรขาดทนุ งบดุล เป็นต้น ซ่ึงงบประมาณในการผลิตน้ันก็จะรวมอยู่ใน
ระบบเช่นกัน เครื่องคอมพิวเตอร์จะช่วยในการจัดท าเอกสารและรายงานต่าง ๆ และทันเวลา และ
เครื่องใช้ส านักงาน ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคิดเลข เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
และ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่น าโปรแกรมบัญชีส าเร็จรูปมาใช้ จะท าให้ทราบถึงต้นทุนในการผลิตได้
แม่นย าและสามารถควบคุมอัตราการผลิตไดม้ากย่ิงข้ึน 
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2) ด้านมาตรฐานของกระบวนการผลติ (Standard Operating Procedure: SOP) แก่  
 (1) ด้านข้ันตอนการผลิต พื้นฐานของข้ันตอนการผลิตน้ัน มีโครงสรางที่สามารถพิจารณา
ไดเป็นระบบ ระบบงานน้ีจะมีการไหลเวียนของขอมูลดานการผลิตเกิดข้ึน เช่ือมโยงกับทุกแผนกใน
โรงงานและเปนกลไกส าคัญการจัดท าแผนการผลิตที่ระบุเจาะจงลงไปวาจะท าการผลิตสินค้าอะไร 
จ านวนเทาใด และจะตองเสร็จสมบูรณเมื่อใด โดยควรจัดท าตารางการผลิตหลักเปนรายเดือนหรือราย
สัปดาหข้ึนอยูกับความเหมาะสมของการผลิต ขอมูลในตารางการผลิตจะมาจากการพยากรณยอดขาย 
ซ่ึงจะค านวณตามใบส่ังซ้ือของลูกคา ซ่ึงจะบอกชนิด ปริมาณและวันก าหนดสงสินค้าอยางชัดเจน ทั้งน้ี
การจัดท าตารางการผลิตหลักจะต้องมีความสอดคลองกับแผนการผลิตรวมที่ไดก าหนดไวแลวดวยเพือ่
ศักยภาพในการใชทรัพยากรการผลิตใหเกิดประโยชนสูงสุดในกระบวนการผลิต 
  (1.1) ลดความไมสอดคลองกัน (Non-Conformable) ของการจัดเตรียมทรัพยากร
การผลิตกับความตองการที่เกิดข้ึนจริง เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์จะเปล่ียนแปลงไปตามความต้องการ
ของลูกค้าแต่ละรายการ ในการเตรียมการผลิตและวัตถุดิบที่ต้องการจะใช้ตลอดจนกระบวนการผลิต 
เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ต้องเป็นแบบอเนกประสงค์ และผู้ผลิตต้องมีความสามารถและความช านาญ
หลายอย่าง เพื่อท าการผลิตส่ิงที่ลูกค้าต้องการได้ โดยผลิตตามความตอ้งการตามค าส่ังซ้ือของลูกค้าจะ
ได้มีความสอดคล้องกับการผลิตและใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด  
  (1.2) ลดการรอคอยงานหรือเวลาสูญเปลา (Idle Time) ในกระบวนการผลิต เน้น
การเพิ่มประสิทธิภาพกับพนักงาน โดยให้พนักงานหน่ึงคนท างานร่วมกับเครื่องจักรหลายเครื่อง แต่
วิธีการน้ันต้องพิจารณารอบเวลาท างานของแต่ละเครื่องจักรให้สอดคล้องกับปริมาณงาน เพื่อก าหนด
ข้ันตอนการท างานอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงต้องระวังไม่ให้เกิดการรอคอยงานหรือเวลาสูญเปล่าใน
กระบวนการผลิต เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะท าใหค้นและเครื่องจักรท างานเต็มประสิทธิภาพ 
  (1.3) ลดปริมาณช้ินงานในระหวางกระบวนการผลิต (WIP) เป็นการมีข้ันตอนการ
ผลิตที่มากเกินความจ าเป็นหรือกระบวนการผลิตที่มีการท างานซ้ ากันหลายข้ันตอนเกินความจ าเป็น
จะท าให้เกิดความล่าช้าในการผลิต เพราะงานเหล่าน้ันไม่ท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
กระบวนการผลิตที่ไม่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีข้ึน ดังน้ัน การตรวจสอบคุณภาพควรจะรวมอยู่ใน
กระบวนการผลิตโดยให้พนักงานผลิตเป็นผู้ตรวจสอบไปพร้อมกับการท างานหรือขณะคอยเครื่องจักร
ท างาน  
  (1.4) ลดเวลาในการผลิต (Lead Time) และเพิ่มปริมาณงานที่สงมอบให้ตรงเวลา 
ระยะตั้งแต่เริ่มส่ังสินค้าไปยัง supplier การเตรียมวัตถุดิบ การผลิต ตลอดจนการขนส่งสินค้าถึงสถาน
ประกอบการของผู้ซ้ือให้ใช้หลักการบริหารแบบทันเวลา ต้องลด Lead Time ให้เหลือน้อยที่สุด 
วัตถุดิบต้องมาถึงทันเวลาทีจ่ะผลิตพอด ีและสามารถจัดส่งสินค้าไดต้ามระยะเวลาที่ก าหนดรวมถึงตรง
ต่อความต้องการของลูกค้าอีกด้วย 
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 (2) ด้านเวลา ช่วงเวลาการผลิต ฝ่ายผลิตสามารถเปล่ียนแปลงปัจจัยการผลิตทุกอย่างได้
ตามความต้องการ ดังน้ัน กระบวนการผลิตจึงมีแต่ปัจจัยผันแปรเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงตาม
จ านวนหรือขนาดตามใบส่ังซ้ือของลูกค้า 
 (3)  ด้านค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมทางการผลิตเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลิตภัณฑ์
ที่ดี มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า หากผลิตที่มากเกินความจ าเป็นหรือความต้องการของ
ลูกค้าก็จะท าให้เพิ่มค่าใช้จ่ายมากย่ิงข้ึน ดังน้ัน ฝ่ายขายต้องวิเคราะห์ปัจจัยต่าง  ๆ  ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มความแม่นย าของการประมาณคา่ใช้จ่าย และต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิด
เพื่อน าข้อมูลที่มีการอัพเดตความต้องการของลูกค้ามาใช้ในการวางแผนการผลิตเพื่อลดค่าใช้จ่ายทีไ่ม่
จ าเป็น 
 (4)  ด้านกฎเกณฑ์การปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานในสถานทีผ่ลิตอาหาร ควรปฏิบัติ ดังน้ี 

(4.1) สวมเส้ือหรือชุดกันเปื้อน และรองเท้ากันนํ้าที่สะอาด 
(4.2) ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อน และหลังการปฏิบัติงาน และภายหลังออกจาก

ห้องน้ าห้องส้วม 
(4.3) ตัดเล็บให้ส้ัน และไม่ทาเล็บ • สวมหมวกคลุมผม หรือตาข่ายคลุมผม • หาก

สวมถุงมือในการปฏิบัติงาน ถุงมือที่ใช้ควรสะอาด ไม่ช ารุด 
(4.4) ไม่สวมเครื่องประดับต่าง ๆ  เช่น แหวน นาฬิกา สร้อยข้อมือ สร้อยคอ 

สายสิญจน์ฯ ขณะปฏิบัติงาน 
(4.5) ไม่น าส่ิงของส่วนตัว หรือส่ิงของอ่ืน ๆ รวมทั้งอาหารเข้าไปในบริเวณผลิต 
(4.6) ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณผลิตต้องมีสุขภาพดีไม่เป็นโรคเรื้อนวัณโรคในระยะ

อันตราย ติดยาเสพติด พิษสุราเรื้อรัง เท้าช้าง และโรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 
(4.7) ผู้ที่มีอาการไอ จาม เป็นไข้ ท้องเสีย ควรหลีกเล่ียงจากการปฏิบัตงิานในส่วนที่

สัมผัสอาหาร 
(4.8) กรณีจ าเป็นที่จะต้องให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีบาดแผลหรือได้รบับาดเจ็บปฏิบัติงาน

ที่สัมผัสอาหารจะตอ้งปิดแผลและสวมถุงมือที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และสะอาดถูกสุขลักษณะ  
 (5)  ด้านพฤติกรรมการปฏิบัตงิาน มีแรงจูงใจปฏิบตัิงานให้ประสบความส าเร็จ บุคคลทีม่ี
แรงจูงใจจะมีลักษณะการปฏิบัติงานที่มุ่งหวังความส าเร็จ ตั้งเป้าหมายการท างานและวางแผนที่
ชัดเจน และจะต้องมีพฤติกรรมทีดีต่อเพื่อนร่วมงาน รวมถึงในขณะปฏิบัตงิาน ไม่สูบบุหรี่ ไม่บ้วน
น้ าลายน้ ามูก ไอ หรือจามในขณะปฏิบัติงานหากหลีกเล่ียงไม่ได้จะตอ้งอยู่นอกบริเวณผลิตและล้างมอื
ให้สะอาดก่อนกลับเข้ามาปฏิบัติงานต่อ ในขณะปฏิบัติงาน ควรงดเว้นนิสัย แคะ แกะ เกา สลัดผม 
การไอ หรือจาม เช่น การแกะสิว แคะจมูก เกาศีรษะ และส่วนอ่ืน ๆ ตามร่างกายและไม่รับประทาน
อาหารหรือดื่มน้ าที่น ามาเองในขณะปฏิบัตงิาน เป็นต้น 
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3) ด้านผลผลิตของขนมและเบเกอรี่มีสาระส าคัญดงัตอ่ไปน้ี 
 (1) ด้านปริมาณการผลิต การเพิ่มปรมิาณการผลิตจะต้องเพิ่มในส่วนของความรบัผิดชอบ
ของทุกคน ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจในเรื่องการเพิ่มปริมาณการผลิตซ่ึงสามารถพยากรณ์ได้จาก   
ค าส่ังซ้ือของลูกค้าและให้การสนับสนุนการด าเนินงานอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันฝ่ายผลิตต้องให้
ความร่วมมือโดยการท างานอย่างเต็มความสามารถและเพิ่มทักษะการท างานให้สูงข้ึน โดยใช้วัตถุดิบ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซ่ึงส่งผลให้การเพิ่มปริมาณการผลิตโดยรวมเพิ่มสูงข้ึน ในการเพิ่มปริมาณการ
ผลิตจะต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ อย่างประกอบกัน เช่น อิทธิพลภายนอก กระบวนการผลิต 
ความสามารถในการผลิต สินค้าคงคลัง และก าลังแรงงาน ซ่ึงจะมีแต่ละปัจจัยย่อย ประกอบอีก การ
เพิ่มผลผลิตจะใช้เพียงปัจจัยหน่ึงปัจจัยใดจะได้ผลลัพธ์ออกมาไม่ค่อยสมบูรณ์นัก เพราะทุกปัจจัยจะมี
ความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน หากจะเพิ่มปริมาณในการผลิตก็จะตอ้งมีทุกองค์ประกอบที่สมบูรณ์ 
 (2)  ด้านคุณภาพการผลิต กระบวนการผลิตที่ถูกต้องตั้งแต่ข้ันแรกจนถึงส้ินสุดการผลิตมี
กระบวนการการผลิตที่ใช้แนวคิดการผลิตที่ไม่เกิดของเสียข้ึน หรือมีระดับการเกิดของเสียไม่เกิน
เกณฑ์มาตรฐาน กระบวนการการผลิตที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ และสามารถท าการผลิตได้
อย่างถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า มีความเหมาะสมในต้นทุนการผลิต ท าให้ลูกค้าสามารถซ้ือ
สินค้าได้ในราคาทีเ่หมาะสมและยอมรับได ้ 
 (3) ด้านบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สามารถในการใช้งานตามที่ระบไุว้ได้อย่างด ีบรรจุภัณฑ์ที่
ได้มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมคุม้ค่าตอ่การบริโภคของลูกค้า บรรจุภัณฑ์ไม่มีอันตรายต่อผู้บริโภค
และสามารถผลิตได้ตามจ านวนที่ต้องการ สภาพสินค้าให้สมบูรณ์จนถึงวันหมดอายุ  และควรม ี
บรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ  ที่มีความหลากหลายเพื่อกระตุน้ลูกค้าให้มคีวามตอ้งการสินค้าใหม่เพิ่มมากข้ึน 
 (4)  ด้านค่าใช้จ่าย การน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายน้ันเป็นวิธีที่
โรงงานควรน ามาใช้แทนที่งานเอกสารทั่วไป ซ่ึงในปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องอย่างมากมาย อาทิ 
ค่ากระดาษ ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายแรงงาน สามารถลดค่าใช้จ่ายตา่ง  ๆ  รวมถึงความเส่ียงได้เป็นอย่างดี 
การลดสินค้าคงคลังและการตั้งเป้าในเรื่องงบ มีการบริหารจัดการที่เหมาะสมจะสามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายส าหรับโกดังเก็บสินค้าได้ การปรับปรุงสูตรอาหารในกระบวนการผลิตน้ันสามารถรักษา
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ได้ ด้วยสูตรอาหารที่มีความยืดหยุ่น ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดความ
ต้องการของลูกค้าเพื่อบริหารจัดการการจัดซ้ือวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามการเปล่ียนแปลงที่
เกิดข้ึน และการวางแผนเส้นทางที่มีประสิทธิภาพและการใช้งานระบบอย่างเต็มประสิทธิภาพจะ
สามารถก าหนดระยะเวลา ตารางงาน เส้นทาง ปริมาณงานที่สามารถรองรับได้ น้ าหนักและจ านวน
ของสินค้า เช่นเดียวกันกับการบริหารจัดการยานพาหนะและการมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานขับรถ
ด้วยเช่นกัน ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีสามารถก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายจ านวนมหาศาลไดแ้ต่หากสามารถควบคมุและ
บริหารจัดการให้เกิดความสมดุลได้จะเป็นการลดความสูญเปล่าได้เป็นอย่างดี ท าให้ทั้งผู้ผลิตและ
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ลูกค้าสามารถวางแผนงานล่วงหน้าเพื่อให้สอดรับกับการท างานและลดความสูญเปล่าของเวลาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  กีรติยา ลิปิวัฒนาการ ได้ศึกษาเรื่องการเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตส าหรับโรงงาน พบว่า แนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตน้ัน
จะต้องปรับสมดุลในสายการผลิตก่อนโดยการจัดวิธีการท างานและผังโรงงานแบบใหม่ ท าการรวม
สถานที่ผลิตเป็นแผนกเดียวกันโดยแบ่งเป็นสัดส่วน รอบเวลาการผลิตของกระบวนการผลิตน้ันให้ผลิต
ได้ทันตามความต้องการของลูกค้าหลังจากปรับสมดุลการผลิตแล้ว และให้พนักงานได้เรียนรู้เก่ียวกับ
ข้อก าหนด GMP มากข้ึน เป็นแนวทางในการประเมินตนเองเพื่อพัฒนาในเรื่องของการรักษาความ
สะอาดและรักษามาตรฐานใหม้ากข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะในเชงิปฏบิตักิาร 
 

1)  ด้านทรพัยากร 
บุคลากร ควรมีการพัฒนาบุคคลยังมส่ีวนส าคัญทีจ่ะช่วยกระตุน้ใหพ้นักงานเกิดความคล่องตวั

ในการท างานมากย่ิงข้ึน การพัฒนาบุคคลเป็นการละลายพฤติกรรมพนักงานที่มาท างานร่วมกันให้มี
ทัศนคติเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยอาจมีการจัดการฝึกอบรมในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาความรู้ของพนักงานให้มากย่ิงข้ึน 

ทุน ควรเก็บข้อมูลต้นทุนทั้งของการผลิตและการให้บริการจะช่วยให้กิจการสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานได้มากย่ิงข้ึน ลดจ านวนสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพลงและอาจช่วยให้บริษัท
สามารถค้นหาโอกาสในการปรับปรุงการท างานอย่างต่อเน่ือง เพื่อพัฒนาคุณภาพขอ งสินค้าและ
บริการให้ไดต้ามมาตรฐานและตรงความต้องการของลูกค้าซ่ึงจะส่งผลดีทัง้ต่อบริษัทและลูกค้าด้วย  

สารสนเทศ ควรน าสารสนเทศมาใช้เพื่อหาวิธีควบคุม ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่ได้จากการ
ประมวลผลจะช่วยให้ผู้บริหารวิเคราะห์ว่าการด าเนินงานในแต่ละทางเลือกจะช่วยแก้ไขหรือควบคุม
ปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างไร บริษัทต้องท าอย่างไรเพื่อปรับเปล่ียนหรือพัฒนาให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนงานหรือเป้าหมายและช่วยลดค่าใช้จ่าย ช่วยลดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการท างานลง 
เน่ืองจากระบบสารสนเทศสามารถรับภาระงานที่ต้องใช้แรงงานจ านวนมาก ตลอดจนช่วยลดข้ันตอน
ในการท างานไดอี้กด้วย  

2)  ด้านมาตรฐานกระบวนการผลติ 
ข้ันตอน ควรมีการเช่ือมโยงกับทุกแผนกในโรงงานเพื่อจัดท าแผนการผลิตเพื่อลดระยะเวลา

ลดการรอคอยงานหรือเวลาสูญเปลาในกระบวนการผลิต 
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ค่าใช้จ่าย ควรจัดระบบรองรับในการควบคุมการผลิต และมีห้องสถานที่ส าหรับเก็บอุปกรณ์ 
วัตถุดิบต่าง ๆ ให้เหมาะสม และผลิตตามความต้องการของลูกค้าเพื่อลดปริมาณของเสียให้น้อยลง  
ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการจดัการปัญหาของเสีย 

กฎเกณฑ์และพฤติกรรม  
ทางบริษัทจะต้องประกาศกฎเกณฑ์และการปฎิบัติตนในการท างานอย่างชัดเจน อาทิเช่น 

ข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน วันท างาน  เวลาท างานปกติ และเวลาพัก วันหยุดและหลักเกณฑ์  การ
หยุด หลักเกณฑ์การท างานล่วงเวลาและการท างานในวันหยุด ค่าล่วงเวลา วันลาและหลักเกณฑ์การ
ลา เป็นต้น 

3)  ด้านผลผลติ 
ปริมาณการผลิตและคุณภาพการผลิต บริษัทจะต้องควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามปริมาณ

ความต้องการของลูกค้าควบคู่กับการควบคมุคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานของทางโรงงาน
ตั้งแต่ในเรื่องของวัตถุดิบ การท าส่วนผสม การควบคุมการอบหรือการทอด การบรรจุหีบห่อ การ
ค านวณวันผลิตและวันหมดอายุให้ชัดเจน มีการตรวจสอบคุณภาพหลังกระบวนการผลิตเสร็จส้ิน จะ
ท าให้ปริมาณและคณุภาพการผลิตตรงตามความต้องการ สามารถลดปริมาณของเสียไดม้ากย่ิงข้ึน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตของบริษัท รอยัล เบ เกอรี่ จ ากัด 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส าเร็จลุล่วงได้เน่ืองมาจากผู้เขียนได้รับความช่วยเหลือในการให้ข้อมูล ข้อแนะน า 
และค าปรึกษา ความคิดเห็นรวมทั้งก าลังใจจากกัลยาณมิตรหลายท่าน โดยเฉพาะผู้บริหาร พนักงาน 
และลูกค้าของบริษทั รอยัล เบเกอรี่ จ ากัด จังหวัดสุราษฎรธ์านี ทุกท่านทีก่รุณาให้ความรว่มมือในการให้
ข้อมูล ซ่ึงท าให้การศึกษาครั้งน้ีมีความสมบรูณม์ากข้ึน 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ดร.ปกรณ์ ปรียากร ซ่ึงเป็นอาจารย์ในฐานะที่ปรึกษาของผู้เขียน ที่ให้
ความเมตตาและกรุณาในการอบรมส่ังสอนแนะน า ให้ความรู้ในการด าเนินการวิจัยในทุกข้ันตอนเป็น
อย่างดี โดยให้แนวทางในการศึกษา ค าปรึกษาแนะน า ส่งผลให้การศึกษาส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ผู้เขียน
จึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอบพระคุณคณาจารย์คณะรฐัประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทุกท่าน
ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาสร้างความรู้ให้แก่ผู้เขียน และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของคณะ  
รัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องการศึกษาในครั้งน้ี เป็น
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อย่างดี อีกทั้งขอขอบคุณเพื่อน ๆ MPA 27 สุราษฎร์ธานี ทุก ๆ คนส าหรับก าลังใจและมิตรภาพทีด่มีา
โดยตลอด 

ท้ายสุดน้ี ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ร.ต .อ.สุทธิชัย คุณพัชรี นิติพัฒนกุล บิดามารดา และ
ครอบครัวแย้มมาก ที่เป็นก าลังใจ ที่ส าคัญคือให้ทุนสนับสนุนในทุก  ๆ  ด้าน รวมถึงครอบครัวทอง
อินทราช กัลยาณมิตรที่ช้ีแนะผู้เขียนให้ศึกษาปรญิญามหาบณัฑิตในสถาบนัอันทรงเกียรติ อยู่เคียงข้าง
และส่งเสริมสนับสนุนรวมทั้งคอยเป็นก าลังใจให้ผู้เขียนมาโดยตลอด จนกระทั่งมีความส าเร็จในวันน้ี 
ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้  ณ โอกาสน้ี  
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การศึกษาอิทธิพลของสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าต าแหนง่ 
ของปลัดอ าเภอต่อประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ  

กรณีศึกษาจังหวัดชมุพร 

   กฤต ขุนพิทักษ์* 
 

บทคัดยอ่ 
 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่งของปลัดอ าเภอต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  และเพื่อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะของปลัดอ าเภอต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร 
เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน 
เพื่อน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์ ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
จากประชากรกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพรจ านวน 400 คน  โดยสอบถามถึงสมรรถนะใน
การท างานของปลัดอ าเภอที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ในจังหวัดชุมพร และ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท างาน ในการวิจัยครั้งน้ี ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ทฤษฎีความ
น่าจะเป็นและใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย และทราบจ านวนประชากร (Finite Population) โดย
ผู้วิจัยได้สรุป และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา เพื่อทราบถึงอิทธิพลของสมรรถนะหลักของปลัดอ าเภอต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า 

 1) ระดับความคิดเห็นของสมรรถนะหลักของปลัดอ าเภอ มากที่สุด คือ ด้านการบริการทีด่ี 
มีค่าเฉล่ีย 4.15 รองลงมา คือ ด้านจริยธรรม  มีค่าเฉล่ีย 4.13 ด้านความร่วมแรงร่วมใจ มีค่าเฉล่ีย 
4.04 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์  มีค่าเฉล่ีย 3.91 และ ด้านการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ มี
ค่าเฉล่ีย 3.88 อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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 2) ระดับความคิดเห็นของสมรรถนะประจ าต าแหน่งของปลัดอ าเภอ มากที่สุด คือ ด้าน
ศิลปะการส่ือสารจูงใจ มีค่าเฉล่ีย 4.07 รองลงมา คือ ด้านการด าเนินการเชิงรุก มีค่าเฉล่ีย 3.99 และ
ด้านสภาวะผู้น า มีค่าเฉล่ีย 3.97 อยู่ในระดับมาก ตามล าดบั  

   3) ระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของปลัดอ าเภอ จังหวัดชุมพร  
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.95 ในรายด้าน ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ 
ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการรับบริการงานทะเบียนราษฎร  มีค่าเฉล่ีย 4.14 รองลงมา คือ 
ความพึงพอใจการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณีที่ส าคัญในเขตอ าเภอ เช่น งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีค่าเฉล่ีย  3.99 การสนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติ ระดับท้องถ่ิน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ให้เป็นไปด้วยความสุจริต มีค่าเฉล่ีย 3.98 การตอบรับการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสา 
มีค่าเฉล่ีย 3.97 ประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในอ าเภอ มีค่าเฉล่ีย 3.97 การ
จัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมมอ าเภอ เช่น การไกล่เกล่ียข้อพิพาท มีค่าเฉล่ีย  3.96 
ประสิทธิภาพในการป้องกันความขัดแย้งและการรักษาความสงบในพื้นที่ มีค่าเฉล่ีย 3.90 การจัด
ระเบียบสังคมบริเวณเขตชุมชน เช่น การตรวจสอบสถานบริการพื้นที่ มีค่าเฉล่ีย 3.90 การรับมือภัย
พิบัติในพื้นที่ที่เกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที มีค่าเฉล่ีย  3.85 และการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะที่
อยู่ในความรับผิดชอบของอ าเภอ มีค่าเฉล่ีย 3.82 อยู่ในระดับมาก ตามล าดบั 
 ผลการทดสอบสมติฐานเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของสมรรถนะหลักกับ
สมรรถนะประจ าต าแหน่งตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร  สรุปได้ว่า 
 1) ผลการวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างสมรรถนะหลักของปลัดอ าเภอต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร พบว่า ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านความร่วมแรงร่วมใจมี
อิทธิพลสูงต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ส่วนด้านการบริการที่ดี ด้านการส่ังสมความ
เช่ียวชาญในงานอาชีพ และด้านจริยธรรม มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในระดับ
ปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05  
 2) ผลการวิ เคราะห์อิทธิพลระหว่างสมรรถนะประจ าต าแหน่งของปลัดอ าเภอต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร พบว่า ด้านการด าเนินการเชิงรุก และ
ด้านศิลปะการส่ือสารจูงใจ มีอิทธิพลสูงต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ส่วนด้านสภาวะผู้น า มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการในระดบัปานกลาง อย่างมนัียส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.05  

ผลการพยากรณ์สมรรถนะประจ าต าแหน่งของปลัดอ าเภอ มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร พบว่า สมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการส่ังสมความ
เช่ียวชาญในงานอาชีพ ด้านจริยธรรม และด้านความร่วมแรงร่วมใจ  สมรรถนะประจ าต าแหน่งด้าน
การด าเนินการเชิงรุก และด้านศิลปะการส่ือสารจูงใจ สามารถน าไปใช้พยากรณ์ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการได ้61% ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 



17 

นิยามเชงิปฏบิัตกิาร 
 

ปลัดอ าเภอ  หมายถึง  เจ้าพนักงานปกครอง เป็นต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประเภทวิชาการ มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายอ าเภอ การบรรจุและ
แต่งตั้งปลัดอ าเภอปฏิบัติการ จะใช้วิธีการเปิดสอบแข่งขันจากบุคคลทั่วไปที่มี คุณวุฒิทางด้าน
นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดให้สมัครได้  ส่วน
ปลัดอ าเภอช านาญการพิเศษ จะบรรจุและแต่งตั้งจากบุคคลที่ผ่านการศึกษาจากโรงเรียนนายอ าเภอ
มาแล้ว หรือเรียกว่า หรือระดับหัวหน้ากลุ่มงาน ”ปลัดอาวุโส“ ซ่ึงการบริหารงานอ าเภอ มีนายอ าเภอ 
เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชา บริหารราชการอ าเภอ ซ่ึงมีหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอที่
กระทรวง กรม ส่งมาประจ าในอ าเภอ และปลัดอ าเภอ เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ มีสถานที่ท างาน
คือ ) ซ่ึงอ าเภอ "ที่ว่าการอ าเภอ"Amphoe) เป็นหน่วยการปกครองล าดับรองมาจากจังหวัด จัดตั้งข้ึน
โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยในแต่ละอ าเภอจะแบ่งส่วนย่อยออกเป็น ต าบล และหมู่บ้าน 

สมรรถนะ หมายถึง พฤติกรรมในการท างานของแต่ละบุคคล การที่องค์กรต้องก าหนดให้มี
สมรรถนะต่าง  ๆ  ก็เพื่อให้บุคลากรขององค์กรมีพฤติกรรมการท างานในแบบที่องค์กรต้องการ 
เน่ืองจากจะท าให้บุคคลากรขององค์กรมีผลการปฏิบัติงานที่ดี และส่งผลถึงองค์กรให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ไดใ้นที่สุด ตัวอย่างเช่น การก าหนดให้การบรกิารทีด่ีเป็นสมรรถนะของข้าราชการทกุ
คน เพราะหน้าที่หลักขององค์กรภาครัฐคือ การให้บริการแก่ประชาชน ถ้าข้าราชการทุกคนมีการให้
การบริการที่ดก็ีจะท าให้องคก์รบรรลุวัตถุประสงค์ 

สมรรถนะหลักของปลัดอ าเภอ หมายถึง ปลัดอ าเภอจ าเป็นต้องมี สมรรถนะหลักของ
ต าแหน่งปลัดอ าเภอ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ ดังน้ี 

1)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation: ACH) 
ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติราชการให้ดหีรือใหเ้กิดมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานน้ีอาจเป็นผลการ

ปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการก าหนดข้ึน อีกทั้งยังหมาย
รวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรอืกระบวนการปฏิบัตงิานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่
อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท าได้มาก่อน 

2)  การบริการที่ดี (Service Mind: SERV) 
สมรรถนะน้ีเน้นความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการใหบ้ริการเพื่อสนองความ

ต้องการของประชาชนตลอดจนของหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
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3)  การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise: EXP) 
ความขวนขวาย สนใจใฝ่รู้ เพื่อส่ังสมพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการ

ปฏิบัติราชการดว้ยการศกึษา ค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งรู้จักพัฒนา ปรับปรงุ 
ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติงานใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์  

4)  จริยธรรม (Integrity: ING)   
การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรม

จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน ทั้งน้ีเพื่อธ ารงรักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพข้าราชการ อีกทั้งเพื่อเป็นก าลังส าคัญในการสนับสนุน
ผลักดันให้ภารกิจหลักภาครัฐบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 

5)  ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork: TW) 
สมรรถนะน้ีเน้นที่ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหน่ึงในทีมงาน หน่วยงาน หรือ

องค์กรโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม 
สมรรถนะประจ าต าแหน่งของปลัดอ าเภอ หมายถึง ปลัดอ าเภอจ าเป็นต้องมีสมรรถนะประจ า

ต าแหน่งปลัดอ าเภอ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ ดังน้ี 
1)  สภาวะผู้น า (Leadership: LEAD) 
ความตั้งใจหรือความสามารถในการเป็นผู้น าของกลุ่มคน ปกครอง รวมถึงการก าหนดทศิทาง 

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย วิธีการท างาน ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือทีมงานปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น เต็ม
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององคก์ร 

2)  การด าเนินการเชิงรุก (Proactiveness: PROAC) 
การเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสพร้อมทั้งลงมือจัดการกับปัญหาน้ัน  ๆ  หรือใช้โอกาสที่เกิดข้ึนให้

เกิดประโยชน์ต่องาน ด้วยวิธีการที่สร้างสรรคแ์ละแปลกใหม่ 
3)  ศิลปะการส่ือสารจูงใจ (Communication & Influencing: CI) 
ความตั้งใจที่จะส่ือความด้วยการเขียน พูด โดยใช้ส่ือต่าง ๆ ตลอดจนการชักจูง หว่านล้อม 

โน้มน้าวบุคคลอ่ืน และท าให้ผู้อ่ืนประทับใจ หรือเพื่อสนับสนุนความคิดของตน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของปลัดอ าเภอ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ท าให้เกิด

ความพึงพอใจ และได้รับผลที่ดีจากการปฏิบัติงาน ซ่ึงความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการ
บริการให้กับประชาชนโดยพิจารณาจาก เช่น การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน การให้บริการอย่าง
รวดเร็วทันเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเน่ือง และการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า เป็นต้น โดยจะมีตัวช้ีวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของปลัดอ าเภอ 4 ด้าน คือ  
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1) ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ า  งานตามหน้าที่ปกติ 
หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย  กฎ นโยบายของรัฐบาลหรือมติ
คณะรัฐมนตรี (Function Base) 

2) ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ  
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)  

3) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ  เพื่อไปสู่ระบบ
ราชการ 4.0 (Innovation Base) 

4)  ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 
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บทน า 
 

การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยน้ัน มีกลไกในการขับเคล่ือนที่ส าคัญก็คือ 
“ข้าราชการ ”ซ่ึงข้าราชการถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีตวามส าคญัมาก ทั้งในส่วนของบทบาทในการ

ปฏิบัติงานราชการ การน านโยบายต่าง  ๆ  มาก าหนดเป็นแผนงาน หรือโครงการเพื่อน าไปสู่การปฏิบตัิ 
รวมถึงการให้บริการอันเป็นบริการสาธารณะแก่ประชาชน ซ่ึงจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ .ศ. 2553 ซ่ึงได้ก าหนดให้ได้มีการจัดระเบียบการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคเป็นจังหวัด และอ าเภอ โดยในการจัดการบริหารราชการดังกล่าวน้ัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ถือเป็นก าลังหลักในการด าเนินงานบริหารราชการต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการบริหารงานในพื้นที่ น้ัน เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด ก็มีหน้าที่ในการก ากับดูแลข้าราชการใน
จังหวัด ประสานงานร่วมมือกับข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ  การก ากับดูแลราชการส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย 
หรือนายอ าเภอก็ถือเป็นข้าราชการฝ่ายปกครองซ่ึงมีความส าคัญในการเป็นหัวหน้าปกครองบั งคับ
บัญชาบรรดาข้าราชการในอ าเภอ รวมถึงหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด และที่ขาดไปไม่ได้คือ 
ข้าราชการฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปลัดอ าเภอ ซ่ึงเป็นหน่ึงในก าลังหลักที่จะปฏิบัติหน้าที่
ในการช่วยเหลือน าอ าเภอในการบริหารงานราชการภายในอ าเภอ ไม่ว่าจะเป็น การอ านวยความเป็น
ธรรม  การปฏิบัติงานดา้นปกครองเก่ียวกับการรักษาความสงบและความมัน่คงในประเทศ  การบงัคบั
ใช้กฎหมายต่าง  ๆ  รวมถึงเป็นช่องทางในการส่ือสารของประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงในการ
ท างานดังกล่าว จะต้องมีความใกล้ชิดกับประชาชนในท้องทีเ่ป็นอย่างมาก และจะต้องปฏิบัติงานโดยมี
ปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในพื้นที่ ดังน้ัน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของปลัดอ าเภอจึง
เป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของนายอ าเภอ และส่งผลถึงความส าเร็จในการขับเคล่ือนภารกิจของ
กรมการปกครองในระดับภูมิภาค 

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. 2551 มาตรา 72 ได้บัญญัติให้ส่วน
ราชการมีหน้าที่ด าเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการพล
เรือนสามัญ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและ
ก าลังใจ ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ดังน้ัน ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนจึงได้ก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนต้องมีสมรรถนะหลักเพื่อเป็นการสนับสนุนเชิง
เทคนิคให้ส่วนราชการสามารถขับเคล่ือนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาข้าราชการใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

ปลัดอ าเภอในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอ จึงต้องท าหน้าที่ทั้งในฐานะข้าราชการกรมการ
ปกครองและท าหน้าที่สนับสนุนภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ  อีก 19 กระทรวงที่ไม่มีข้าราชการส่วน
ภูมิภาคระดับอ าเภอ ในการขับเคล่ือนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลครอบคลุมในทุกพื้นที่ 
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เสมือนกับการเป็นนายอ าเภอน้อย โดยมีภารกิจหน้าที่ใน 3 มิติ ประกอบด้วย มิติแรก คือ งานใน
อ านาจหน้าที่ของกรมการปกครอง (Functional Approach) ได้แก่ งานทะเบียน งานปกครองท้องที่ 
งานอ านวยความเป็นธรรม งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน งานอาสารักษา
ดินแดน  มิติที่สอง คือ งานนโยบายของรัฐบาลและส่วนราชการอ่ืน  ๆ  ที่ไม่มีหน่วยงานในพื้นที่ 
(Agenda Approach) อาทิ ภารกิจด้านการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ภารกิจด้าน
แรงงาน ภารกิจด้านการยุติธรรม ภารกิจ ด้านการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ ภารกิจด้านการเกษตร 
ภารกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ภารกิจด้านการสนับสนุนการเลือกตั้ง 
ภารกิจด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภา รกิจในการป้องกันและ
ปราบปราม การค้ามนุษย์ เป็นต้น  มิติสุดท้ายเป็นมิติเชิงพื้นที่ (Area Approach) เพื่อสนองตอบต่อ
ปัญหาและการพัฒนาในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล จนถึงระดับหมู่บ้านชุมชน รวมถึง/
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนต่าง ๆ  เช่น ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัย 
ปัญหาราคาพืชผลด้านการเกษตรตกต่ า ปัญหาข้อเรียกร้อง และปัญหาข้อพิพาทต่าง  ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนใน
ระดับพื้นที่   

สมรรถนะ คือ พฤติกรรมในการท างานของแต่ละบุคคล การที่องค์กรต้องก าหนดให้มี
สมรรถนะต่างๆ ก็เพื่อให้บุคลากรขององค์กรมีพฤตกิรรมการท างานในแบบทีอ่งค์กรต้องการ เน่ืองจาก
จะท าให้บุคคลากรขององค์กรมีผลการปฏิบัติงานที่ดี และส่งผลถึงองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ได้ในทีสุ่ด ตัวอย่างเช่น การก าหนดให้การบริการที่ดเีป็นสมรรถนะของข้าราชการทกุคน เพราะ
หน้าที่หลักขององค์กรภาครัฐคือ การให้บริการแก่ประชาชน ถ้าข้าราชการทกุคนมีการให้การบริการที่
ดีก็จะท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ คือ การท าให้เกิดประโยชน์สุข และความกินดีอยู่ดีแก่ประชาชน   
เพราะปลัดอ าเภอใกล้ชิดกับประชาชนหรือชาวบ้านที่เขาเดือดร้อน ซ่ึงบางเรื่องคนที่เก่ียวข้องหรือ
ด าเนินการได้คือ “ปลัดอ าเภอ” เรียกได้ว่าปลัดอ าเภอเปรียบเหมือนหน้าด่านหรือเป็นตัวแทนของรัฐ
ในระดับพื้นที่ ขณะเดียวกันก็เป็นคนประสานระหว่างความต้องการของประชาชนในพื้นที่กับการ
ด าเนินงานของรัฐ และยังเป็นกลไกส าคัญที่ขับเคล่ือนนโยบายไปสู่การปฏิบัติด้วย จากหนังสือเวียน
ของส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่องมาตรฐานการก าหนดความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น โดยก าหนดก าหนดค าจ ากัดความของสมรรถนะหลักวา่ 
เป็นคุณลักษณะร่วมกันของข้าราชการพลเรือนทั้งระบบเพื่อเป็นการหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ร่วมกันโดยมีองค์ประกอบ 5 ตัวได้แก่ 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. บริการที่ดี 3. การส่ังสม
ความเช่ียวชาญในอาชีพ 4. การยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 5. การท างานเป็นทีม โดย
ปลัดอ าเภอต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน รวมถึงปลัดอ าเภอยังต้องมีการพัฒนาสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่งอีก 3 ด้าน คือ 1. สภาวะผู้น า  2. การด าเนินการเชิงรุก  3. ศิลปะการส่ืสารจูงใจ  โดย
ใช้รูปแบบแนวคิดการบริหารงานในยุคใหม่ ต้องการผู้น าที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มี



22 

ความมุ่งมั่น สามารถตัดสินใจได้ทุกสถานการณ์ มีอุดมการณ์ที่เข้มแข็ง มีทิศทางการท างานที่ชัดเจน 
สามารถท างานได้เบ็ดเสร็จรวดเร็วอย่างกลมกลืน โดยมีการบริหารงานแบบบูรณาการ คือ มุ่งเอา
ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ก าหนดบทบาทของผู้น า คือ รับผิดชอบงานทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจน
ท างานจนเสร็จ ในการท างานจึงอาศัยความเป็นผู้น าที่เป็นฝ่านกระท า คือ ท างานรวดเ ร็ว แต่ต้อง
อาศัยการรวบรวมข้อมูลที่ดี มีความคิดเป็นของตนเอง อาศัยการท างานเป็นทีม โดยอาศัยวิธีการ
ท างานโดยใช้วิธีบริหารทีเ่ป็นยุทธศาสตร์  

ตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของปลัดอ าเภอ ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ. 2562  ประกอบไปด้วย  1. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน 
งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย  กฎ 
นโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base) 2. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตาม
หลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็น
พิเศษ (Agenda Base) 3. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหาร
จัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ  
เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) 4. ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 
 จังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดเก่าแก่แห่งหน่ึงตั้งข้ึนเมื่อใดไม่มีหลักฐานแน่นอน ส าหรับช่ือเมือง
ชุมพร สันนิษฐานว่า มาจากค าว่า ชุมนุมพล เน่ืองจากเป็นเมืองหน้าด่านการเดินทัพไม่ว่าจะมาจาก
ฝ่ายเหนือหรือฝ่ายใต้ เข้ามาตั้งค่ายชุมนุมพลกันที่น้ี จึงเรียกว่า “จุดชุมนุมพล” จังหวัดชุมพรตั้งอยู่บน
ตอนสุดของภาคใต้ ระหว่างเส้นละติจูดที่ 10  องศา 29 ลิปดาเหนือและเส้นลองติจูดที่ 99 องศา 11 
ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางรถยนต์ ประมาณ 498 กิโลเมตร มีเน้ือที่ 
3.75 ล้านไร่ มีขนาดพื้นที่ใหญ่มากเป็นอันดับ 4 ของภาคใต้ ชุมพรเป็นจังหวัดแรกของภาคใต้บนฝ่ัง
อ่าวไทย มีความยาวจากเหนือจรดใต้ 222 กิโลเมตร อาณาเขตทิศเหนือติดกับอ าเภอบางสะพานน้อย 
จังหวัดประจวบคีรขัีนธ์ ทิศใต้ ติดกับอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย 
ทิศตะวันตกติดกับอ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ประเทศเมียนมา จ านวนประชากร 510,963 คน มี
อาชีพหลัก ได้แก่ ท าการเกษตร รับราชการ รับจ้าง และอาชีพเสริม ได้แก่ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว และ
มีผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ปาล์ม กาแฟ ยางพารา  ประมาณการ ปี 2561 ผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัดชุมพร  มีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจ าปี เท่ากับ 82,665 ล้านบาท  โดยการผลิตภาคเกษตร
เป็นตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจของจังหวัด  โดยเฉพาะการผลิตปาล์มน้ ามัน  ทุเรียน  และยางพารา  มี
สัดส่วนถึงร้อยละ 37.97, 32.36  และ 21.17  ของผลผลิตภาคเกษตร  มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหวั 
(GPP per Capita) มีค่าเฉล่ียผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวเท่ากับ 151,142 บาท/คน/ปี  หรือ 12,595.16 
บาท/คน/เดือน 
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 ในจังหวัดชุมพร แบ่งโครงสร้างที่ท าการปกครองอ า เภอภายในเป็น 4 กลุ่มงาน/ฝ่าย 1 
ส านักงาน 1 ศูนย์ ได้แก่ 1. กลุ่มงานบริหารงานปกครอง  2. กลุ่มงาน/ฝ่ายทะเบียนและบัตร  3. กลุ่ม
งาน/ฝ่ายความมั่นคง 4. กลุ่มงานอ านวยความเป็นธรรม 5. ส านักงานอ าเภอ 6. ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
(ที่มา : ผนวก ฐ แนบท้ายค าส่ังกรมการปกครอง ที่ 12 75/2559 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559) มี
ปลัดอ าเภอทั้งจังหวัดรวมทั้งส้ิน 68 คน ซ่ึงสภาพปัญหาที่มักเกิดข้ึนจนน ามาซ่ึงการขาดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ คือ เมื่อมีการสลับสับเปล่ียนกลุ่มงานของปลัดอ าเภอ ปลัดอ าเภอจะไม่สามารถ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพไดอ้ย่างเต็มที่ เช่น เมื่อมีการย้ายข้าราชการจาก
กลุ่มงานความมั่นคง ไปอยู่กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ปลัดอ าเภอจะไม่สามารถให้การบริการ
ประชาชนในด้านทะเบียนราษฎรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในช่วงแรกเพราะต้องมาเรียนรู้กฎหมายที่
เก่ียวข้อง และข้ันตอนในการบริการใหม่ ในทางกลับกันการย้ายปลัดอ าเภอฝ่ายทะเบียนและบัตร มา
ด ารงต าแหน่งในกลุ่มงานความมั่นคง ก็จะเกิดความไม่มีประสิทธิภาพในการท างานเพราะสมรรถนะที่
ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานค่อนข้างต่าง ๆ กัน อย่างไรก็ตาม ปลัดอ าเภอจ าเป็นที่จะต้อง
พัฒนาสมรรถนะในทุกด้านเพื่อพร้อมในการบริการประชาชนในทุกมิตใิหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 จะเห็นได้ว่า ในการบริหารงานส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอ าเภอน้ัน ปลัดอ าเภอ
มีบทบาทและภารกิจที่เก่ียวข้องกับความทุกข์ ความสุขของประชาชนอยู่ตลอดเวลา โดยปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการที่จะอ านวยการบรหิาร และการพัฒนาท้องถ่ินในดา้นตา่ง ๆ  ให้แก่
ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และในขณะเดียวกันก็เป็นผู้น าเอาความต้องการของประชาชนมา
พิจารณาด าเนินการจัดการบริการใหต้ามอ านาจหน้าทีท่ี่มอียู่ จึงมีผู้เรียกภาระหน้าที่ของปลัดอ าเภอน้ี
ว่าเป็น “ผู้บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แก่ประชาชน  และเน่ืองจากขอบเขตภารกิจที่กว้างขวางของฝ่าย
ปกครอง ประกอบกับสภาวการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การท างาน
ของฝ่ายปกครองโดยเฉพาะปลัดอ าเภอจึงต้องมีความแม่นย าและชัดเจนในวิธีปฏิบัติราชการ รวมถึงมี
เทคนิคการท างานที่ทันสมัยและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการการปฏิบัติงาน ดังน้ัน  
ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงอิทธิพลของสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าต าแหน่งของ
ปลัดอ าเภอต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร  เพื่อน าผลการศึกษาที่
ได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรงุส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการในอนาคตต่อไป 
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วัตถุประสงคใ์นการวจิยั 
  

1) เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าต าแหน่งของปลัดอ าเภอ
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าต าแหน่งของ
ปลัดอ าเภอต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ 
 

ประเดน็ปญัหาของการวจิยั 
 

สมรรถนะหลักของปลัดอ าเภอ 5 ด้าน  และสมรรถนะประจ าต าแหน่ง 3 ด้าน มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพของการการปฏิบัตริาชการงานได้ดอีย่างไร? 
 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
  

1)  แนวคดิและทฤษฎเีก ีย่วกบัสมรรถนะ 
แนวความคิดเก่ียวกับสมรรถนะ (Competency) หรือความสามารถของบุคคลใน  องคการ

ได เริ่มข้ึนในปี ค.ศ. 1960 จากการเสนอบทความทางวิชาการของ McClelland นักจิตวิทยาแหง 
มหาวิทยาลัยฮาวารด แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา สมรรถนะ หรือ ความสามารถของบุคคล สงผลดี 
ตอผลการปฏิบัติงานมากกว า IQ ท าให ไดรับความสนใจจาก นักวิชาการทั่วไปอยางมากและมี
พัฒนาการข้ึนเป นล าดับ ต่อมาในปี ค.ศ.1982 Boyatzis ได เขียนหนังสือ ช่ือ The Competent 
Manager: A Model of Effective Performance โดยได ใชค าวา Competencies เปนคนแรก ป
ค .ศ. 1994 Hamel และ Prahalad เขียนหนังสือช่ือ Competing for The Future และได น าเสนอ
ส่ิงที่เรียกวาสมรรถนะหลัก (Core Competencies) หรือความสามารถหลักขององคการโดย ระบุ 
วาเปนความสามารถที่จะท าใหองคการมีความไดเปรียบในการแขงขัน และเปนส่ิงที่คูแขงไมอาจ
เลียนแบบได  

ส านักงานคณะกรรมการข้าราการพลเรือน  ได้จัดท าโมเดลสมรรถนะส าหรับข้าราชการ 
พลเรือนไทย ประกอบด้วยสมรรถนะ 2 ประเภท คือ สมรรถนะหลักส าหรับข้าราชการพลเรือนไทย
ทุกคน และสมรรถนะประจ ากลุ่มงานส าหรบัแตล่ะกลุ่มงาน จ าแนกได้ดังน้ี  
 (1)  สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนไทยทั้งระบบ เพื่อหล่อ
หลอม ค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงคร์่วมกันประกอบดว้ยสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ  
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  (1.1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Aachievement Motivation)  
  (1.2) การบริการที่ด ี(Service Mind)  
  (1.3) การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise)  
  (1.4) จริยธรรม (Integrity)  
  (1.5)  ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork) 
 (2)  สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน คือ สมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะส าหรับกลุ่มงาน เพื่อ  
สนับสนุนให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่และส่งเสริมใหป้ฏิบัติภารกิจในหน้าทีไ่ดด้ี
ย่ิงข้ึน โดยโมเดลสมรรถนะก าหนดให้แต่ละกลุ่มงานมีสมรรถนะประจ ากลุ่มงานละ  3 สมรรถนะ 
(ยกเว้นกลุ่มงานนักบริหารระดับสูงมี 5 สมรรถนะ) สมรรถนะประจ ากลุ่มงานม ีทั้งหมด 20 สมรรถนะ 

2)  งานวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
พิเศษ ปั้นรัตน์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของ ข้าราชการสาย ข 

และ ค ตามหลักสมรรถนะ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการสาย ข และ ค  ในด้านวิธีการฝึกอบรม การ
พัฒนา การศึกษาเทคนิคที่จ าเปน็ต่อการปฏิบตัิราชการ และเพื่อส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะ กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการสาย ข และ ค   จ านวน 278 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การวิเคราะห์ความแปรปรวน  (Oneway ANOVA) t-test ที่ระดับ
นัยส าคัญระดับ  0.05 เปรียบ เทียบรายคู่  (Scheffe’s Procedure) และหาค่า  ความสัมพันธ์   
(Chi-Square) ผลการวิจัยสรุปไดด้ังน้ี  
 (1)  การพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) และการพัฒนาสมรรถนะประจ า
กลุ่มงาน (Functional Competency) มีการพัฒนาอยู่ในระดับมาก  
 (2)  การพัฒนาสมรรถนะหลักโดยการฝึกอบรมด้านทักษะการจัดการ เทคนิคการ
ตัดสินใจ ภาวะผู้น า และการจูงใจ การพัฒนาสมรรถนะหลักโดยการพัฒนาตนเอง การเรียนเรียนรู้
ตนเอง และการพัฒนาสมรรถนะหลักด้วยวิธีการศกึษาในระบบ  
 (3) การพัฒนาสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน โดยการฝึกอบรมด้านการสร้างสถานการณ์
จ าลอง การแสดงบทบาทสมมติ การสาธิต และการดูงานนอกสถานที่ การพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานโดยการอบรม การพัฒนาด้วยตนเองหรือผู้บังคับบัญชา และการพัฒน าสมรรถนะด้าน
การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ และ  
สถานที่ในการปฏิบัติงาน  
 (4) ข้อเสนอแนะการพัฒนาสมรรถนะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีการเพิ่มพูน
ความรู้ และทักษะให้ตรงกับกับงานและเสริมสรา้งความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร  
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ดังน้ัน การศึกษาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรส า นักงานวิทยาเขตศรีราชา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มตน้การศกึษาคน้คว้าที่จะท าใหท้ราบ
ว่าปัจจุบันของบุคลากรส านักงานวิทยาเขตศรีราชามีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับใด 
และมีความต้องการจะพัฒนาสมรรถนะไปสู่ระดับใด ทั้งน้ี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตรงตามที่หน่วยงานก าหนด 

จอมภัค จันทะคัต (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยสมรรถนะที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา  การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ปัจจัยสมรรถนะหลัก (Core Competency) และ ปัจจัยสมรรถนะประจ าหน้าที่ (Functional 
Competency) ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างาน (Work Efficiency) ของอาจารย์ ประจ าาใน
สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ประชากรในงานวิจัยคือ อาจารย์ประจ าในสถาบันอุดมศกึษา 
จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1,666 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multistage 
Sampling) แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน จาก 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลติกุล  วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์  และวิทยาลัยนครราชสีมา  สถิติที่ใช้
ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Multiple Regression Analysis ผลการวิจัย พบว่า (1) อาจารย์ประจ าที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท มีต าแหน่งวิชาการ
เป็นอาจารย์ อายุงานในการสอนต่ ากว่า 5 ปี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000-25,999 บาท สังกัดสถาบนั 
การศึกษาของรัฐ มีจ านวนช่ัวโมงที่สอน 6-10 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และสังกัดกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร์ และ (2) ปัจจัยสมรรถนะหลักและปัจจัยสมรรถนะประจ าหน้าที่มีอิทธิพ ลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของอาจารย์ประจ า ในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาในเชิงบวก 
ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 

วันเพ็ญ นิลนารถ (2553) ศึกษา สมรรถนะหลักกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ของ
ข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะหลักกับ 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและสหสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยใช้เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวนทั้งส้ิน 170 คน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าความถ่ีร้อยละ  ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
(Pearson’s Correlation Coefficient)  ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมี
อายุ 31-40 ปีการศึกษาระดับปริญญาตร ีมีสถานภาพสมรส ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภททั่วไป และมี
อายุราชการ 5 -10 ปี ส าหรับผลการศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 
X = 2.67) ทั้งในมิติคุณลักษณะในการปฏิบัติงานและมิติด้านผลงานโดยมิติ  คุณลักษณะในการ
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ปฏิบัติงานมีค่าเฉล่ียสูงกว่ามิติด้านผลงาน (X = 2.83 และ 2.38) ตามล าดับ ส่วนสมรรถนะหลัก 
พบว่าอยู่ในระดับมาก (X = 4.37) โดยมิติการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีค่าเฉล่ียระดับมากที่สุด รองลงมา 
มิติจิตส านึกด้านการให้บริการ มิติคุณธรรมและจริยธรรม มิติการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง มิติการ
ท างานเป็นทีม มิติความรู้ด้านแรงงานและมิติภาวะผู้น า มีค่าเฉล่ียระดับมาก ส่วนมิติความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะรายมิติของข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  มีสหสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 และพบข้อเสนอแนะให้กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานควรส่ือสารให้ข้าราชการทุกคนทราบ  และเข้าใจถึงระดับสมรรถนะหลักของ
ตนเอง เพื่อสร้างความพร้อมในการพัฒนาขีดความสามารถ และศักยภาพของตนเองให้ก้าวไปสู่การ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแนวทางการบริหารภาครัฐยุคใหมซ่ึ่งยึดผลลัพธ์ความ
คุ้มค่า ความรับผิดชอบและตอบสนองต่อความ ต้องการของสังคมและประชาชนผู้รับบริการ 

เบญญาภา เอกวัต และพิษณุ เฉลิมวัฒน์ (2556)  ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่
สมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดประจวบคีรขัีนธ์  การวิจัย
ครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ บริหารส่วน
ต าบล และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยสนับสนุนสมรรถนะกับสมรรถนะการปฏิบัตงิาน ของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในจังหวัดประจวบครีีขันธ์ จ านวน 306 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่
ใช้ในการ วิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดย สมรรถนะด้านความร่วมแรงร่วมใจ อยู่ในอับแรก รองลงมาคือ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ
ด้านจริยธรรม และ 2) ปัจจัยสนับสนุนสมรรถนะกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในระดบัสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั .01 

ทิพย์นฤมล โคตรบุตร และคณะ (2560)  ศึกษาเรื่อง สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตพื้นที่อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  การวิจัยครั้งน้ี 
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในเขตพื้นที่อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะหลักในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตพื้นที่อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
จ าแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา ประเภทบุคลากร ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง และ  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่สังกัด 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตพื้นที่อ าเภอโกสุมพิสัย จังห วัดมหาสารคาม โดยศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตพื้นที่อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
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จ านวน 257 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ และการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่น .96 แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ t- test (Independent Sample) และ F - test (One-way A NOVA) โดยก าหนดนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .05  ผลการวิจัยพบว่า  

1) สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตพื้นที่
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ ด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง และจริยธรรม (X = 4.30) อยู่
ในระดับมาก 4 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการท างานเปน็ทมี  
(X= 4.19) ด้านการบริการเป็นเลิศ (X = 4.16) ด้านความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน (X = 4.13) 
และด้านการมุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ (X= 4.11)  

2) ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในเขตพื้นที่อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จ าแนกตามเพศและองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่สังกัด โดยรวม พบว่า มีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประเภทบุคลากรและระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
โดยรวมพบว่า มีสมรรถนะหลักในการปฏิบัตงิานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05   

3) ข้อเสนอแนะสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ใน
เขตพื้นที่อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ควรมีการตรวจสอบติดตาม 
ประเมินผลงานของตนเองเพื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของงาน มีการปรับปรุง พัฒนาระบบ 
ข้ันตอนวิธีการท างานให้มีคุณภาพดีข้ึนหรือมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน มีการบริหารจัดการเวลา 
ตลอดจนใช้ทรัพยากรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามแผนที่วางไว้ ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องและ
จริยธรรม ควรประพฤติปฏิบัติใหถู้กต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นความถูกต้องเสมอในการ
ปฏิบัติงาน มีจิตส านึกและความภูมิใจในการเป็นบุคลากรที่ดีขององค์กร มีการยึดมั่นในหลักการไม่
บิดเบือนหรือตีความเพื่อประโยชน์ตนเอง ด้านความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ควรศึกษาหา
ความรู้ความเช่ียวชาญในงาน ได้น าความรู้ไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์ มีการน าอุปกรณ์ที่มีอยู่มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานให้ดีย่ิงข้ึน ด้านการบริการเป็นเลิศ ควรเป็นธุระแก้ไขปัญหาให้กับผู้มารับบริการ ให้
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่เก่ียวกับงานได้อย่างถูกต้อง ประสานงานภายในหน่วยงานและงานที่เก่ียวข้อง 
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว ด้านการท างานเป็นทีม ควรมีการประสาน
รอยร้าวหรือคล่ีคลาย แก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดข้ึนในองค์กร มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้สมาชิกใน
หน่วยงานทราบถึงความคืบหน้าของงานเสมอ มีการแลกเปล่ียนความรู้รว่มกับเพื่อนร่วมงาน 
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ระเบยีบวธิวีจิยั 
 

1) ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชในการวจิยั 
ประชากร (Population)  ที่ใช้ในการศึกษาครัง้น้ี คือ ประชากรในจังหวดัชุมพร ใน 8 อ าเภอ 

เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นและใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย และทราบจ านวน
ประชากร (Finite Population) โดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% 
และค่าความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตัวอย่าง 5% ของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967) 
จ านวนประชากร 400 คน 

2) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี คือการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดย

สอบถามถึงสมรรถนะในการท างานของปลัดอ าเภอที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ใน
จังหวัดชุมพร และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท างาน จากน้ันผู้วิจัยจะท าการแยกแยะค าตอบที่
ได้รับ น ามาจัดกลุ่มและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและน าเสนอผลการ วิจัยด้วยการบรรยาย โดย
ลักษณะข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครัง้น้ี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี  

(1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของ
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400  ตัวอย่าง และน าข้อมูลที่ได้มาจัดเก็บรวบรวมเพื่อน าไปสู่
กระบวนการวิเคราะหท์างสถิต ิ

(2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากหนังสือ วารสาร 
นิตยสาร บทความ เอกสารทางวิชาการ ข้อมูลด้านสถิติที่ได้จากหน่วยงานต่าง ๆ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
และแหล่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพื่อน ามาใช้เป็นส่วนประกอบของงานวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 

3) วิธกีารเกบ็รวบรวมขอมลู  
(1) น าหนังสือจากสถาบันฯ ไปขอความอนุเคราะห์จากที่ว่าการอ าเภอ ทั้ง 8 อ าเภอ

 (2) น าแบบสอบถามที่สร้างข้ึนไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  
(3) ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการสุ่มตัวอย่างจากจ านวนประชากร

ในแต่ละอ าเภอ จ านวนอ าเภอละ 50 ชุด 
(4) น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละ

ฉบับ แล้วด าเนินการตามข้ันตอน ท าการบันทึกรหัสค าตอบในแบบสอบถามเพื่อประมวลผลด้วย
โปรแกรม SPSS 
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4)  การวเิคราะหข์อ้มลู 
ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS/PC+ (Statistical 

Package for The Social Science/Personal Computer)  ท าการวิเคราะห์ข้อมูลดงัน้ี 
(1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการใช้ ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic 

Mean: X)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)   
(2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้สถิติการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ

สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะหก์าร
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
 

1) การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของสมรรถนะหลักของปลัดอ าเภอ สมรรถนะประจ า
ต าแหน่งของปลัดอ าเภอ และประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการของปลัดอ าเภอ จังหวัดชุมพร  
 

ตารางที ่1 ข้อมูลค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถนะหลักของปลัดอ าเภอ 
 

สมรรถนะหลกัของปลดัอ าเภอ X  S.D. ระดบัความคดิเหน็ 

1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3.91 0.58 มาก 
2. ด้านการบริการที่ด ี 4.15 0.67 มาก 
3. ด้านการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 3.88 0.59 มาก 
4. ด้านจริยธรรม 4.13 0.67 มาก 
5. ด้านความร่วมแรงรว่มใจ 4.04 0.64 มาก 

  

 จากตารางที่ 1 พบว่าในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเห็นของสมรรถนะหลัก
ของปลัดอ าเภอ มากที่สุด คือ ด้านการบริการที่ดี มีค่าเฉล่ีย 4.15 รองลงมา คือ ด้านจริยธรรม มี
ค่าเฉล่ีย 4.13 ด้านความร่วมแรงร่วมใจ มีค่าเฉล่ีย 4.04 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์  มีค่าเฉล่ีย 3.91 และ 
ด้านการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ มีค่าเฉล่ีย 3.88 อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
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ตารางที ่2  ข้อมูลค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถนะประจ าต าแหน่งของปลัดอ าเภอ 
 

สมรรถนะประจ  าต าแหนง่ของปลดัอ าเภอ X  S.D. ระดบัความคดิเหน็ 

1. ด้านสภาวะผู้น า 3.97 0.61 มาก 
2. ด้านการด าเนินการเชิงรุก 3.99 0.61 มาก 
3. ด้านศิลปะการส่ือสารจูงใจ 4.07 0.73 มาก 

  
 จากตารางที่ 2 พบว่าในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมี ระดับความคิดเห็นของสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่งของปลัดอ าเภอ มากที่สุด คือ ด้านศิลปะการส่ือสารจูงใจ มีค่าเฉล่ีย 4. 07 รองลงมา 
คือ ด้านการด าเนินการเชิงรุก มีค่าเฉล่ีย 3. 99 และด้านสภาวะผู้น า มีค่าเฉล่ีย 3 . 97 อยู่ในระดับมาก 

ตามล าดับ 
 
ตารางที ่3  ข้อมูลค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการของ

ปลัดอ าเภอ จังหวัดชุมพร 
 

ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการของปลดัอ าเภอ จงัหวดัชมุพร X  S.D. 
ระดบัความ

ค ิดเหน็ 

1. ประชาชนได้รับความพงึพอใจในการรบับริการงานทะเบียน
ราษฎร 

4.14 0.69 มาก 

2. ประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในอ าเภอ 3.97 0.76 มาก 
3. การตอบรับการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสา 3.97 0.77 มาก 
4. การรับมือภัยพิบัติในพื้นทีท่ี่เกิดข้ึนไดอ้ย่างทนัท่วงที 3.85 0.76 มาก 
5. การป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ

อ าเภอ 
3.82 0.76 มาก 

6. การจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมมอ าเภอ เช่น การ
ไกล่เกล่ียข้อพิพาท 

3.96 0.74 มาก 

7. ความพึงพอใจการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณทีี่ส าคญัในเขต
อ าเภอ เช่น งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 

3.99 0.78 มาก 

8. ประสิทธิภาพในการป้องกันความขัดแย้งและการรักษาความสงบ
ในพื้นที่ 

3.90 0.73 มาก 
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ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการของปลดัอ าเภอ จงัหวดัชมุพร X  S.D. 
ระดบัความ

ค ิดเหน็ 
9. การจัดระเบียบสังคมบริเวณเขตชุมชน เช่น การตรวจสอบสถาน

บริการพื้นที่ 
3.90 0.71 มาก 

10. การสนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติ ระดับท้องถ่ิน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ให้เป็นไปด้วยความสุจริต 

3.98 0.80 มาก 

ค ่าเฉลีย่รวมประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการของปลดัอ าเภอ 
จ ังหวดัชมุพร 

3.95 0.53 มาก 

 
จากตารางที่ 3 พบว่าในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการของปลัดอ าเภอ จังหวัดชุมพร ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.95 ในรายด้าน ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการรับบริการงาน
ทะเบียนราษฎร มีค่าเฉล่ีย 4.14 รองลงมา คือ ความพึงพอใจการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณีที่ส าคัญ
ในเขตอ าเภอ เช่น งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มีค่าเฉล่ีย  3.99 การสนับสนุน
การเลือกตั้งระดับชาติ ระดับท้องถ่ิน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เป็นไปด้วยความสุจริต มีค่าเฉล่ีย 3.98 การ
ตอบรับการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสา มีค่าเฉล่ีย 3.97 ประสิทธิภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในอ าเภอ มีค่าเฉล่ีย 3.97 การจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมมอ าเภอ 
เช่น การไกล่เกล่ียข้อพิพาท มีค่าเฉล่ีย  3.96 ประสิทธิภาพในการป้องกันความขัดแย้งและการรักษา
ความสงบในพื้นที่ มีค่าเฉล่ีย 3.90 การจัดระเบียบสังคมบริเวณเขตชุมชน เช่น การตรวจสอบสถาน
บริการพื้นที่ มีค่าเฉล่ีย 3.90 การรับมือภัยพิบัติในพื้นที่ที่เกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที มีค่าเฉล่ีย  3.85 
และการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของอ าเภอ มีค่าเฉล่ีย 3.82 อยู่ใน
ระดับมาก ตามล าดับ 

2) การทดสอบสมติฐานเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของสมรรถนะหลักกับ
สมรรถนะประจ าต าแหน่งตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร  
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ตารางที ่4 สรุปอิทธิพลของสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าต าแหน่งของปลัดอ าเภอต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

 
สรปุอทิธพิลของสมรรถนะหลกั และ

สมรรถนะประจ  าต าแหนง่ของปลดัอ าเภอ 
r 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดบัความ 
สัมพนัธ ์

ทิศทาง 

สมรรถนะหลกัของปลดัอ าเภอ     
1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ .644** .000 สูง เดียวกัน 
2. ด้านการบริการที่ด ี .547** .000 ปานกลาง เดียวกัน 
3. ด้านการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ .589** .000 ปานกลาง เดียวกัน 
4. ด้านจริยธรรม .598** .000 ปานกลาง เดียวกัน 
5. ด้านความร่วมแรงรว่มใจ .653** .000 สูง เดียวกัน 
สมรรถนะประจ  าต าแหนง่ของปลดัอ าเภอ     
1. ด้านสภาวะผู้น า .566** .000 ปานกลาง เดียวกัน 
2. ด้านการด าเนินการเชิงรุก .647** .000 สูง เดียวกัน 
3. ด้านศิลปะการส่ือสารจูงใจ .639** .000 สูง เดียวกัน 

 
หมายเหต:ุ ** มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างสมรรถนะหลักของปลัดอ าเภอ พบว่า 
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดี ด้านการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ด้านจริยธรรม 
ด้านความร่วมแรงร่วมใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1  ) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์  (r) เท่ากับ  .644**,  . 547**, .589**, .598**, .653** ตามล าดับ 
 การวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างสมรรถนะประจ าต าแหน่งของปลัดอ าเภอ พบว่า ด้านสภาวะ
ผู้น า ด้านการด าเนินการเชิงรุก และด้านศิลปะการส่ือสารจูงใจมีอิทธิพลต่อประสิทธภิาพในการปฏิบตัิ
ราชการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 ) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1  )  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .566**, .647**, .639** ตามล าดับ 
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 3) การพยากรณ์สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าต าแหน่งของปลัดอ าเภอ ต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ กรณีศึกษาจงัหวัดชุมพร  
 
ตารางที ่5  สรุปการพยากรณ์สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าต าแหน่งของปลัดอ าเภอต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
 

Model 
ค ่าสมัประสทิธ ิ ์

t Sig. 
B Std.Error Beta 

ค่าคงที่ .666 .137  4.844 .000 
สมรรถนะหลกัของปลดัอ าเภอ      
1. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ .196 .042 .215 4.680 .000 
2. ด้านการบริการที่ด ี -.009 .038 -.012 -.240 .811 
3. ด้านการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ .171 .039 .189 4.352 .000 
4. ด้านจริยธรรม .080 .040 .101 2.026 .044 
5. ด้านความร่วมแรงรว่มใจ .102 .044 .123 2.328 .020 
สมรรถนะประจ  าต าแหนง่ของปลดัอ าเภอ      
1. ด้านสภาวะผู้น า .005 .041 .006 .124 .901 
2. ด้านการด าเนินการเชิงรุก .122 .045 .141 2.714 .007 
3. ด้านศิลปะการส่ือสารจูงใจ .157 .036 .217 4.407 .000 

 
หมายเหต:ุ R2  = 0.618, adjusted R2  = 0.610 
 

จากตารางที่ 5 การพยากรณ์สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าต าแหน่งของปลัดอ า เภอ 
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า 

1) สมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ = .000 ดังน้ันสมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
สามารถน าไปใช้พยากรณป์ระสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการได้ทีร่ะดับนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

2) สมรรถนะหลักด้านการบริการที่ดี = .811 ดังน้ันสมรรถนะหลักด้านการบริการที่ดีไม่ 
สามารถน าไปใช้พยากรณป์ระสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการได้ทีร่ะดับนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
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3) สมรรถนะหลักด้านการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ = .000 ดังน้ันสมรรถนะหลัก
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ สามารถน าไปใช้พยากรณ์ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการได้ทีร่ะดับนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

4) สมรรถนะหลักด้านจริยธรรม = .044 ดังน้ันสมรรถนะหลักด้านจริยธรรม สามารถ
น าไปใช้พยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการไดท้ี่ระดบันัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 

5) สมรรถนะหลักด้านความร่วมแรงร่วมใจ = .020 ดังน้ันสมรรถนะหลักด้านความร่วมแรง
ร่วมใจ สามารถน าไปใช้พยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการได้ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

6) สมรรถนะประจ าต าแหน่งด้านสภาวะผู้น า = .901 ดังน้ันสมรรถนะประจ าต าแหน่งด้าน
สภาวะผู้น า ไม่สามารถน าไปใช้พยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการได้ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

7) สมรรถนะประจ าต าแหน่งด้านการด าเนินการเชิงรุก = .007 ดังน้ันสมรรถนะประจ า
ต าแหน่งด้านการด าเนินการเชิงรุก สามารถน าไปใช้พยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการไดท้ี่
ระดับนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 

8) สมรรถนะประจ าต าแหน่งด้านศิลปะการส่ือสารจูงใจ = .000 ดังน้ันสมรรถนะประจ า
ต าแหน่งด้านศิลปะการส่ือสารจงูใจ  สามารถน าไปใช้พยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการไดท้ี่
ระดับนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 
 

อภิปรายผลการวิจยั 
 

1) การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของสมรรถนะหลักของปลัดอ าเภอ สมรรถนะประจ า
ต าแหน่งของปลัดอ าเภอ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของปลัดอ าเภอ จังหวัดชุมพร
อภิปรายผลได้ดังน้ี  
 (1) ระดับความคิดเห็นของสมรรถนะหลักของปลัดอ าเภอ มากที่สุด คือ ด้านการบริการ
ที่ดี มีค่าเฉล่ีย 4.15 รองลงมา คือ ด้านจริยธรรม มีค่าเฉล่ีย 4.13 ด้านความร่วมแรงร่วมใจ มีค่าเฉล่ีย 
4.04 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีค่าเฉล่ีย 3.91 และ ด้านการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ มี
ค่าเฉล่ีย 3.88 อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 (2) ระดับความคิดเห็นของสมรรถนะประจ าต าแหน่งของปลัดอ าเภอ มากที่สุด คือ ด้าน
ศิลปะการส่ือสารจูงใจ มีค่าเฉล่ีย 4. 07 รองลงมา คือ ด้านการด าเนินการเชิงรุก มีค่าเฉล่ีย 3 . 99 และ
ด้านสภาวะผู้น า มีค่าเฉล่ีย 3. 97 อยู่ในระดับมาก ตามล าดบั  
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 (3) ระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของปลัดอ าเภอ จังหวัด
ชุมพร ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.95 ในรายด้าน ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นมากที่สุด คอื 
ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการรับบริการงานทะเบียนราษฎร  มีค่าเฉล่ีย 4.14 รองลงมา คือ 
ความพึงพอใจการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณีที่ส าคัญในเขตอ าเภอ เช่น งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มีค่าเฉล่ีย  3.99 การสนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติ ระดับท้องถ่ิน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ให้เป็นไปด้วยความสุจริต มีค่าเฉล่ีย 3.98 การตอบรับการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสา 
มีค่าเฉล่ีย 3.97 ประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในอ าเภอ มีค่าเฉล่ีย 3.97 การ
จัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมมอ าเภอ เช่น การไกล่เกล่ียข้อพิพาท มีค่าเฉล่ีย  3.96 
ประสิทธิภาพในการป้องกันความขัดแย้งและการรักษาความสงบในพื้นที่ มีค่าเฉล่ีย 3.90 การจัด
ระเบียบสังคมบริเวณเขตชุมชน เช่น การตรวจสอบสถานบริการพื้นที่ มีค่าเฉล่ีย 3.90 การรับมือภัย
พิบัติในพื้นที่ที่เกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที มีค่าเฉล่ีย  3.85 และการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะที่
อยู่ในความรับผิดชอบของอ าเภอ มีค่าเฉล่ีย 3.82 อยู่ในระดับมาก ตามล าดับสองคล้องกับงานวิจัย
ของ เบญญาภา เอกวัต  และพิษณุ เฉลิมวัฒน์ (2556) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดประจวบคีรขัีนธ์  การวิจัย
ครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ บริหารส่วน
ต าบล และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยสนับสนุนสมรรถนะกับสมรรถนะการปฏิบัตงิาน ของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในจังหวัดประจวบครีีขันธ์ จ านวน 306 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่
ใช้ในการ วิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดย สมรรถนะด้านความร่วมแรงร่วมใจ อยู่ในอับแรก รองลงมาคือ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ
ด้านจริยธรรม และ 2) ปัจจัยสนับสนุนสมรรถนะกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในระดบัสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั .01 

2) ผลการทดสอบสมติฐานเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของสมรรถนะหลักกับ
สมรรถนะประจ าต าแหน่งต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร  อภิปราย
ผลได้ดังน้ี 
 (1) ผลการวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างสมรรถนะหลักของปลัดอ าเภอ ต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร พบว่า ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านความร่วมแรงร่วม
ใจมีอิทธิพลสูงต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ส่วนด้านการบริการที่ดี ด้านการส่ังสมความ
เช่ียวชาญในงานอาชีพ และด้านจริยธรรม มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในระดับ
ปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05  



37 

 (2) ผลการวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างสมรรถนะประจ าต าแหน่งของปลัดอ าเภอ ต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร พบว่า ด้านการด าเนินการเชิงรุก และ
ด้านศิลปะการส่ือสารจูงใจ มีอิทธิพลสูงต่อประสิทธิถาพในการปฏิบัติราชการ ส่วนด้านสภาวะผู้น า มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันเพ็ญ นิลนารถ (2553) ศึกษา สมรรถนะหลักกับประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน ของข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ
สมรรถนะหลักกับ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและสหสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักกับประสิทธผิล
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  โดยใช้เครื่องมือวิจัย คือ 
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งส้ิน 170 คน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าความถ่ีร้อยละ  
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)  ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 31-40 ปีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส ปฏิบัติงานต าแหน่ง
ประเภททั่วไป และมีอายุราชการ 5-10 ปี ส าหรับผลการศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน พบวาํ 
อยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.67) ทั้งในมิติคุณลักษณะในการปฏิบัติงานและมิติด้านผลงานโดยมิติ  
คุณลักษณะในการปฏิบัติงานมีค่าเฉล่ียสูงกว่ามิติด้านผลงาน (X = 2.83 และ 2.38) ตามล าดับ ส่วน
สมรรถนะหลัก พบว่าอยู่ในระดับมาก (X = 4.37) โดยมิติการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีค่าเฉล่ียระดับมาก
ที่สุด รองลงมา มิติจิตส านึกด้านการให้บริการ มิติคุณธรรมและจริยธรรม มิติการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง มิติการท างานเป็นทีม มิติความรู้ด้านแรงงานและมิติภาวะผู้น า มีค่าเฉล่ียระดับมาก ส่วนมิติ
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า
สมรรถนะหลกัและสมรรถนะรายมิติของข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีสหสัมพันธ์
เชิงบวกกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 และพบข้อเสนอแนะให้กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานควรส่ือสารให้ข้าราชการทุกคนทราบ  และเข้าใจถึงระดับสมรรถนะ
หลักของตนเอง เพื่อสร้างความพร้อมในการพัฒนาขีดความสามารถ และศักยภาพของตนเองให้ก้าว
ไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแนวทางการบริหารภาครัฐยุคใหม่ซ่ึงยึด
ผลลัพธ์ความคุ้มค่า ความรับผิดชอบและตอบสนองต่อความ  ต้องการของสังคมและประชาชน
ผู้รับบริการ 

3) การพยากรณ์สมรรถนะประจ าต าแหน่งของปลัดอ าเภอ มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
ราชการ กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร อภิปรายผลได้ดังน้ี  

สมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ด้าน
จริยธรรม และด้านความร่วมแรงร่วมใจ  สมรรถนะประจ าต าแหน่งด้านการด าเนินการเชิงรุก และ
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ด้านศิลปะการส่ือสารจูงใจ สามารถน าไปใช้พยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการได้ 61% ที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05   สอดคล้องกับงานวิจัยของจอมภัค จันทะคัต (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
สมรรถนะที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัด
นครราชสีมา  การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
และ ปัจจัยสมรรถนะประจ าหน้าที่ (Functional Competency) ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ท างาน (Work Efficiency) ของอาจารย์ ประจ าาในสถาบนัอุดมศกึษา จังหวัดนครราชสีมา ประชากร
ในงานวิจัยคือ อาจารย์ประจ าในสถาบนัอุดมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1,666 คน ใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multistage Sampling) แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
400 คน จาก 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลติกุล  วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์  
และวิทยาลัยนครราชสีมา  สถิติที่ใ ช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Multiple Regression Analysis 
ผลการวิจัย พบว่า (1) อาจารย์ประจ าที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาโท มีต าแหน่งวิชาการเป็นอาจารย์ อายุงานในการสอนต่ ากว่า 5 ปี รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 15,000-25,999 บาท สังกัดสถาบัน การศึกษาของรัฐ มีจ านวนช่ัวโมงที่สอน 6-10 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ และสังกัดกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ และ (2) ปัจจัยสมรรถนะหลักและปัจจัย
สมรรถนะประจ าหน้าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของอาจารย์ประจ า ในสถาบันอุดมศึกษา
ในจังหวัดนครราชสีมาในเชิงบวก ระดับนัยส าคญัทางสถิต ิ0.05 
 

ข้อเสนอแนะ 

 
1)  ข้อเสนอแนะจากความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล  

 จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของประชากรใน 8 อ าเภอ ของจังหวัดชุมพร  จ านวน 400 คน 
ผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของปลัดอ า เภอต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ได้ดังน้ีคอื  
  (1) สมรรถนะหลักที่จะมีส่วนให้การปฏิบัติราชการของปลัดอ าเภอมีประสิทธิภาพที่สุด 
เห็นว่า เป็นการบริการที่ดี เพราะการบริการที่ดีจะท าให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านหรือผู้มารับ
บริการ หรือติดต่องานราชการ ไปในทิศทางช่วยเหลือกัน และควรจะก าหนดกฎเกณฑ์เพื่อหาช่องทาง
ประชาสัมพันธ์การรับบรกิารของประชาชน 
  (2) ปลัดอ าเภอยังไม่แม่นย าในระเบียบกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง จึงท าให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการยังไม่เป็นทีน่่าพอใจตอ่ชาวบา้น เห็นควรใหจ้ังหวัดจัดผู้เช่ียวชาญทางกฎหมายมาอบรม  
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  (3) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการของปลัดอ าเภอบางรายยังขาดความกล้าตัดสินใจ 
เน่ืองจากยังขาดความแม่นย าในระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง จึงท าให้ขาดประสิทธิภาพในการท างาน 
ควรจะพัฒนาในด้านน้ี 
  (4) ควรจะให้ชาวบา้นได้เข้ามาประเมินการท างานของปลัดอ าเภอประจ าต าบล 
  (5) นอกจากประสิทธิภาพในการท างานแล้ว ควรจะมองความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่เป็นหลัก 
  (6) การท างานของปลัดอ าเภอยังขาดการเช่ือมโยงกับหน่วยเหนือ จึงท าให้การ
ปฏิบัติงานมีความซ้ าซ้อน และขาดเอกภาพในการท างาน ควรจะมีช่องทางที่ติดต่อระหว่างหน่วยงาน
ให้ชัดเจน 
  (7) ปลัดอ าเภอบางคนยังขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงควรที่จะมีการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี โดยผนวกผลการอบรมเข้าไปในกระบวนการประเมินผลเพื่อเล่ือน
เงินเดือนหรือเล่ือนระดับ 
  (8) ศิลปะการส่ือสาร ของปลัดอ าเภอซ่ึงเป็นสมรรถนะประจ าต าแหน่งยังไม่สามารถท า
ให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานได้ โดยเฉพาะการส่ือสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศยังท าได้ไม่ด ีท าให้
เกิดปัญหาเมื่อมีชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อราชการ ดังน้ันแล้ว ควรจะมีส่ือการเรียนการสอนผ่าน
โซเชียลมีเดียที่สามารถให้ปลัดอ าเภอเข้าไปใช้เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางดา้นภาษาได้ 
  (9) ปลัดอ าเภอควรจะท างานเชิงรุก เช่น การออกหน่วยรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ หรือ 
ให้ปลัดอ าเภอประจ าแต่ละต าบลลงพื้นทีเ่พื่อรับฟังเรื่องร้องเรียนรอ้งทุกข์ เป็นประจ าอยู่เสมอ 
  (10) จังหวัดซ่ึงมีที่ท าการปกครองจังหวัด เป็นพี่เล้ียงของอ าเภอ ควรจะมีการจัดกิจกรรม
เพื่อประสานความรู้ ความเข้าในทักษะการปฏิบัติงานของปลัดอ าเภอ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท างาน
เป็นทีม ของทั้งจังหวัดและอ าเภอ 
  (11) อ าเภอควรจะมีแผนการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าต าแหน่งของ
ปลัดอ าเภอ นอกเหนือจากที่ ส่วนกลางได้จัดให้มี โดยให้นายอ าเภอเป็นศูนย์กลางของแผนงานหรือ
โครงการน้ัน ๆ 
  (12) ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงสมรรถนะหลักเป็นหัวช้อหน่ึงที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของปลัดอ าเภอ ควรจะก าหนดให้ ผู้มารับบริการ หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องใน
การติดต่องานราชการ เป็นผู้ประเมินด้วยส่วนห น่ึง โดยให้น้ าหนักเท่ากับการประเมิ นของ
ผู้บังคับบัญชา 
  (13) เน่ืองจากอ าเภอต้องท างานภายใต้การร่วมงานกันกับหลายส่วนราชการ จึงเห็นว่า 
อ าเภอควรจะจัดกลุ่มการท างาน โดยเน้นรูปแบบการท างานเป็นทีม ภายใต้ หลายส่วนราชการ ในการ
ออกบริการประชาชน 
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(14) ปลัดอ าเภอส่วนใหญ่ยังขาดความเป็นผู้น า เน่ืองจากวัยวุฒิ ยังน้อย ท าให้งานที่
จะต้องติดต่อกับผู้ที่เป็นปัจเจกชนสูงขาดการประสานกันในทิศทางที่ดี จึงควรจะพิจารณาเล่ือนระดบั
โดยค านึงถึงระบบอาวุโสด้วยรูปแบบหน่ึง 

(15) ควรจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย ควบคู่ไปกับ
การอบรมปลัดอ าเภอให้ใช้เทคโนโลยีน้ันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การตรวจสอบที่สาธารณะ
ประโยชน์ หรือเขตป่า โดยใช้แผนที่ดาวเทียม เพื่อป้องกันการกระท าผิดกฎหมาย 

(16) การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ยังขาดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความ
มั่นคงในพื้นที่อย่างแท้จริง น้ันอาจเพราะปลัดอ าเภอขาดประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีม รวมถึง
ศิลปะการส่ือสาร  

(17)  ปลัดอ าเภอ ควรจะมีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน เพื่อป้องกันการทุจริต  
(18)  ก าหนดแผนการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าต าแหน่งของ

ปลัดอ าเภอ ให้สอดคล้องกับภารกิจในอ านาจหน้าที่ 
(19)  นายอ าเภอผู้บังคับบัญชาข้ันต้นควรจะเป็นต้นแบบให้ ปลัดอ าเภอ ในทุกกลุ่มงาน 

ในด้านการเพิ่มพูนสมรรถนะ 
(20)  แผนพัฒนาอ าเภอควรจะบรรจุกิจกรรมหรือโครงการที่เก่ีย วข้องกับการพัฒนา

สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าต าแหน่งของปลัดอ าเภอ 
2) ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

เพื่อให้การศึกษาวิจัยครั้งน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง ผู้วิจัยขอ
เสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ดังน้ี  

(1) ควรมีการท างานวิจัยในเชิงปฏิบัตกิารเพื่อศึกษาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ า
ต าแหน่งของปลัดอ าเภอ จังหวัดชุมพร โดยอาจมีการพัฒนาเครื่องมือในการส ารวจที่ใช้เก็บข้อมูลด้วย
เครื่องมือเชิงคุณภาพ เช่น การสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึก   

(2) ควรศึกษากระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าต าแหน่ง
ของปลัดอ าเภอ จังหวัดชุมพร ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  

(3) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของปลัดอ าเภอจังหวัดชุมพร กับจังหวัดอ่ืน ๆ  
เพื่อเป็นประโยชน์ในการน ามาพัฒนาสมรรถนะของปลัดอ าเภอ จังหวัดชุมพร และเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาสมรรถนะของปลัดอ าเภอในภาพรวม 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ 
เขตเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎรธ์านี 

กัมปนาท บุญสา* 
 

บทคัดยอ่ 
 

 การจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบเป็นกระบวนการที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายใน 
การจัดการขยะมูลฝอยและยืดระยะเวลาการใช้งานของสถานที่ก าจัดขยะ ซ่ึงปัจจัยที่มีความส าคัญ
อย่างหน่ึงคือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ในการศึกษามีการก าหนดวัตถุประสงค์  
3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนใน
พื้นที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนบุคคล ด้าน
ความรู้ ด้านทัศนคติกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่เขต
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และ 3) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนในการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนทั้ง 70 ชุมชนในเขต
พื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวนทั้งส้ิน 400 คน คัดเลือกเข้า
ร่วมการวิจัยโดยสุ่มแบบตามสะดวก  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ร้อยละ (Percentage) ความถ่ี (Frequency) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.)  การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้สถิติ  Independent Sample t-test, 
One-way ANOVA: F-test, ทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วย Scheffe’s Method และ
ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation) ในการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหวา่ง
ตัวแปร 
 ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
เช่น เพศ ระดับการศึกษาและอาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยไม่แตกต่าง กัน 

                                         
*นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ส่วนตัวแปรด้านกลุ่มอายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน และสถานภาพในชุมชน
แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดบั 
0.05 (p < 0.05) ระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดย
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง และระดับทัศนคติเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับสูง  ปัญหาในการด าเนินงานและข้อเสนอแนะที่พบส่วนใหญ่คือ ภาชนะรองรับมูลฝอยไม่
เพียงพอ มีการจัดเก็บไม่ตรงเวลาและการขนบรรทกุมูลฝอยไม่ปลอดภัย ปิดไม่มิดชิดและส่งกล่ินเหมน็
รบกวน โดยเสนอแนะให้มีการเพิ่มภาชนะรองรับมูลฝอยให้เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน มี
การจัดเก็บให้ตรงเวลาและมีการตรวจสอบซ่อมแซมและบ ารงุรักษารถขนบรรทกุมูลฝอยและท าความ
สะอาดรถขนบรรทุกมูลฝอย 
 ผลจากการศึกษาในครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์ในการน าไปปรับใช้และเป็นข้อมูลในการวาง
แผนการด าเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชนภายใต้แนวคดิ “ชุมชนคิด ชุมชนท า เทศบาลฯ สนับสนุน” ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
ค  าส าคญั: การมีส่วนร่วม, การจัดการขยะมลูฝอยชุมชน 
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บทน า 
  

ปัญหาส าคัญปัญหาหน่ึงของชุมชนเมือง โดยเฉพาะเมืองขนาดใหญ่ที่มีประชากรจ านวนมาก
คงหนีไม่พ้นเรื่องของขยะ ซ่ึงนับวันจะมีความรุนแรงข้ึนอย่างตอ่เน่ือง จนเกิดปัญหาขยะล้นเมือง ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อสังคมและสภาพส่ิงแวดล้อม ปี 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนประมาณ 27.93 
ล้านตัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เพิ่มข้ึนร้อยละ 2 เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของประชากร การบริโภค
ที่เพิ่มมากข้ึน การขยายตัวของชุมชนเมืองและการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคม
เมืองในหลายพื้นที่ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย จึงส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอย
ในพื้นที่ท่องเที่ยวหรือพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีปริมาณขยะมลู
ฝอยที่ถูกน าไปก าจัดอย่างถูกต้องในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการก าจัดอย่างถูกต้องและ
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์มีแนวโน้มที่เพิ่มมากข้ึน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็น
ต้นมา แม้ว่าปริมาณขยะมูลฝอยจะเพิ่มข้ึน แต่การจัดการขยะมูลฝอยในปี 2561 มีแนวโน้มดีข้ึน ขยะ
มูลฝอยชุมชนได้ถูกคัดแยก ณ ต้นทางและน ากลับไปใช้ประโยชน์ 9.76 ล้านตัน (ร้อยละ 35) เพิ่มข้ึน
จากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 15 โดยการคัดแยกเพื่อขายให้กับร้านรับซ้ือของเก่าหรือซาเล้ง การร่วม
กิจกรรมธนาคารขยะกิจกรรมขยะแลกไข่ และกิจกรรมตลาดนัดขยะมูลฝอยชุมชนของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นต้น ขยะมูลฝอยชุมชนอีกจ านวน 10.85 ล้านตัน (ร้อยละ 39) ถูกก าจัดอย่าง
ถูกต้อง ส่วนที่เหลือเป็นขยะที่ถูกก าจัดอย่างไม่ถูกต้องประมาณ 7.32 ล้านตัน (ร้อยละ 26) เช่น การ
ก าจัดแบบเทกองหรือเผากลางแจ้งในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย การกองทิ้งเอาไว้หรือลักลอบทิ้งใน
พื้นที่สาธารณประโยชน์ หรือลักลอบทิ้งลงสู่แหล่งน้ าต่าง ๆ แนวโน้มการจัดการขยะที่ดีข้ึนเป็นผลมา
จากนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดย
ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะในพื้นที่วิกฤตจัดการขยะโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน (กรมควบคมุ
มลพิษ, 2561) 
 จากการส ารวจข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทยทั้งหมด 77 จังหวัดน้ัน
พบว่า ในปี 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดข้ึนทั่วประเทศทั้งหมด 27.93 ล้านตัน เป็นขยะมูล
ฝอยที่เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร 4.85 ล้านตัน (ร้อยละ 17 ของขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนทั้งหมด) มีการ
คัดแยกน ากลับมาใช้ประโยชน์ 0.92 ล้านตัน (ร้อยละ 19 ของขยะมูลฝอยที่เกิดในกรุงเทพมหานคร) 
ที่เหลือ 3.93 ล้านตัน น าไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการโดยการฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ 
ณ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม และโดยการเผาก าจดั
ด้วยเตาเผา ณ ศูนย์รวบรวมขยะมูลฝอยหนองแขม ส าหรับใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ มีปริมาณขยะ
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มูลฝอยเกิดข้ึนทั้งหมด ประมาณ 23.10 ล้านตัน (ร้อยละ 83 ของขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนทั้งหมด) มา
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีระบบเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยไปก าจัดยังสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยจ านวน 4,920 แห่ง ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 2,857 แห่ง ยังไม่มีการเก็บ
รวบรวมขนส่งขยะมูลฝอยไปก าจัดโดยประชาชนต้องก าจัดขยะในพื้นที่ของตน สถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยชุมชนและสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชนทั่วประเทศ ในปี  2561 มีจ านวน 3,206 แห่ง เปิด
ด าเนินการ 2,789 แห่ง และปิดด าเนินการ 417 แห่ง เน่ืองจากมีขยะมูลฝอยเต็มพื้นที่และด าเนินการ
ปิดตามนโยบายของจังหวัดเพื่อผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มในพื้นที่ เมื่อพิจารณาการหยุดด าเนินการ
ของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย พบว่า สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของภาครัฐ ปิดด าเนินการมากที่สุดเปน็
จ านวน 376 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในระดับหมู่บ้าน หรือชุมชนและสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยไดอ้ย่างถูกต้อง ทั้งน้ี การน าขยะมูลฝอยไป
ใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้ายังเป็นการช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้อีกทางหน่ึง ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าจากขยะ 35 แห่ง ก าลังการผลิตไฟฟ้าเท่ากับ 
313.354 เมกะวัตต์ ซ่ีงอยู่ในสถานภาพการรับซ้ือไฟฟ้าเช้ือเพลิงขยะที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
แล้ว (กรมควบคมุมลพิษ, 2561) 
 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดว่าเป็นชุมชนที่เป็นเมืองขนาดใหญ่ มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 
68.97 ตารางกิโลเมตร ประชากรในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีจ านวน 131,935 คน (สถิติ
ทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส านักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่กระจายสาขาการผลิตและปรับตัวเข้าสู่การผลิตภาคอุตสาหกรรม 
และการบริการมากข้ึน จากการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจของชุมชน 
การมีผลผลิตทางเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในชีวิตประจ าวัน กิจกรรมการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์
ส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับการอุปโภค บริโภค ท าให้มีของเหลือใช้ถูกทิ้งไปในรูปของขยะมูลฝอย ซ่ึงใน
ปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดข้ึนจริงประมาณ 190 ตัน/วัน (คาดการณ์จากจ านวน
ประชากรจริงตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝงประมาณ 35,000 คน ข้อมูลจากส านักงาน
แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี) คิดเป็นอัตราการผลิตขยะมูลฝอยของประชาชนโดยเฉล่ีย 1.14 กิโลกรัม/
คน/วัน (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม,2561) ซ่ึงแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยทีส่ าคญั ได้แก่ ชุมชน ที่พัก
อาศัย สถานที่ราชการ ตลาด โรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรมต่าง  ๆ  และตาม
สถานที่ต่าง ๆ ที่ประชาชนใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ท าให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ต้องแบก
รับภาระในการด าเนินการจัดเก็บ และก าจัดขยะมูลฝอยมาเป็นระยะเวลายาวนาน อีกทั้งปัญหาใหญท่ี่
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีประสบมาโดยตลอด น่ันก็คือ การขาดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เน่ืองจาก
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นเทศบาลที่มีความเป็นชุมชนเมืองทั้งส้ิน การหาพื้นที่ในการก าจัดขยะมลู
ฝอยภายในเขตเทศบาลจึงกระท าได้ยาก จากเดิมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเคยมีพื้นที่ในการก าจัด
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ขยะมูลฝอยเป็นของตนเอง แต่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลฯ ข้างเคียง การน า
ขยะจ านวนมากของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าไปก าจัดทุกวัน ท าให้เกิดการต่อต้านจากชุมชน
ข้างเคียงที่อยู่ใกล้สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ท าให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ไม่สามารถเข้าไปใช้พื้นที่
ดังกล่าวเป็นสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยได้ นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จึง
ต้องใช้วิธีการจ้างเหมาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้างเคียงและพื้นที่เอกชนในการรับก าจัดขยะมูล
ฝอย ท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดา้นการจัดการขยะมูลฝอยค่อนข้างสูง  
 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จึงเล็งเห็นแล้วว่าจะต้องมีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ
และเป็นกระบวนการเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยยืดอายุการใช้งานของสถานที่ก าจัดขยะ 
ดังน้ัน เพื่อเป็นการรองรับกับปริมาณขยะมูลฝอยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน และเป็นการแก้ปัญหาที่
ต้นเหตุ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การ
จัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ซ่ึงวิธีการที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีน ามาใช้ 
คือ การลดปริมาณขยะที่ต้นทาง ภายใต้แนวคิด “ชุมชนคิด ชุมชนท า เทศบาลฯ สนับสนุน” เป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนที่มีความพร้อมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนด าเนินการตาม
บริบทของแต่ละชุมชน โดยที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุนในด้านองค์ความรู้ 
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ  และเป็นพี่เล้ียงในการด าเนินการ ซ่ึงทางเทศบาลจะไม่มีการบังคับให้ชุมชน
ด าเนินการ แต่จะเป็นผู้สนับสนุนให้ชุมชนที่มีความพร้อมและต้องการที่จะด าเนินกิจกรรมเท่าน้ัน ซ่ึง
การด าเนินการภายใต้แนวคิดดังกล่าว ส่งผลให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สามารถลดปริมาณขยะมลู
ฝอยลงได้จากเดิมประมาณเกือบ 200 ตัน/วัน เหลือเฉล่ียวันละประมาณ 140 ตัน ซ่ึงเป็นหนทางที่ช่วย
เสริมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ทางผู้บริหารเทศบาลตั้งเป้าไว้ว่าจะให้
ลดปริมาณขยะมูลฝอยใหเ้หลือประมาณวันละ 120 ตันได้ แม้ว่าจะมีนโยบายที่ชัดเจน มีการสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดการขยะในชุมชนลงไปอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม ประกอบกับข้อมูลที่ได้
จากการติดตามและการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมด้านการจัดการ
ขยะในชุมชนที่ผ่านมา มีเพียง 10 ชุมชนที่มีการด าเนินกิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
ซ่ึงยังไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ เท่าที่ควร ซ่ึงอาจจะเป็นปัจจัยที่ยังไม่
สามารถท าใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีว่างเอาไว้ 
 จากเหตุผลและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านส่ิงแวดล้อม 
ในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมส่ิงแวดล้อม ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ส านักการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เห็นว่าการจัดการขยะมูลฝอยแบบชุมชนมีส่วน
ร่วมของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยเริ่มต้นจากครัวเรือนซ่ึงเป็นต้นทางและมีส่วนส าคัญในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนได้เป็นอย่างดน้ัีน มีความน่าสนใจและสามารถน าไปพัฒนาเพื่อเปน็
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แนวทางในการด าเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
และให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนที่มีความสนใจให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ประกอบกับ
เป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559 -2564 ที่เน้นให้
กระบวนการจัดการขยะที่ดีเริ่มต้นตั้งแต่ชุมชน เป้าหมายแผนปฏิบัติประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทาง
ประชารัฐระยะ 1 ปี พ.ศ.2559-2560 ที่เน้นให้ทุกชุมชนทั่วประเทศมกีารจดัตัง้จุดรวมขยะอันตรายใน
ชุมชนซ่ึงเป็นนโยบายระดับประเทศ จนลงมาถึงเป้าหมายระดับจังหวัดในการก าหนด เป้าหมาย
แผนปฏิบัติจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดที่เน้นให้การบรหิารจัดการขยะมลูฝอยต่าง  ๆ  น้ันมี
การเริ่มต้นจากชุมชนเป็นหลักโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นส่วนสนับสนุน ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เป็น
พื้นฐานที่ส าคัญส าหรับการตดัสินใจในการน าไปใช้วางแผนการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานีใหม้ีประสิทธิภาพตอ่ไป  
 

วัตถุประสงคก์ารวจิยั 
  
 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่เขต
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความรู้ ด้านทัศนคติกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 3) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่
เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 

วิธีการศกึษาและกรอบแนวคดิในการศกึษา 
  
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยทีค่าด
ว่าจะมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ าเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษาซ่ึงประกอบไปดว้ย  
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพ ระยะเวลาที่อยู่ใน
ชุมชน สถานภาพในชุมชน ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับขยะมูลฝอยชุมชนและทัศนคติเก่ียวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
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 ตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการวางแผน ด้านการด าเนินงาน ด้านการไดร้ับผลประโยชน์และด้านการประเมินผล 
 สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคดิในการศกึษาดงัภาพที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศกึษา คือ 
 1) ประชากรในชุมชนเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ านวน 131,935 คน  จากจ านวน
หลังคาเรือนทั้งส้ิน 73,736 หลังคาเรือน (สถิติทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส านัก
ทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) 

2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 398 คน แต่การศึกษาในครั้งน้ีจะเก็บตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างทั้งส้ิน 400 ตัวอย่าง
และท าการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก การรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม จากน้ันน าข้อมูลที่

ข้อมลูปจัจยัสว่นบคุคล 
เพศ 
อายุ 
ระดับการศึกษา 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
อาชีพ 
ระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน 

สถานภาพในชุมชน 

การมสีว่นรว่มของประชาชน 
ในการจดัการขยะมลูฝอยชมุชน 

ด้านการวางแผน 
ด้านการด าเนินงาน 

ด้านการได้รับผลประโยชน์ 

ด้านการประเมินผล 

ทัศนคติเก่ียวกับการจัดการ 
ขยะมูลฝอยชุมชน 

 

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
ขยะมูลฝอยชุมชน 
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ได้มาท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS for Windows 
Version 23) โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและน าเสนอผลการศึกษา ผ่านการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้อมูลสถานภาพส่วน
บุคคล ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับขยะมูลฝอยชุมชน  ทัศนคติเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย โดยน ามาวิเคราะห์ด้วยค่าเฉล่ีย (Mean) 
ร้อยละ (Percentage) ความถ่ี (Frequency) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 
S.D) และน าเสนอผลการศึกษาโดยใช้วิธีพรรณนาประกอบตารางข้อมูลทางสถิติและใช้สถิติเชิงอนุมาน 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน โดย
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มของสถานภาพส่วนบุคคลเฉพาะเพศ 
ใ ช้สถิติ  Independent Sample t-test   และส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มี 2 กลุ่ม ข้ึนไป  ใ ช้สถิติ   
One-Way ANOVA F-test  เมื่อพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มจึงทดสอบเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ด้วย
วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe's Method) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที ่0.05 และใช้ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สัน (Pearson’s Correlation) ในการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับขยะมูลฝอยชุมชนและทัศนคติเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน เสนอผลการศึกษาโดยใช้วิธีพรรณนาประกอบตารางข้อมูลทางสถิติ โดย
ก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากชุมชนทั้ง 70 ชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือนตุลาคม 2562 
 

ผลการศกึษา 
  
 1)  ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง 
 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5 อายุมากกว่า 50 ปีข้ึนไป 
จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 การศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรี จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.3 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,000–10,000 บาท จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 อาชีพ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนมากกวา่ 20 
ปี จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 สถานภาพในชุมชนเป็นประชาชนทั่วไป จ านวน 199 คน คิด
เป็นร้อยละ 49.8 
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 2)  สรปุผลการวเิคราะหป์จัจยัตา่ง ๆ  ก ับการมสีว่นรว่มในการจดัการขยะมลูฝอยชมุชน 
 
ตารางที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์ปจัจัยตา่ง ๆ  กับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 

ตัวแปร ม ีนยัส าคญัทางสถติ ิ
ต่อการมสีว่นรว่มในการ

จดัการขยะมลูฝอยในชมุชน 

ไมม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
ต่อการมสีว่นรว่มในการ

จ ัดการขยะมลูฝอยในชมุชน 

1. ลักษณะส่วนบุคคล   

   1) เพศ  0.07 

   2) อายุ 0.02  

   3) ระดับการศกึษา  0.56 

   4) รายได้เฉล่ียต่อเดือน 0.00  

   5) อาชีพ  0.27 

   6) ระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน 0.00  

   7) สถานภาพในชุมชน 0.00  

2. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ  
    ขยะมูลฝอยชุมชน 

 0.35 

3. ทัศนคติเก่ียวกับการจัดการ 
   ขยะมูลฝอยชุมชน 

0.00  

 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา สามารถสรุปไดด้ังน้ี 

กลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ ระดับการศึกษาและอาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะมูลฝอยไมแ่ตกต่างกัน  

กลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้าน กลุ่มอายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน 
และสถานภาพในชุมชนแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (p < 0.05) 

ระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมลูฝอยชุมชนในภาพรวมอยู่
ในระดับสูง ร้อยละ 78.8 ระดับปานกลางร้อยละ 20.8 ระดับต่ า ร้อยละ 0.5 
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ระดับทัศนคติเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับสูง  ร้อยละ 97.3 
ระดับปานกลาง ร้อยละ 2.8 

ปัญหาในการด าเนินงานและข้อเสนอแนะที่พบส่วนใหญ่คือ ภาชนะรองรับมูลฝอยไม่เพียงพอ 
มีการจัดเก็บไม่ตรงเวลาและการขนบรรทุกมลูฝอยไม่ปลอดภัย ปิดไม่มดิชิดและส่งกล่ินเหม็นรบกวน  

ข้อเสนอแนะให้มีการเพิ่มภาชนะรองรับมูลฝอยให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน มี
การจัดเก็บให้ตรงเวลาและมีการตรวจสอบซ่อมแซมและบ ารงุรักษารถขนบรรทกุมูลฝอยและท าความ
สะอาดรถขนบรรทุกมูลฝอย 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจกับการมีส่วนร่วมต่อการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation) พบว่า ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะ
มูลฝอยชุมชนอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ขยะมูลฝอยชุมชน เป็นเพียงปัจจัยหน่ึงในอีกหลาย ๆ ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 
ซ่ึงในแง่ของความรู้ความเข้าใจถึงแม้ว่าจะมีความรู้ความเข้าใจดีมากน้อยเพียงใด หากยังขาดความ
ตระหนักในการที่จะลงมือปฏิบัติหรือเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังของประชาชนแล้ว ก็อาจส่งผลให้
การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนไม่ได้ผลดเีท่าที่ควร 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนกับการ
มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ( Pearson’s 
Correlation) พบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงหมายความว่า หากกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเก่ียวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ดีจะมพีฤติกรรมการส่วนร่วมในการจดัการขยะมลูฝอยชุมชนดีตามไปดว้ย  
 

สรุปผลการศกึษา อภิปรายและขอ้เสนอแนะ 
 
 1)  ระดบัการมสีว่นรว่มของประชาชนในการจดัการขยะมลูฝอยชมุชน 
 จากผลการศึกษา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ในพื้นที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอยู่
ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของประพาพร แก่นจันทร์ (2558, น. 295) ได้ศึกษาถึงปัจจยั
ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดปทมุธานี พบวา่ 
ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัดปทุมธานี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และงานวิจัยของวลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์ (2558, น. 41) ได้ศึกษาความ
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คิดเห็นและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พบว่านักศึกษายังมพีฤติกรรมการมส่ีวนร่วมการจัดการขยะมลูฝอย
อยู่ในระดับปานกลาง 

2)  ป ัจจยัทีไ่มม่นียัส าคญัทางสถติติอ่การมสีว่นรว่มของประชาชนในการจดัการขยะมลู
ฝอยชมุชน 
 (1) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิง มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะ
มูลฝอยของชุมชนไม่แตกต่างกัน เน่ืองจาก การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมลูฝอยของชุมชนน้ันไม่วา่
เพศใดก็ตามสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของกันต์สินี บุญสม 
(2558, น. 44) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษาเขต
เทศบาลเมืองอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีระดบัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกัน 
 (2) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาต่างกัน การมีส่วนร่วม
ต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
เป็นเรื่องของการรักษาความสะอาดที่ท าให้สภาพแวดล้อมบ้านเรือนในชุมชนดีข้ึนและทุกคนต้อง
ปฏิบัติอยู่แล้วไม่ว่าจะมีระดับการศึกษามากหรือน้อยเพียงใด สอดคล้องกับการศึก ษาของจิรายุ  
ฮานาฟี (2553) ที่ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของส านักงานเขต
ธนบุรีกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาชุมชนข้างสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่
มีระดับการศกึษาตา่งกันมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกัน 
 (3) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมต่อการ
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชนไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพื้นที่เป็นเขตชุมชนเมือง การด าเนิน
ชีวิตและสภาพทางสังคมที่ก่อให้เกิดประเภทของขยะมูลฝอยที่คล้ายกัน ซ่ึงขัดแย้งกับผลการศึกษา
ของบุญจง ขาวสิทธิวงษ์ (2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอย
ชุมชนในเขตยานนาวา ผลการศึกษาพบว่า อาชีพแตกต่างกันการมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอย
แตกต่างกัน 
 (4) ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับขยะมูลฝอยชุมชน พบว่า เมื่อท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างระดับความรู้ความเข้าใจกับระดับการมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation) พบว่า ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับขยะมูลฝอย
ชุมชน เป็นเพียงปัจจัยหน่ึงในหลาย ๆ ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ซ่ึงในแง่ของ
ความรู้ความเข้าใจถึงแม้ว่าจะมีความรูค้วามเข้าใจดีมากน้อยเพียงใด หากยังขาดความตระหนักในการ
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ที่จะลงมือปฏิบัติหรือเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังของประชาชนแล้ว ก็อาจส่งผลให้การมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนไม่ได้ผลดเีท่าทีค่วร 

3) ปจัจยัทีม่นียัส าคญัทางสถติติอ่การมสีว่นรว่มของประชาชนในการจดัการขยะมลูฝอย
ชุมชน 
 (1)  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ พบว่า ทุกกลุ่มอายุ มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชนที่แตกต่างกัน โดยจากผลการวิเคราะห์ในกลุ่มอายุน้อยมีส่วนร่วมในการจัดการสูงกว่า อาจ
เน่ืองมาจากการเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลกระทบที่เกิดข้ึนจากขยะมูลฝอยหากชุมชน
ขาดการจัดการที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของกันต์สินี บุญสม (2558, น. 45) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ที่
พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน  
 (2)  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า จากผลการวิเคราะห์ในกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้ต่างกัน การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในภาพรวมแตกต่างกัน 
โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีรายไดเ้ฉล่ียปานกลาง อาจเน่ืองมาจากการรบัรูเ้ก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย มี
การคัดแยกเพื่อน าไปขายเป็นการเพิ่มรายได้ในอีกทางหน่ึง สอดคล้องกับงานวิจัยของกันต์สินี บุญสม 
(2558, น. 49) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษาเขต
เทศบาลเมืองอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ที่พบว่า ประชาชนที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีระดบั
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน  
 (3)  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
มาเป็นระยะยาวนานจะมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนมากกว่ากลุ่มที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ส้ันกว่า ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีระยะเวลามากกว่าก็จะมีความรักความ
ผูกพันต่อสถานที่ที่ตนเองอยู่มากกว่า สอดคล้องกับผลการศึกษาของพิศิพร ทัศนา (2558) ได้ศึกษา
เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก พบว่า
ระยะเวลาที่อยู่อาศัยแตกต่างกันการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่
เทศบาลนครพิษณุโลกแตกต่างกัน  
 (4)  สถานภาพในชุมชน พบว่า ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มที่มีสถานภาพในชุมชนเป็นตัวแทน
อยู่ในกลุ่มต่าง ๆ  ของชุมชน เช่น คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มแกนน าสตรี ชมรม
ผู้สูงอายุ ฯลฯ จะมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนมากกว่ากลุ่มประชาชนทั่วไป อาจ
เน่ืองมาจากในกลุ่มที่เป็นตัวแทนของชุมชนมีโอกาสในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในการ
จัดการมากกว่าหรือมีความตระหนักถึงการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีที่จะท าให้ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่มี
สภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นชุมชนที่น่าอยู่ 
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 (5)  ทัศนคติเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน พบว่า เมื่อท าการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับทัศนคติเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนกับระดับการมีส่วนร่วมต่อ
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation) พบว่า 
ทัศนคติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงหมายความว่า หากกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ที่ดีจะมีพฤติกรรมการส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนดีตามไปด้วย 

4)  ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัย ผู้วิจัยได้เสนอข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัยมาใช้เป็นแนวทางและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ออกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 
 (1) ข้อเสนอแนะระดับครัวเรือน 
  (1.1) สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนก าจัดขยะมูลฝอยเองภายในครัวเรือน โดย
การส่งเสริมให้ท าปุ๋ยหมักโคนต้นไม้ หรือน้ าหมักชีวภาพในครัวเรือน และส่งเสริมให้ตลาดสดท าน้ า
หมักชีวภาพไว้ใช้ประโยชน์ภายในตลาด เช่น การล้างท าความสะอาดตลาดสด ใส่คูระบายน้ าบริเวณ
รอบตลาดสดเพื่อดับกล่ินเหม็น ซ่ึงวิธีการน้ีช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยในส่วนที่ย่อยสลายได้ จ าพวก
เศษผัก เศษอาหาร และเศษผลไม้ในครัวเรือน/สถานประกอบการได้ 
  (1.2) ส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น ไม่ใช้โฟมบรรจุ
อาหาร ใช้ปิ่นโตในการไปซ้ืออาหารส าเร็จรปู ใช้ตะกร้าไปตลาด และการปฏิเสธถุงพลาสติก เป็นต้น  
  (1.3) มุ่งเน้นให้ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ตน้ทาง โดยใช้หลักการ 3Rs ลด
การใช้ การใช้ซ้ าและการแปรรูป เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ 
  (1.4) ให้ความรู้และสร้างจิตส านึกแก่ประชาชน ให้เห็นความส าคัญของพิษภัยของ
ขยะอันตรายทีล่งสู่ระบบก าจัดขยะมูลฝอย และส่งเสรมิใหทุ้กครวัเรือนมกีารคดัแยกขยะอันตรายก่อนทิง้ 
  (1.5) สนับสนุนให้มีการปลูกฝังทัศนคติ และสร้างค่านิยมของประชาชน ในการ
ร่วมมือรักษาความสะอาด โดยให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในระดับ
ประชาชนทั่วไป และในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และใ ห้มีการ
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์อย่างต่อเน่ืองโดยส่ือทุกประเภท 
  (1.6) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็น และร่วมแก้ไขปญัหา
ในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยอย่างทัว่ถึง 
 (2) ข้อเสนอแนะระดับชุมชน 
  (2.1) ควรมีการสร้างกลุ่มพลังที่ส าคัญในชุมชน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็ก/กลุ่ม
เยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน ซ่ึงถือเป็นแรงหนุนในการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ  ภายในชุมชน ที่เป็น
มาตรการในการลดปริมาณขยะ เช่น การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน การมี
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กิจกรรมเสริมภายในชุมชน ที่มีส่วนให้ปริมาณขยะมลูฝอยชุมชนลดลง เช่น ในงานท าบุญต่าง ๆ  ควรมี
มติที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการใช้ซ้ า และการน ากลับมาใช้ใหม่ มีการน าขยะมาประดิษฐ์ส่ิงของเพื่อ
เพิ่มมูลค่า การจัดตลาดนัดขยะรไีซเคิล เป็นต้น 

(2.2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มด าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อ
น ากลับเข้าสู่กระบวนการแปรรปูและน ากลับมาใช้ใหม่ อาทิ ศูนย์รับช้ือขยะชุมชน ธนาคารขยะชุมชน  

(2.3) ส่งเสริมการสร้างกติกาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อให้สมาชิกใน
ชุมชนถือปฏิบัติร่วมกัน อาทิ การทิ้งขยะเป็นเวลา ไม่เผาขยะในชุมชน หรือให้มีการคัดแยกขยะ
อินทรีย์ ขยะอันตรายออกจากขยะมูลฝอยทั่วไปก่อนน าไปทิง้ 

(2.4) ปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องให้แก่เด็กและเยาวชน โดยให้การศึกษาและรณรงค์
ให้เกิดความร่วมมอื/ร่วมปฏิบัติ รวมทั้งให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามส่ีวนร่วมให้มากข้ึน 

(2.5) ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจร โดยให้ความส าคัญ และขับเคล่ือนการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ขยายเครือข่ายไปยังชุมชน 
ต่าง ๆ  ในเขตเทศบาล  

(2.6) ส่งเสริมและสนับสนุนผู้น าชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการขยะ
มูลฝอย เพื่อที่จะได้น าไปถ่ายทอดให้กับสมาชิกในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชน
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐได้อย่างไมม่ีปัญหา 

(2.7) ชุมชนควรมีการแต่งตั้งคณะท างานในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน มีการ
ติดตาม ประเมินผลการการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงานให้สมาชิกในชุมชนทราบอย่าง
สม่ าเสมอ 

(3) ข้อเสนอแนะระดับเทศบาล 
(3.1) ต้องมีการส่ือสารกันระหว่างเทศบาลกับประชาชนอย่างสม่ าเสมอ เช่น การลง

พื้นที่พูดคุยซ้ า ๆ  การจัดเวทีประชาคมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น ประกาศเสียงตามสาย มีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการท างานของเทศบาลฯ ในด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

(3.2) เทศบาลฯ ควรมีกฎเกณฑ์ในการควบคมุ ดูแล เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ให้เหมาะสมกับท้องถ่ิน ในลักษณะที่ขอความร่วมมือโดยสมัครใจไม่ใช่การบังคับใช้ เพื่อไม่ให้เกิดการ
ลักลอบกระท าความผิด หรือเกิดการต่อตา้นจากประชาชน 

(3.3) เทศบาลฯ ควรน าแนวคิดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และการประยุกต์ใช้
หลัก 3Rs มาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการรณรงค์ให้มีกิจกรรมลดการใช้ การใช้ซ้ า และ
การแปรรูปเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ มาใช้กับชุมชนตา่ง ๆ ในเขตเทศบาลฯ อย่างต่อเน่ือง 
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(3.4) เทศบาลฯ ควรมีรถเก็บขนขยะแบบแยกประเภท ได้แก่ รถเก็บขนขยะทั่วไป 
และรถเก็บขนขยะอินทรีย์ เพื่อให้ประชาชนคัดแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะทั่วไป ลดปัญหาความ
สกปรกข้างถัง แมลงวัน สัตว์น าโรคต่าง ๆ  และน้ าชะขยะจากการบีบอัดของรถขยะตามจดุตา่ง ๆ ที่รถ
ขยะวิ่งผ่านในช่วงที่ปฏิบัติงาน  

(3.5) เทศบาลฯ ควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้มี
ประสิทธิภาพ ทั้งในด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการด าเนินงาน 

(3.6) เทศบาลฯ ควรจัดหาพื้นที่ก าจัดขยะมูลฝอยเป็นของตนเอง และด าเนินการ
ก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล หรือหาแนวทางการก าจดัขยะมลูฝอยแบบรวมศนูย์ 
โดยให้จังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินการ เพื่อรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

(3.7) เทศบาลฯ ควรสนับสนุนให้มีกิจกรรม เพื่อปลูกฝังทัศนคติ ปลุกจิตสานึก 
สร้างค่านิยม ให้แก่ เยาวชน และประชาชนทั่วไปในการมส่ีวนช่วยดูแล รักษา ตรวจสอบ เฝ้าระวังการ
ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยใหถู้กต้อง 

(3.8) เทศบาลฯ ควรสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีระบบและมปีระสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  โดยการน าไปสู่เรื่องของการจัดการท าแผนด้านส่ิงแวดล้อมของ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยให้เรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เป็นมิติหน่ึงที่เป็นมิติส าคัญ
หรือเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะน าไปสู่การจัดท าโรงงานก าจัดขยะในอนาคตต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัครั้งตอ่ ไป  ท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในชุมชนต้นแบบที่มีการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่ดี   เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาเป็นแนวทางในการพัฒนา
ชุมชนอ่ืน ๆ ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีต่อไป 
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ประเมินผลโครงการชุมชนเตรยีมความพรอ้มรบัมือภัยพิบัติ 
ต าบลบ้านนา อ าเภอศรีนครินทร ์จังหวดัพัทลุง 

กิตติพนธ์ วุฒิวงศ์* 

 
บทคัดยอ่ 

 

การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลโครงการที่ด าเนินการในพื้นที่และศึกษา
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ โดยน ารูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ประเมิน
เครื่องมือ เพื่อปรับปรุงการด าเนินการโครงการในครั้งต่อไป โดยการเพิ่มข้อมูลจากแบบสัมภาษณ ์ของ
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและพูดคุยกับผู้เก่ียวข้องในการฝึกอบรม และท าข้อมูลที่ได้ไปประมวลหาจุดอ่อน 
จุดแข็ง แล้วน าผลที่ได้เพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิ์ภาพ และประสิทธิผล ในการท าโครงการอ่ืน ๆ  ด้วย 

ผลการการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีความพอใจต่อโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก 
โดยพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านบริบทอยู่ในระดับดีมาก สาเหตุมาจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สี
แดงในอดีต ที่ประชาชนมีความขัดแย้งกับทางราชการ เป็นประชาชนที่มีความสามัคคีกันและสนใจ
การเมือง ติดตามข่าวสารบ้านเมือง เป็นพื้นที่เรื่องภัยจากภัยพิบัติ อยู่ประจ าและเป็นพื้นที่หา่งไกลจาก
ตัวจังหวัดจึงมีการช่วยเหลือตัวเองอย่างดีภายในหมูบ่้าน ด้ายปัจจัยน าเข้าทีส่่งผลต่อการด าเนินงานอยู่
ในระดับดีมากสาเหตุสถานณ์ที่จัดฝึกอบรมอยู่ไม่ไกลที่พัก และงบประมาณ อุปกรณ์ มีความเพียงพอ 
ด้านกระบวนการวิทยากรให้ผู้เข้าอบรมแลกเปล่ียนประสบการณ์และมีการต่อยอดความรู้จากครูฝึก 
และเลือกความรู้ที่เหมาะกับพื้นที่ให้กับผู้เข้าอบรม สอดคล้องกับการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด ที่กลุ่ม
ตัวอย่างเสนอแนะว่าควรเพิ่มระยะเวลาในการฝึกอบรม ด้านผลผลิตโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 
สอดคล้องกับความรู้ที่ต่อตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม 
 
ค  าส าคญั: ภัยพิบัติ, ชุมชนเตรียมความพร้อม, วิจัยประเมินผลโครงการ 

  

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
  

การควบคุมธรรมชาติเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ธรรมชาติถูกท าลายจนขาด
ความสมดุล เช่นในปัจจุบันน้ี ในขณะเดียวกันการป้องกันเพื่อลดหรือหลีกเล่ียงผลกระทบอ่ืนอาจเกิด
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและความเสียหายต่อทรัพย์สินน้อยที่สุ ด
เท่าที่จะสามารถท าได ้

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ  
สาธารณภัยของประเทศ ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเตรียมความพร้อมส าหรับการสรา้ง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยเริ่มที่การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ชุมชนในระดับท้องถ่ิน ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เข้าใจและสามารถจัดการ
ความเส่ียงในชุมชนของตนเองได้โดยใช้ความสามารถและทรัพยากรของคนในชุมชนเอง ภาครัฐและ
องค์กรภายนอกควรเป็นเพียงผู้ให้ความร่วมมือประสานงานและช่วยเหลือแนะน าในส่ิงที่เกิน
ความสามารถของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้วิจัยในฐานะหัวหน้าส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงจึงมคีวามสนใจว่าโครงการยังสามารถป้องกันภัยพิบัติไดห้รอืไม่ และ
ควรจะด าเนินโครงการต่อไป หรือต้องปรับปรงุโครงการที่จะด าเนินการต่อไปอย่างไร 
 

หลักการและเหตผุล 
 

จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย มีสภาพภูมิประเทศทั้งที่ราบและเนิน
เขาและชายฝ่ังโดยทางทิศตะวันตกเป็นเชิงเขาและที่ราบสูงติดต่อกับเทือกเขานครศรีธรรมราชและ
เทือกเขาบรรทัด ทางทิศตะวันออกติดกับทะเลสาบสงขลาลักษณะภูมิอากาศ จังหวัดพัทลุ งมีมรสุม
ประจ าปีพัดผ่าน 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จังหวัดพัทลุงมี 
2 ฤดูกาลคือ ฤดูแล้ง และฤดูฝน ซ่ึงฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่กรกฎาคม จนถึงเดือนมกราคมของปีถัดไป  ปริมาณ
ฝนตกมากที่สุดในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม จากสถิติสถานการณ์สาธารณภัยของส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงปี พ.ศ.2559-2561 พบว่าความรุนแรงของภัยเพิ่มมากข้ึน 
โดยในปี พ.ศ.2560 มีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยจ านวน 13 คน โดยทางราชการน าเงินตามระเบียบเงินทดรอง
ราชการมาช่วยเหลือประชาชนเป็นเงิน ทั้งส้ิน 50,799,237 บาท 

จากลักษณะพื้นที่ภูมิประเทศของจังหวัดพัทลุงพบว่า น้ าจะไหลจากทิศตะวันตกของจังหวัด
ซ่ึงเป็นเทือกเขาที่ราบสูงไปทางทิศจะวันออก ผ่านตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกเพื่อไหลลงสู่
ทะเลสาบสงขลา อ าเภอศรีนครินทร์ ซ่ึงเป็นอ าเภอตั้งใหม่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดพัทลุง ซ่ึงเกิดปัญหา
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น้ าป่าไหลหลาก น้ าท่วมเป็นอ าเภอแรกๆของจังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นการป้องกันความสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน จังหวัดพัทลุงจึงจัดสรรงบประมาณ ในส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดพัทลุงจัดโครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ผู้วิจัย จึงสนใจว่าโครงการดังกล่าว จะ
ป้องกันภัยพิบัติได้ขนาดไหน และจะต้องปรับปรุงแก้ไขส่วนใดของโครงการบ้าง เพื่อสามารถน า
โครงการไปใช้ตอ่ไป 
 

วัตถุประสงคใ์นการวจิยั 
 

1)  เพื่อประเมินผลโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือจากภัยพิบัติ โดยใช้รูปแบบการ
ประเมินแบบซิป (CIPP Model) 

2)  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ เป็นแนวทางปรับปรุงการ
ด าเนินการโครงการในระยะตอ่ไป 
 

วิธีการศกึษา 
 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินผลโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP 
Model) และเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค ในการด าเนินโครงการเป็นแนวทางปรับปรุงการด าเนินการ
โครงการในครั้งตอ่ไป  

1) ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นส่วนหน่ึงของประชากรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านของหมู่ที่ 3 

บ้านนา หมู่ที่ 5 บ้านต้นไทร หมู่ที่ 6 บ้านตีนนา ต าบลบ้านนา อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง รวม
ประชากรทั้งส้ิน 712 คน ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชาชนที่ผู้ใหญ่บ้านคัดเลือกว่า
เป็นผู้ที่ความสามารถ และเป็นแกนน าชุมชนของ หมู่ที 3 บ้านนา หมู่ที่ 5 บ้านต้นไทร และหมู่ที่ 6 
บ้านตีนนา จ านวนกลุ่มตัวอย่างหมู่บ้านละ17 คน รวมทั้งส้ิน 51 คน 

2) ขั้นตอนการด าเนนิการวจิยั 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ประเมินผลโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ผู้วิจัยใช้ข้ันตอน
การศึกษาดังน้ี 
 (1) ศึกษาเบื้องต้นจากเอกสารรายงานการประชุมงานวิจัยและงานวิชาการที่เก่ียวข้อง
กับโครงการประเมินผลโครงการชุมชนเตรยีมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ 
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 (2) ศึกษาความหมาย หลักการ วัตถุประสงค์ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เ ก่ียวข้อง เพื่อน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ในการสร้างแบบสอบถามโดยใช้รูปแบบจ าลองซิป (CIPP Model) 
 (3) รายงานผลการวิจัย 

3) การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ แบบสอบถามรูปแบบ จ าลองซิป (CIPP Model) 
 (1) น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสรุปและตั้งเป็นข้อค าถามความคิดเห็นเก่ียวกับ
โครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรบัมอืจากภัยพิบัตโิดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
 (2) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัคือแบบสอบถามแบง่เป็น 3 ตอน 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามการประเมินโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือจากภัยพิบัติ
โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 18 ข้อ ประกอบด้วย 
   1. การประเมินบริบท (Context Evaluation) ของโครงการ ประเมินด้วยแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนตามกรอบแนวคิด จ านวน 6 ข้อ โดยลักษณะของค าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณคา่
ของลิเคิร์ท 5 ระดับ 
   2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของโครงการ ประเมินด้วย
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนตามกรอบแนวคิด จ านวน 4 ข้อ โดยลักษณะของค าตอบเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 5 ระดับ 
   3. การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการ ประเมิน
ด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนตามกรอบแนวคิด จ านวน 5 ข้อ โดยลักษณะของค าตอบเป็นมา
ตราส่วนประมาณคา่ของลิเคิร์ท 5 ระดับ 
   4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ ประเมินด้วย
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนตามกรอบแนวคิด จ านวน 4 ข้อ โดยลักษณะของค าตอบเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 5 ระดับ 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
 (3) น าแบบสอบถามที่สร้างข้ึน ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการประเมินผล
จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ คือ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเน้ือหา (Content 
Validity) ความเหมาะสมดา้นภาษา และความชัดเจนของค าถาม 

4) การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
 (1) ช้ีแจงรายละเอียดการท าแบบสอบถามภายหลังเสร็จส้ินการอบรมโครงการชุมชน
เตรียมความพร้อมรับมือจากภัยพิบัติ 
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 (2) ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามในแต่ละ
ข้อค าถาม 

5) การวเิคราะหข์อ้มลูและการแปลผล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือจากภัยพิบัติ ใช้สถิติวิเคราะห์

ข้อมูล ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ดังน้ี 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไป ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ียและคา่

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ประกอบด้วย การแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
แปลผลและแบ่งระดับคา่เฉล่ียของ Best (1981) ดังน้ี 

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับน้อย 
ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
ตอนที ่2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือจากภัย

พิบัติ ใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ และคณะ (2541) แบ่งระดับการประเมิน ดังน้ี 

5 หมายถึง ข้อความน้ันตรงกับความคดิเห็นของทา่นอยู่ในระดับ มากที่สุด  
4 หมายถึง ข้อความน้ันตรงกับความคดิเห็นของทา่นอยู่ในระดับ มาก 
3 หมายถึง ข้อความน้ันตรงกับความคดิเห็นของทา่นอยู่ในระดับ ปานกลาง 
2 หมายถึง ข้อความน้ันตรงกับความคดิเห็นของทา่นอยู่ในระดับ น้อย 
1 หมายถึง ข้อความน้ันตรงกับความคดิเห็นของทา่นอยู่ในระดับ น้อยที่สุด  
ตอนที ่3 แบบสอบถามปลายเปิด 
1) ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
2) โครงการควรด าเนินการต่อหรอืไม่ระบเุหตผุล 
3) บทเรียนที่ได้เรียนรู้จากโครงการ 

 
 
 



67 

ผลและอภปิรายผลการศกึษา 
 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการชุมชนเตรียมความพรอ้มรับมอืภัยพิบัติทั้ง 4 ด้าน 
คือด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้าที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ได้ผล
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ เพศ สถานภาพ ศาสนา อาชีพ ระดบั

การศึกษา และรายได้ 
 

ข้อมลูทัว่ไป จ  านวน ร้อยละ 

อาย ุ   
20-30 ปี 12 23.5 
31-40 ปี 14 27.5 
41-50 ปี 19 37.3 
51-60 ปี 6 11.8 
เพศ   
ชาย 21 41.2 
หญิง 30 58.8 
สถานภาพ   
คู่ 31 60.8 
หม้าย 9 17.6 
หย่า/แยก 5 9.8 
โสด 6 11.8 
ศาสนา   
พุทธ 50 98.0 
อิสลาม 1 2.0 
ระดบัการศกึษา 1 2.0 
ประถมศึกษา 3 5.9 
มัธยมศึกษา 25 49.0 
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ข้อมลูทัว่ไป จ  านวน ร้อยละ 
ปวช/ปวส 22 43.1 
รายได ้   
1,000-3,000 บาท 19 37.3 
3,000-5,000 บาท 31 62.7 

 
จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 40-50 ปี คิดเป็นร้อยละ37.3 เพศหญิงเป็น

ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 30 สถานภาพคู่คิดเป็นร้อยละ 60.8 ศาสนาพุทธ ร้อยละ98 ระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ49.0 รายได ้3,000-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.7 
 

ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ การประเมินผลโครงการชุมชนเตรียมความพรอ้มรับมือภัยพิบัต ิ 
 
ตารางที ่2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการประเมินผลโครงการชุมชนเตรียมความพร้อม

รับมือภัยพิบัติของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการประเมินโครงการ 
 

การประเมนิโครงการ x̅ SD ระดบั 
1. ด้านบริบท 3.77 0.43 มาก 
2. ด้านปัจจัยน าเข้าที่ส่งผลตอ่การด าเนินงาน 3.76 0.40 มาก 
3. ด้านกระบวนการ 3.69 0.41 มาก 
4. ด้านผลผลิต 3.61 0.38 มาก 

รวม 3.71 0.42 มาก 
 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินผลโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรบัมือภัยพิบัตโิดยรวมอยู่

ในระดับมาก (x̅= 3.71, S.D = 0.42) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่าค่าเฉล่ียที่มากที่สุดคือดา้นบรบิท 

(x̅ = 3.77, S.D = 0.43) รองลงมาด้านด้านปัจจัยน าเข้าที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน (x̅ = 3.76, S.D = 

0.40) รองลงมาคือด้านกระบวนการ (x̅ = 3.69, S.D = 0.41) ค่าเฉล่ียที่น้อยที่สุดคือด้านผลผลิต (x̅ 
= 3.61,    S.D = 0.38)     
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ตารางที ่3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและประเมินผลโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือ
ภัยพิบัติกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านบรบิท  

 
ด้านบรบิท x̅ SD ระดบั 

1. โครงการสอดคล้องโดยตรงกับนโยบายรฐับาล 4.10 0.54   มาก 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอด คล้องชัดเจน
เหมาะสม 

3.57 0.67 มาก 

3. การด าเนินงานของโครงการมีกิจกรรมสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

3.98 0.51 มาก 

4. เป็นโครงการที่ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคดิเหน็ 3.51 0.61 มาก 
5. พื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่เส่ียงต่อการเกิดภัยพิบัต ิ 3.92 0.65 มาก 
6. ถ้าทางราชการให้ท่านอพยพไปที่จุดพักพิงแล้วท่าน
จะเห็นด้วยเพียงใด 

3.55 0.67 มาก 

รวม 3.77 0.43 มาก 
 

จากตารางที่ 3 พบว่าความคิดเห็นด้านบริบทผลการประเมินผลโครงการชุมชนเตรียมความ

พร้อมรับมือภัยพิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.77, S.D = 0.43) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า

ค่าเฉล่ียที่มากที่สุดคือโครงการสอดคล้องโดยตรงกับนโยบายรัฐบาล ( x̅ = 4.10, S.D = 0.54) 

รองลงมาตามล าดับคือการด าเนินงานของโครงการมีกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (x̅ = 3.98 , 

S.D = 0.51) พื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่เส่ียงต่อการเกิดภัยพิบัติ (x̅ = 3.92, S.D = 0.65)ถ้าทางราชการให้

ท่านอพยพไปที่จุดพักพิงแล้วท่านจะเห็นด้วยเพียงใด ( x̅ = 3.55, S.D = 0.67) เป็นโครงการที่

ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ( x̅ = 3.51, S.D = 0.61) และวัตถุประสงค์ของโครงการมี

ความสอดคล้องชัดเจนเหมาะสม (x̅ = 3.50, S.D = 0.67)     
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ตารางที ่4 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและประเมินผลโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมอื
ภัยพิบัติกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านปัจจัยน าเข้าทีส่่งผลต่อการด าเนินงาน 

 
ด้านปจัจยัน าเขา้ทีส่ง่ผลตอ่การด าเนนิงาน x̅ SD ระดบั 

1. โครงการมีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือใน
การจัดอบรม 

3.78 0.61 มาก 

2. สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 3.98 0.42 มาก 
3. โครงการมีความพร้อมอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 3.45 0.58 มาก 
4. การเดินทางมาอบรมสะดวกมากน้อยเพียงใด 3.78 0.61 มาก 

รวม 3.76 0.40 มาก 
 

จากตารางที่ 4 พบว่าความคิดเห็นด้านปัจจัยน าเข้าที่ส่งผลต่อการด าเนินงานการประเมินผล

โครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅= 3.76, S.D = 0.40) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉล่ียที่มากทีสุ่ดคือสถานทีจ่ัดกิจกรรมมคีวามเหมาะสม (x̅ = 3.98, S.D 

= 0.42) รองลงมาตามล าดับคือโครงการมีความพรอ้มด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการจัดอบรม (x̅ 

= 3.78, S.D = 0.61) การเดินทางมาอบรมสะดวกมากน้อยเพียงใด ( x̅ = 3.78, S.D = 0.61) และ

ค่าเฉล่ียที่น้อยที่สุดคือโครงการมคีวามพรอ้มอาหารกลางวัน/อาหารว่าง (x̅ = 3.45, S.D = 0.58)  
 
ตารางที ่5 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและประเมินผลโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมอื

ภัยพิบัติกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านกระบวนการ 
 

ด้านกระบวนการ x̅ SD ระดบั 
1. วิทยากรมีความช านาญในเรื่องที่อบรม 3.86 0.53 มาก 
2. มีการแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกับประสบการณ์ด้าน
ภัยพิบัติ 

3.65 0.68 มาก 

3. การจัดล าดับข้ันตอนในการจัดกิจกรรมเหมาะสม 3.65 0.68 มาก 
4. การอบรมมีความหลากหลายและเกิดประโยชน์ 3.02 0.71 ปานกลาง 

รวม 3.69 0.41 มาก 
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จากตารางที่ 5 พบว่าความคิดเห็นด้านกระบวนการการประเมินผลโครงการชุมชนเตรียม

ความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.69, S.D = 0.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่าค่าเฉล่ียที่มากทีสุ่ดคือวิทยากรมคีวามช านาญในเรื่องที่อบรม (x̅ = 3.86, S.D = 0.53) รองลงมา

ตามล าดับคือมีการแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกับประสบการณ์ด้านภัยพิบัติ (x̅ = 3.65, S.D = 0.68) 

การจัดล าดับข้ันตอนในการจัดกิจกรรมเหมาะสม (x̅ = 3.65, S.D = 0.68) และค่าเฉล่ียที่น้อยที่สุดคอื

การอบรมมีความหลากหลายและเกิดประโยชน์ (x̅ = 3.02, S.D = 0.41)  
 
ตารางที ่6 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและประเมินผลโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมอื

ภัยพิบัติกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามด้านผลผลิต 
 

ด้านผลผลติ x̅ SD ระดบั 
1. ท่านให้ความสนใจและเห็นความส าคัญกับโครงการ 3.78 0.50 มาก 
2. สามารถน าความรู้จากโครงการไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได ้
3.57 0.64 มาก 

3. ท่านมีเจตคติที่ดีต่อการร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการ
หมู่บ้านเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ 

3.67 0.62 มาก 

4. ประชาชนที่ผ่านการอบรมร่วมท าแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

3.43 0.57 ปานกลาง 

รวม 3.61 0.38 มาก 
 

จากตารางที่ 6 พบว่าความคิดเห็นด้านผลผลิตการประเมินผลโครงการชุมชนเตรียมความ

พร้อมรับมือภัยพิบัติโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅ = 3.61, S.D = 0.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่

ค่าเฉล่ียที่มากที่สุดคือท่านให้ความสนใจและเห็นความส าคัญกับโครงการ (x̅ = 3.78, S.D = 0.50) 
รองลงมาตามล าดับคือท่านมีเจตคตทิี่ดตี่อการร่วมกันจัดตัง้คณะกรรมการหมู่บา้นเพื่อป้องกันและลด

ความสูญเสียจากภัยพิบัติ (x̅ = 3.67, S.D = 0.62) สามารถน าความรู้จากโครงการไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ (x̅ = 3.57, S.D = 0.64) และค่าเฉล่ียที่น้อยที่สุดคือประชาชนที่ผ่านการอบรมร่วม

ท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (x̅ = 3.43, S.D = 0.57)  
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สรุปผลและประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการศกึษา 
 

จากการประเมินโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ต าบาลบ้านนา อ าเภอศรี
นครินทร์ จังหวัดพัทลุง ซ่ึงได้ด าเนินการประเมินหลักสูตร 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า 
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 

1) ด้านบรบิท  
ผลการประเมินโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ในด้านบริบท โดยภาพรวม

พบว่ามีความคิดเหน็ด้านบรบิทผลการประเมินผลโครงการชุมชนเตรียมความพรอ้มรับมือภัยพิบัติโดย

รวมอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.77, S.D = 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 6 

ด้าน พบว่าค่าเฉล่ียที่มากที่สุดคือโครงการสอดคล้องโดยตรงกับนโยบายรัฐบาล (x̅ = 4.10, S.D = 

0.54) รองลงมาตามล าดับคือการด าเนินงานของโครงการมีกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (x̅ = 

3.98, S.D = 0.51) พื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่เส่ียงต่อการเกิดภัยพิบัติ ( x̅ = 3.92, S.D = 0.65) ถ้าทาง

ราชการให้ท่านอพยพไปที่จุดพักพิงแล้วท่านจะเห็นด้วยเพียงใด ( x̅ = 3.55, S.D = 0.67) เป็น

โครงการที่ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น (x̅ = 3.51, S.D = 0.61) และวัตถุประสงค์ของ

โครงการมีความสอดคล้องชัดเจนเหมาะสม (x̅ = 3.50, S.D = 0.67)     
2) ด้านปจัจยัน าเขา้ทีส่ง่ผลตอ่การด าเนนิงาน 
ผลการประเมินโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ในด้านปัจจัยน าเข้าที่ส่งผล

ต่อการด าเนินงาน พบว่าความคิดเห็นด้านปัจจัยน าเข้าที่ส่งผลต่อการด าเนินงานการประเมินผล

โครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅= 3.76, S.D = 0.40) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉล่ียที่มากทีสุ่ดคือสถานทีจ่ัดกิจกรรมมคีวามเหมาะสม (x̅ = 3.98, S.D 

= 0.42) รองลงมาตามล าดับคือโครงการมีความพรอ้มด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการจัดอบรม (x̅ 

= 3.78, S.D = 0.61) การเดินทางมาอบรมสะดวกมากน้อยเพียงใด ( x̅ = 3.78, S.D = 0.61) และ

ค่าเฉล่ียที่น้อยที่สุดคือโครงการมคีวามพรอ้มอาหารกลางวัน/อาหารว่าง (x̅ = 3.45, S.D = 0.58)  
3) ด้านกระบวนการ 
ผลการประเมินโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ในด้านกระบวนการ พบว่า

ความคิดเห็นด้านกระบวนการการประเมินผลโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดย

รวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.69, S.D = 0.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉล่ียที่มากที่สุดคือ

วิทยากรมีความช านาญในเรื่องที่อบรม ( x̅ = 3.86, S.D = 0.53) รองลงมาตามล าดับคือมีการ

แลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกับประสบการณ์ด้านภัยพิบัติ (x̅ = 3.65, S.D = 0.68) การจัดล าดับข้ันตอน
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ในการจัดกิจกรรมเหมาะสม (x̅ = 3.65, S.D = 0.68) และค่าเฉล่ียที่น้อยที่สุดคือการอบรมมีความ

หลากหลายและเกิดประโยชน์ (x̅ = 3.02, S.D = 0.41) 
4)  ด้านผลผลติ 
ผลการประเมินโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ในด้านผลผลิต  พบว่าความ

คิดเห็นด้านผลผลิตการประเมินผลโครงการชุมชนเตรียมความพร้อมรบัมอืภัยพิบัติโดยรวมอยู่ในระดบั

มาก (x̅ = 3.61, S.D = 0.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉล่ียที่มากที่สุดคือท่านใหค้วามสนใจ

และเห็นความส าคัญกับโครงการ (x̅ = 3.78, S.D = 0.50) รองลงมาตามล าดับคือท่านมีเจตคตทิีด่ตีอ่

การร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บา้นเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ (x̅ = 3.67, S.D 

= 0.62) สามารถน าความรู้จากโครงการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (x̅ = 3.57, S.D = 0.64) 

และค่าเฉล่ียที่น้อยที่สุดคือประชาชนที่ผ่านการอบรมร่วมท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( x̅ 
= 3.43, S.D = 0.57) 
 

ข้อเสนอแนะ 
  

1) ช่วงเวลาของการจัดฝึกอบรมให้ความรู้มีระยะเวลาน้อยเกินไปฃ 
2) ควรจัดฝึกอบรมทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เน่ืองจากเป็นพื้นที่เส่ียงภัยมากกว่าต าบลอ่ืน 
3) การจัดไปศึกษาดูงานจากชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว และศึกษาดูงานเก่ียวกับการ

จัดการภัยแล้ง ซ่ึงจะเกิดข้ึนในอนาคต จากหน่วยงานราชการทีเ่ก่ียวข้อง 
4) ควรจัดหางบประมาณชดเชยให้ผู้เข้าอบรมที่เสียรายได้ เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างเป็น

เกษตรกรมีรายได้เพียงดา้นเดียว 
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การมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสตามแผนยุทธศาสตรก์ารปฏริปู 
กิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์ 

อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

พระมหากิตติศักดิ์  ภักดีราช* 
 

บทคัดยอ่ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสตามแผนยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาดา้นการปกครองของคณะสงฆ์อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Methodology) โดยการ สอบถาม สัมภาษณ์เจ้า
อาวาสโดยการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) จากแหล่ง จ านวน 13 
รูป เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
เพื่อสอบถามการมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้าน
การปกครองของคณะสงฆ์อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ด้านการบริหารจัดการทั่วไป ด้านการพัฒนาศาสนบุคคล ด้านการบริหารจัดการศา
สนสมบัติ  ด้านงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา ได้ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 
.31 - .72 และค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .92 สถิติที่ใ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 
ค่าเฉล่ีย  ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการวิจัยพบว่า 

1) เจ้าอาวาสในเขตปกครองของคณะสงฆ์อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอายุ
ระหว่าง 30 ถึง 40 ปี และมีอายุระหว่าง 41 ถึง 50 ปี มีจ านวนเท่ากันคือช่วงอายุละ 4 รูป คิดเป็น
ช่วงอายุละร้อยละ 30.77 ส่วนใหญ่มีพรรษาระหว่าง 10 ถึง 15 พรรษา มีจ านวน 5 รูป คิดเป็นร้อย 
ละ 38.46 มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าอาวาสระหว่าง 1 ถึง 5 ปี มีจ านวน 8 รูป คิดเป็นร้อย
ละ 61.54 มีวุฒิการศึกษาสายสามัญระดับปริญญาตรี มีจ านวน 6 รูป คิดเป็นร้อยละ 46.15 มีวุฒิ
นักธรรมเอก มีจ านวน 10 รูป คิดเป็นร้อยละ 76.92 และส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม มีจ านวน 7  
รูป คิดเป็นร้อยละ 53.85  

                                         
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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2) การมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาดา้น
การปกครองของคณะสงฆ์อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงล าดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ด้านการบริหารจัดการศาสนสมบัติ ด้าน
บริหารการบริหารจัดการทั่วไป ด้านงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา และอยู่ในระดับ
ปานกลางเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา กับด้านการ
พัฒนาศาสนบุคคล 

3) ข้อเสนอแนะลักษณะส าคัญ ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการน าหลักธรรมมาใช้ของ
การมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสในการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ด้านการปกครองของคณะสงฆ์อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

เจ้าอาวาสจะให้ความร่วมมือเน่ืองจากต้องปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
ค าส่ังตามมติมหาเถรสมาคม หรือค าส่ังเจ้าคณะผู้ปกครองซ่ึงถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อให้งานคณะ
สงฆ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและความเจริญของพระพุทธศาสนา โดยการมีส่วนร่วมตามค าส่ังเจ้า
คณะผู้ปกครองเชิงขอความร่วมมือที่เจ้าอาวาสทุกรูปก็จะด าเนินการด้วยความสมัครใจ ทั้งการร่วมกัน
คิด ร่วมกันตัดสินใจ ลงมือการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน การปกครองคณะสงฆ์เป็นการให้พระธรรม
วินัยเป็นใหญ่ยึดความถูกต้องเป็นส าคัญและการปกครองคณะสงฆ์ได้วางกรอบการปกครองโดย
ก าหนดอ านาจและหน้าทีไ่วชั้ดเจน แต่ทั้งน้ีบริบทพื้นที่ของคณะสงฆ์อ าเภอเวียงสระบางวัดเป็นวัดทียั่ง
ไม่เจริญ เจ้าอาวาสบางรูปอายุมาก ไม่สามารถบริหารไดท้ั่วถึง ขาดการร่วมมือจากหน่วยงานราชการ 
ทุนทรัพย์ไม่มี ปัจจัยเหล่าน้ีเป็นจุดอ่อนในเรื่องของบุคลากร ที่เก่ียวพันกับสถานที่ เพราะไปให้เวลา
ส่วนใหญ่ในการดูแลและพัฒนาศาสนสถาน และประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกใกล้ชิดเฉพาะบุคคล
โดยเฉพาะเจ้าอาวาส หากไปวัดจะต้องเห็นเจ้าอาวาส  ท าให้การบริหารงานดา้นการปกครองในระดบั
อ าเภออาจจะไม่พร้อมเท่าที่ควร ควรมีการปรับตัว ยึดโยงบริบททางสังคม เพื่อให้รู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลงยุคโลกาภิวัตน์ และยึดหลักอปริหานิยธรรม ในการบริหารดา้นการปกครอง น าไปสู่การมี
ส่วนร่วมของเจ้าอาวาสด้านการปกครองตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เพื่อ
ความเจริญของพระพุทธศาสนาสืบไป 
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บทน า 
 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในปัจจุบัน แตกต่างกับสมัยพุทธกาล เน่ืองจากสมัยพุทธกาลน้ัน 
คณะสงฆ์เป็นผู้บริหารการพระศาสนาโดยตรง มีพระธรรมวินัยเป็นกฎเกณฑ์ ในการดูแลให้เกิดความ 
เรียบร้อย ถูกต้อง ดีงาม  การบริหารคณะสงฆ์ ในปัจจุบัน มีมหาเถรสมาคม เป็นองค์กรสูงสุดในการ
ปกครองคณะสงฆ์ โดยใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ควบคู่กับพระธรรม วินัย และมี
หน่วยงานรัฐ คือ ส านักงานพระพุทธศาสนา เข้ามาเก่ียวข้องในการก ากับดูแลด้านกฎหมาย และ 
ส่งเสริม ดูแล กิจการ พระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ดีงาม เจ้าอาวาส จะต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจ ต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปพระพุทธศาสนา 
ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่าง มาก เช่น ด้านการปกครอง ภิกษุ สามเณร มี
ความประพฤตย่ิอหย่อนในหลักพระธรรมวินัย เป็นต้น  
 แผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เป็นทิศทางในการปฏิบัติตามพันธกิจ
และภารกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทศัน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์การ (Corporate 
Goal) มหาเถรสมาคม ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคม เพื่อช่วยกันจัดท าแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดย
ได้จัดท าข้ึนตามกรอบงานคณะสงฆ์ 6 ด้าน + 1 เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์การ อันเป็นผลผลิตทาง
ความคิดร่วมกันของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ผ่านคณะกรรมการฯ กล่ันกรอง จัดระดมความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมจากทั้ง 4 ภาค โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกันว่า “พุทธศาสตร์มั่นคง ด ารงศีลธรรม น า
สังคมสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน” เป็นจุดหมายปลายทางที่คณะสงฆ์ต้องการไปให้ถึงในที่สุด (พระพรหม  
วชิรญาณ, 2560, น. 5) ในด้านการปกครอง มีแนวทางการด าเนินการ ดังน้ี 1 ) สร้างความมั่นคงด้าน
พระพุทธศาสนา ด้วยการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น การส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กรผ่านส่ือ การเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ การบรรพชาอุปสมบทถวายเป็น
พระราชกุศล การปฏิบัติธรรม เป็นต้น 2) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน โดยอาศัยความ
ร่วมมือภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผล การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
การพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย การพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย 
3) พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของศาสนบุคคล เช่นพระ
สังฆาธิการ พระอุปัชฌาย์ พระจริยานิเทศก์ พระวินยาธิการ ตลอดถึงไวยาวัจกร และเสริมสร้างองค์
ความรู้ ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง 4 ) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคล่ือนกิจการ
พระพุทธศาสนา ด้วยการบริหารจัดการศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ จัดหาแหล่งงบประมาณ
สนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา (แผนยุทธศาสตรก์ารปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา , 2560, น. 24) 
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 การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาถูกยกข้ึนมาเป็นเรื่องเร่งด่วนเพื่อสร้างศรัทธาประชาชนทีม่ี
ต่อพระพุทธศาสนาให้กลับคืนมาโดยเร็ว จึงได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูป กิจการ
พระพุทธศาสนา เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนางานคณะสงฆ์อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและก้าว
ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม โดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  สอดคล้องกับ 
ภาระงาน 6 ด้านของคณะสงฆ์ มีการจัดระดมความคิดเห็นจากคณะสงฆ์ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560-2564  และการน านโยบายสู่การปฏิบัติ โดยถ่ายทอดสู่ระดบั
หน ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบล และระดับวดั  

ภายใต้ความหลากหลายของสังคมการมีส่วนร่วมในการบริหารการปกครองของคณะสงฆ์ เจ้า
อาวาสในอ าเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงมีภารกิจส าคัญในการที่จะบริหารกิจการวัดในความ
รับผิดชอบ ด้านการปกครอง เจ้าอาวาสมีหน้าที่อันมีความส าคัญเป็นอย่างย่ิงในการจรรโลง
พระพุทธศาสนา และช่วยสงเคราะห์ประชาชนตามหลักธรรมค าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่ขัด
หรือแย้งต่อกฎหมาย และกฎมหาเถรสมาคม พระพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองและพัฒนาไปไดน้ั้นเจ้าอาวาส
ในอ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงมีหน้าที่ส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการวัด เจ้าอาวาสมี
หน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานบังคับบัญชาควบคุมพระภิกษุที่อยู่ใต้บังคับบัญชา การบริหารงานตาม
หน้าที่ของเจ้าอาวาสในอ าเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีปัญหาหลายประการ เน่ืองจากขาด
เครื่องมือที่จะสนองงานให้ได้ผลน้ันเป็นไปได้ยากทั้งในการบริหารจัดการวัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานียัง
ขาดการร่วมมือ ขาดงบประมาณ และขาดความรู้ความสามารถในทางบริหารจัดการอยู่ไม่น้อยจึงท า
ให้เจ้าอาวาสมีงานล้นมือไม่ส าเร็จตามเวลาจึงท าให้การบริหารจัดการวัดล่าช้าเน่ืองจากไม่มีการ
ปรับปรุงโครงสร้างของคณะสงฆ์ การบริหารจัดการวัดมิได้เป็นไปในลักษณะองค์รวมของสงฆ์ แต่จะ
เป็นเรื่องของเจ้าอาวาสแต่เพียงผู้เดียว ซ่ึงท าให้ไม่มีขุมก าลังและความรู้ความสามารถท างานได้ทุก
ด้าน และเกิดความบกพร่องในการด าเนินงานได้งา่ย สมาชิกในวัดและประชาชนขาดความเป็นเจ้าของ
วัด การทุ่มเทเพื่อการพัฒนาวัดก็ไม่เต็มที่ การมีส่วนร่วมในการบริหารน้ันนับได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญใน
การปกครองอย่างยิ่ง อาจส่งผลให้เกิดการประพฤติที่เส่ือมเสียผิดพระธรรมวินัยและกฎหมายของภิกษุ
สามเณรภายใต้การปกครองตามมา 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจทีจ่ะศกึษาการมส่ีวนร่วมของเจ้าอาวาส
ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
ว่ามากน้อยเพียงไรและความคิดเห็นของเจ้าอาวาสตามแผนยุทธศาสตร์การป ฏิรูปกิ จการ
พระพุทธศาสนาดา้นการปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากน้อยแค่ไหน ผลการวิจัยในครัง้
น้ี ผู้วิจัยคาดหวังผลจากการวิจัยในครั้งน้ีเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาวัด โดยน าเจ้าอาวาสเข้า
มามีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน อันส่งผลต่อการพัฒนาการปกครองให้มีคุณภาพและบรรลุ
จุดมุ่งหมายตามแนวพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2535 และตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ
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พระพุทธศาสนาด้านการปกครอง มากย่ิงข้ึนเพื่อน าผลการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อคณะสงฆ์
อ าเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอ่ไป 
 

ค าถามการวิจัย 
 

1) การมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาดา้น
การปกครองของคณะสงฆ์อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ในระดับใด  

2) ลักษณะส าคัญของการมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสด้านการปกครองตามแผนยุทธศาสตร์
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนามีลักษณะอย่างไร 

3)  แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนามจีุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส 
ต่อการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอเวียงสระอย่างไร 

4) ข้อเสนอแนะแนวทางการใช้หลักธรรมต่อการมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสตามแผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาดา้นการปกครองเป็นอย่างไร  
 

วัตถุประสงค์การวจิัย 
 

1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสต่อการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารปฏิรปู
กิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

2) เพื่อศึกษาลักษณะส าคัญของการมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสด้านการปกครองตามแผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

3) เพื่อวิเคราะห์แผนยุทธศาสตรก์ารปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาดา้นการปกครอง 
4) เพื่อศึกษาแนวทางการน าหลักธรรมมาใช้ต่อการมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสในการ

บริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์
อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
 

สมมติฐานการวิจัย 
 

1) การมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสต่อการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาดา้นการปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ในระดบัน้อย 
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2) ลักษณะส าคัญในการปกครองแบบคณะสงฆ์มีความสอดคล้องกับการมีส่วนร่วมของเจ้า
อาวาสด้านการปกครองตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนา  

3) แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนามีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อ
คณะสงฆ์อ าเภอเวียงสระด้านการปกครอง 

4) การน าหลักธรรมมาใช้มีความสอดคล้องกับการมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสในการ
บริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์
อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

 
การทบทวนวรรณกรรม 

  
 1)  ความหมายของการมสีว่นรว่ม 

การมีส่วนร่วมจึงหมายถึง การที่กลุ่มบุคคลมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน ตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจและอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคน ร่วมคิด ร่วมมือ ร่วมปฏิบัติ ร่วมแรง 
ร่วมใจ และร่วมรับผิดชอบ (รัฐฉัตร หลงขาว, 2561, น. 8) เพื่อให้เกิดการด าเนินการพัฒนา และการ
เปล่ียนแปลง (Koontz & other, 1986 อ้างถึงใน วชิรวัชร  งามละม่อม, 2562) เป็นเทคนิคอย่างหน่ึง
ที่ผู้บริหารต้องการ เพราะเมื่อบุคคลได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้ว จะไม่ค่อยเกิดการต่อต้าน รวมทั้งช่วยลด
ความขัดแย้งและความเครียดจากการท างาน ท าให้บุคคลได้ร่วมเข้ามามีส่วนร่วมแล้วจะไม่ค่อยเกิด
การต่อต้าน รวมทั้งช่วยลดความขัดแย้งและความเครียดจากการท างาน ท าให้บุคคลได้ร่วมกัน
พิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากการท างาน บุคคลจะรู้สึกพึงพอใจในผลงานที่เกิดข้ึน และเกิด
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง (คนึงนิจ อนุโรจน์, 2548) เกิดความมุ่งมั่นในการสร้างความส าเร็จให้กับ
องค์กร เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและผูกพันกับองค์กร เพื่อน าไปสู่เป้าหมายขององค์กร และสามารถ
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ (สมบัติ นามบุรี, 2562) 

2)  ความส าคญัของการมสีว่นรว่ม 
 ความส าคัญของการมีส่วนร่วม   เป็นเหตุผลที่จ าเป็นต่อการบริหารหรือการจัดการองค์กร 
(สุวิมล จันโททัย, 2558 , น. 49) เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานที่มุ่งหวังเป็น
กระบวนการตัดสินใจสามารถรองรับพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรให้เกิดการยอมรับไดส่้งผลต่อการ
ด าเนินการเชิงวิเคราะห์ดว้ยเหตุผลวิวัฒนาการเพื่อความคิด ซ่ึงน าไปสู่การตัดสินใจ (ณฐัชยา อุ่นทองด,ี 
2556, น. 27) ได้ช่วยลดช่องว่างของระบบการส่ือสารในองค์กรและขจัดปัญหาความขัดแย้งได้และ
สามารถตรวจสอบได้ว่างานที่ท าอยู่ในปัจจุบันน้ันสัมฤทธิ์ผลหรือไม่ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะต้องอาศัยการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมเป็นหลัก (รังสิตา บุญโชติ, 2559, น. 20) 
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3)  ขั้นตอนหรอืระดบัการมสีว่นรว่ม  
 การมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสด้านการปกครองมีได้หลายระดับตั้งแต่ระดับที่ต่ าที่สุด คือไม่มี
ส่วนร่วมใด ๆ เลย มีเพียงการส่ือสารในทิศทางเดียวจากเจ้าคณะผู้ปกครอง ซ่ึงเป็นเพียงการการแจ้ง
ข้อมูลให้เจ้าอาวาสได้ทราบเก่ียวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ และในระดับที่สูงข้ึนเจ้าอาวาสก็จะมี
ส่วนร่วมเพิ่มข้ึนเป็นล าดับ จนถึงระดับสูงสุด คือเจ้าอาวาสมีส่วนร่วมในการควบคุม การตัดสินใจ การ
วางแผนและการด าเนินงานของโครงการหรือกิจกรรม (Arnstein, 1969 อ้างถึงใน ฉัตรไชย รัตนไชย, 
2553, น. 142) ข้ันตอนการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประกอบด้วย 1) การรับความความคิดเห็น 2) การร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน 3) การร่วมมือกัน
ปฏิบัติงาน 4) การประเมินผลงาน (พิเชฐ โสภณแพทย์, 2555, น. 11-12) 

4)  ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การมสีว่นรว่ม 
ปัจจัยการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ

พระพุทธศาสนาดา้นการปกครองของคณะสงฆ์อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้ึนอยู่กับปัจจัย 3 
ประการ (ภิรดี ล้ีภากรณ์, 2554, น. 46-47) คือ  

(1)  ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ พรรษา การศึกษา ประสบการณ์การเป็นเจ้าอาวาส 
ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการท างาน การเป็นที่ยอมรับของประชาชนในชุมชน 

(2)  ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมและสังคม ได้แก่ ความสัมพันธ์ต่อตัวบุคคล การ
ติดต่อส่ือสาร 

(3)  ปัจจัยทางโอกาส ได้แก่ เจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์ นโยบายการปกครองคณะสงฆ์ 
การเปิดโอกาส 

5)  แนวทางการสรา้งและสนบัสนนุการมสีว่นรว่ม 
 วันชัย โกลละสุต (2562) ในการบริหารงานขององค์กรใด ๆ น้ัน มีรูปแบบอยู่หลายสถานะ 
ส่ิงที่จะส่งผลต่อการเกิดบรรยากาศเพื่อทุกคนและยังไปสู่ความส าเร็จของเป้าหมายที่ต้องการน้ัน มี
ความจ าเป็นในทิศทางของการสรา้งและสนับสนุน คือ 

(1)  การพัฒนาความรู้สึกรับผิดชอบซ่ึงเป็นการที่บุคคลในฐานะต่าง ๆ  ต้องก่อความรู้สึก
และสร้างแรงกระตุ้นต่อบุคคลอ่ืน ๆ  ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรคบ์นพื้นฐานแห่งความที่บคุคลมีความ
มั่นใจว่าเหตุและผลทางความคดิจะไดร้ับการสนับสนุน 

(2)  การริเริ่มลักษณะแห่งพฤติกรรมบุคคลเป็นข้อคิดแห่งการสร้างรูปลักษณ์ของการ
แสดงออกของบุคคลลดและขจัดปมความคิดแย้งหรือความขลาดกลัวจากพฤติกรรมบุคคลให้ลดน้อย
สร้างความกล้าต่อการแสดงออก 
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(3) การเปิดโอกาสเพื่อการแลกเปล่ียนย่อมเป็นผลดีต่อกลุ่มและบุคคลได้ในระดบักระท า   
เพราะโอกาสเพื่อการแลกเปล่ียนความคิดเห็นใด ๆ  หรือประสบการณ์มักถูกปิดก้ันด้วยค าส่ังหรือ
ความคิดเบื้องบน การเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แลกเปล่ียนย่อมส่งผลต่อเหตุและผลในการพัฒนา
ความคิดต่าง ๆ   ได้ 

(4) การสนับสนุนแนวความคิดที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ ซ่ึงการสนับสนุนแนวคิ ด
เหล่าน้ันสามารถด าเนินการในทิศทางของงบประมาณหรืออ่ืนใดเป็นส่ิงที่ก่อให้เกิดผลแห่งการสร้าง
สถานะบุคคลให้ไว้วางใจองคก์รใหค้วามร่วมมอืต่อองค์กรได้มาก 

(5) สถานการณ์เพื่อการบริหารหรือจัดการผู้บริหารต้องค านึงถึงสถานการณ์ในการ
จัดการงานด้วยเสมอเพื่อผลสูงสุดการเลือกแบบการบริหารใด ๆ  ย่อมส่งผลต่อการมีส่วนร่วมได้  
ปัจจุบันการบริหารส่วนใหญ่มุ่งแบบการมีส่วนร่วมเพราะเป็นการเปิดโอกาสแห่งบรรยากาศการริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

(6) การมองหาความคดิเฉพาะในส่วนที่ดีเป็นมมุมองของการบรหิารทีต่้องการผลสัมฤทธิ์
ว่าเมื่อบุคคลใดเสนอแนวคิดเพื่องานแล้วควรได้เห็นความเหมาะสมและทิศทางการเสนอของบุคคล  
อ่ืน ๆ ด้วยดี  มิใช่มุ่งแนวทางเพื่อความขัดแย้งหรือสร้างฐานการไม่ยอมรบัใหเ้กิดข้ึน   

(7) ให้เกิดการสร้างกระบวนการความคิดให้เกิดในทุกกลุ่มงาน การสร้างแรงจูงใจย่อม
เป็นผลต่อบุคคลที่ก้าวมาสู่การต้องการมีส่วนร่วมเสมอหากผลตอบแทนเหล่าน้ีมีคุณค่าและประโยชน์
ต่อตนทั้งน้ีย่อมข้ึนกับปฏิกิริยาของบุคคลโดยรวมขององค์กรด้วยวา่จะท าใหไ้ด้เพียงใด  

5)  แนวคิดเก่ียวกับการปกครองคณะสงฆ์ 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 15 ตรี ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ

มหาเถรสมาคมไว้ชัดเจนกว่าที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัตคิณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ดังน้ี “มาตรา 15 ตรี 
มหาเถรสมาคมมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี (1) ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม (2) 
ปกครองและก าหนดการบรรพชาสามเณร (3) ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ (4) รักษาหลัก
พระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา (5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี หรือ
กฎหมายอ่ืนเพื่อการน้ี ให้มหาเถรสมาคมมีอ านาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออกข้อบังคับ วางระเบียบ 
ออกค าส่ัง มีมติหรือออกประกาศ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัยใช้บังคับได้ และ
จะมอบให้พระภิกษุ รูปใดหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 19 เป็นผู้ใช้อ านาจ
หน้าที่ตามวรรคหน่ึงก็ได้” อ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2535 เก่ียวข้องกับการควบคุม และส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ที่เคยถูกจัดเป็นอ านาจหน้าที่
ของสังฆมนตรีแห่งองค์การ 4 ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2484 อาจกล่าวได้ว่ามหาเถรสมาคม
ในปัจจุบันมีอ านาจหน้าทีเ่ก่ียวกับงานคณะสงฆ์ 6 ประเภท คือ 1) การปกครอง 2) การศาสนศึกษา 3) 
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การศึกษาสงเคราะห ์4) การเผยแผ่ 5) การสาธารณูปการ และ6) การ    สาธารณสงเคราะห์ ถ้าตดัข้อ 
3 และข้อ 6 ออกไปที่เหลืออีก 4 ข้อก็คืองานในความรับผิดชอบของสังฆมนตรีแห่งองค์การทั้งส่ีตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 น่ันเองการบริหารงานของมหาเถรสมาคม เป็นไปในลักษณะ
ที่ว่ากรรมการทั้งหมดร่วมกันรับผิดชอบงานทั้ง 6 ประเภท โดยไม่มีการแบ่งเป็น “กระทรวง” ให้
ชัดเจน แล้วมอบหมายให้กรรมการรูปใดรูปหน่ึงท าหน้าที่เป็น “รัฐมนตรี” เพื่อก ากับดูแลเป็นการ
เฉพาะอย่างไรก็ตาม ที่กล่าวมาน้ันเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ในส่วน
ที่เก่ียวกับการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช และอ านาจหน้าทีข่องมหาเถรสมาคม 
 หมวด 3 การปกครองคณะสงฆ์ มาตรา 21 การปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ให้จัดแบ่งเขต
ปกครอง ดังน้ี (1) ภาค (2) จังหวัด (3) อ าเภอ (4) ต าบล จ านวนและเขตปกครองดังกล่าวให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดในกฎมหาเถรสมาคม มาตรา37 เจ้าอาวาสมีหน้าที่ ดังน้ี (1) บ ารุงรักษาวัด จัดกิจการ
และศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี(2) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรอื
พ านักอาศัยอยู่ในวัดน้ันปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค า ส่ัง
ของมหาเถรสมาคม(3) เป็นธุระในการศึกษาอบรมและส่ังสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์
(4) ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล มาตรา 38 เจ้าอาวาสมีอ านาจ ดังน้ี (1) ห้าม
บรรพชิตและคฤหัสถ์ซ่ึงมิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยในวัด ( 2) ส่ังให้บรรพชิตและ
คฤหัสถ์ซ่ึงไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัด (3) ส่ังให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มทีี่อยู่หรอื
พ านักอาศัยในวัด ท างานภายในวัด หรือให้ท าทณัฑ์บนหรอืให้ขอขมาโทษในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหสัถ์
ในวัดน้ันประพฤติผิดค าส่ังเจ้าอาวาสซ่ึงไดส่ั้งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคบั 
ระเบียบหรือค าส่ังของมหาเถรสมาคม 
 จากเน้ือความดังกล่าวสรุปได้ว่า การปกครองคณะสงฆ์น้ันมีกฎหมายเป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามระบบระเบียบแบบแผน มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน และหน้าที่
ภาระรับผิดชอบตามกฎหมายโดยงานจะเป็นล าดับข้ันจากส่วนกลางตามล าดับข้ันถึงระดับเจ้าอาวาส 
ซ่ึงมีการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการคณะสงฆ์อยู่โดยตลอดตามความเหมาะสมของบรบิททางสังคม
ที่เปล่ียนแปลงไป 

6)   แผนยุทธศาสตร์การปฏิรปูกิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครอง 
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจะส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จ าเป็นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน 

มีการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางเอาไว้ โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีทั้งแผนระยะส้ัน  
5 ปี และแผนระยะยาว 20 ปี 

แผนปฏิบัติการระยะส้ัน 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) พ.ศ.2560 เป็นการสร้างมาตรฐาน
กระบวนการท างาน มาตรการ แผน นโยบาย พ.ศ. 2561 เป็นการปรับปรุงกระบวนการท างานเข้าสู่
มาตรฐานและยกระดับคุณภาพ ศาสนบุคคลตามเป้าหมาย พ.ศ.2562 มีการท างานภายใต้ระบบ
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มาตรฐานและศาสนบุคคลได้รับการพัฒนาตามแผนที่ก าหนด พ.ศ. 25 63 การบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนามีรูปแบบชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ พ.ศ. 2564 พระพุทธศาสนามีความสถาพร 
ด้วยระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย ศาสนบุคคลมีความรู้ความสามารถ ประชาชนมีศรัทธา มีผู้เข้ามา
ศึกษาพระธรรมและน าค าสอนไปปฏิบัต ิพุทธศาสนามัน่คง ย่ังยืน 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี แบ่งการด าเนินการเป็น 4 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) เป็นปีแห่งการเริ่มการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดยเริ่ม

จากการปรับปรุงกระบวนการการท างานให้โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ได้รับการยอมรับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

ระยะที่ 2 (พ.ศ.2565-2569) เป็นการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรพระพุทธศาสนาดว้ย
การบูรณาการกระบวนการท างานทกุด้านของคณะสงฆ์ 

ระยะที่ 3 (พ.ศ.2570-2574) เป็นการเสริมความมั่นคงขององค์กรพระพุทธศาสนาด้วยการ
เรียนรู้และพัฒนายกระดับสังคมใหม้ีคุณภาพ 

ระยะที่ 4 (พ.ศ.2575-2579) มีเป้าหมาย คือ พระพุทธศาสนามีความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยมี
ประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าชีวิต เป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จ (พระราชวรเมธี และคณะ , 
2560, 19-28) 
 7)  หลักธรรมทางพระพทุธศาสนาในการปกครอง 
 พระพุทธศาสนาพูดถึงคุณธรรมของนักปกครองเอาไว้อีกด้วย เพราะนักปกครองนอกจากมี
หลักธรรมในการปกครองแล้ว นักปกครองจ าเป็นต้องมีคุณธรรมในการปกครอง เพราะคุณธรรมจะ
ช่วยให้นักปกครองท าการปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนจะรัก ประเทศชาติสงบ 
ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างผาสุกและมีความหวังในชีวิตย่ิงไปกว่าน้ัน นานาอารยประเทศทั้งหลายก็
จะยอมรับความมั่นคงของประเทศที่ผู้ปกครองใช้หลักธรรมในการปกครอง และช่ืนชมกับผลส าเร็จ 
ของการปกครอง (ประยงค์ แสนบุราณ, 2562, น. 139) อปริหานิยธรรมน้ีเป็นหลักธรรมส าหรับใช้ใน
การปกครอง เพื่อป้องกันมิให้การบริหารหมู่คณะเส่ือมถอย แต่กลับเสริมให้เจริญเพียงส่วนเดียว 
สามารถน าไปใช้ได้ทัง้หมูช่นและผู้บริหารบ้านเมืองและพระภิกษุสงฆ์ ดังน้ีคือ อปริหานิยธรรมส าหรบั
หมู่ชนและการบริหารบ้านเมือง เป็นหลักในการปกครอง โดยปฏิบัติตามหลักการร่วมรับผิดชอบทีจ่ะ
ช่วยป้องกันความเส่ือม น าไปสู่ความเจริญรุง่เรือง 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 

1)  แหลง่ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวจิยัครั้งนี้  คือ เจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอเวียง
สระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จ านวนวัด 13 วัด เลือกทั้งหมด  จ านวน 13 รูป 

2)  ตัวแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 (1)  ตั ว แป ร ต้ น  ( Independent Variables) คื อ  ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของ ผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ 1) อายุ 2) พรรษา 3) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 4) วุฒิการศึกษาทางสามัญ 
5) วุฒิการศึกษานักธรรม และ 6) วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม  

 (2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสตามแผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์อ าเภอเวียงสระ จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 5 ประการ ซ่ึงได้แก่ 1) การส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  2) การบริหารจัดการ
ทั่วไป 3) การพัฒนาศาสนบุคคล 4) การบริหารจัดการศาสนสมบัติ  5) งบประมาณสนับสนุนกิจการ
พระพุทธศาสนา 

3)  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
การมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการ

ปกครองของคณะสงฆ์อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างข้ึนมา โดยศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้อง และปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา แล้ว
น ามาปรับปรงุแก้ไข ซ่ึงแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอนดังน้ี 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check List) หรือตรวจสอบรายการโดยถามเก่ียวกับ อายุ  พรรษา ระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่ง วุฒิการศึกษาทางสามญั วุฒิการศึกษานักธรรม และ วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสตามแผนยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 
ประการ ซ่ึงได้แก่ 1) การส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  2) การบริหารจัดการทั่วไป 3) การ
พัฒนาศาสนบุคคล 4 ) การบริหารจัดการศาสนสมบัติ  5 )  งบประมาณสนับสนุนกิจการ
พระพุทธศาสนา โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 

(1) เป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามหลักการของลิเคิร์ท 
(Likert) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี (สุวรีย์ศิริโภคารภิรมย์ , 2546, น. 140) ตามเกณฑ์การ
ประเมิน ดังน้ี 
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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

อิสระด้วยความคิดของตนเอง เพื่อต้องการทราบเจตคติ แรงจูงใจ แนวความคิด สาเหตุของการ
ตัดสินใจ (สมนึก ภัททิยธนี, 2551, น. 40) เพื่อหาข้อสรุปสนับสนุนยืนยันข้อค าถามแบบประมาณคา่ 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 1) ลักษณะส าคัญของการมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสด้านการ
ปกครองตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา  2) ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วน
ร่วมของเจ้าอาวาสต่อการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการ
ปกครองของคณะสงฆ์อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และ 3) แนวทางการน าหลักธรรมมาใช้
ต่อการมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสในการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาดา้นการปกครองของคณะสงฆ์อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

4) การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นวจิยั 
มีวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดงัน้ี 

(1) ศึกษาเอกสาร  แนวคิดทฤษฎี  งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับส่วนร่วม เพื่อเป็นกรอบ
แนวคิด  และแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

(2) สร้างแบบสอบถามโดยมีพื้นฐานจากการศึกษาเอกสาร  ทฤษฎี  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง   
หลังจากน้ันน าแบบสอบถามส่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อพิจารณาตรวจสอบและ น า
แบบสอบถามมาปรับปรงุแก้ไข 

(3) น าแบบสัมภาษณ์ ที่แก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ทีป่รกึษา   
(4) ให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ( Content 

Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC) และปรับปรุงค าถาม
ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 

(5) น าแบบสอบถามที่มีความเที่ยงตรงไปทดลองใช้ (Try Out) กับ เจ้าอาวาส อ าเภอ
พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จ านวน 12 รูป  แล้วน ามาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา  ( - Coeffcient) ของครอนบาค 

(6) น าแบบสอบถามที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทีใ่ช้
ในการศึกษาค้นคว้า 
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5)  วิธดี  าเนนิการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 (1) ผู้วิจัยท าหนังสือจากมหาวิทยาลัยทักษิณถึงผู้เก่ียวข้องขอความอนุเคราะห์ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล 
 (2) ติดต่อวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ อ า เภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และ

ผู้เก่ียวข้องพร้อมก าหนดวันเวลาที่ใช้เก็บข้อมูล 
 (3) ด าเนินเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
 (4) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และหากข้อมูลไม่เพียงพอจะด าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม  เพื่อด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในข้ันต่อไป 
6) วิธกีารวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิ ีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
การวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดงัน้ี 
แบบสัมภาษณ์การมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสตามแผนยุทธศาสตร์การป ฏิรูปกิ จการ

พระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรม Computer ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถ่ี (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้ค่าเฉล่ีย 
(Mean: x )   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) การแปลความหมายของ
ค่าเฉล่ียยึดเกณฑ์  ดังน้ี   (รัตนะ  บัวสนธ์.  2540 , น. 188) 

ค่าเฉล่ียตั้งแต่   4.50  -  5.00  หมายถึง    เหมาะสมระดบัมากที่สุด 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่   3.50  -  4.49  หมายถึง    เหมาะสมระดบัมาก 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่   2.50  -  3.49  หมายถึง    เหมาะสมระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่   1.50  -  2.49  หมายถึง    เหมาะสมระดบัน้อย 
ค่าเฉล่ียตั้งแต่   1.00  -  1.49  หมายถึง    เหมาะสมระดบัน้อยที่สุด 
เมื่อได้ผลการประเมินแล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การตัดสินผ่านเกณฑ์เมื่อค่าเฉล่ียของ

ผลการประเมินมากกว่าหรอืเท่ากับคา่เฉล่ียของเกณฑ์การตัดสิน 
ตอนที่ 3 ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด ผู้วิจัยท าการรวบรวมจากแบบสอบถามแล้วจัด

กลุ่มตามประเด็นที่ก าหนดไว้ จากน้ันจึงท าการวิเคราะหโ์ดยการพรรณนา 
7) สถิตทิ ีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยั  ซ่ึงประกอบด้วยคา่สถิต ิ ดังต่อไปน้ี 
 (1) ค่าร้อยละ 
 (2) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 (3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
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ผลการศึกษา 
  
 การศึกษาการมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ด้านการปกครองของคณะสงฆ์อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังน้ี 
 1)  ข้อมูลทั่วไปของประชากรทีศ่ึกษา 
 จากผลการวิจัยพบว่า เจ้าอาวาสในเขตปกครองของคณะสงฆ์อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี มีอายุระหว่าง 30 ถึง 40 ปี และมีอายุระหว่าง 41 ถึง 50 ปี มีจ านวนเท่ากันคือช่วงอายุ
ละ 4 รูป คิดเป็นช่วงอายุละร้อยละ 30.77 ส่วนใหญ่มีพรรษาระหว่าง 10 ถึง 15 พรรษา มีจ านวน 5 
รูป คิดเป็นร้อยละ 38.46 มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าอาวาสระหว่าง 1 ถึง 5 ปี มีจ านวน 8 
รูป คิดเป็นร้อยละ 61.54 มีวุฒิการศึกษาสายสามัญระดับปริญญาตรี มีจ านวน 6 รูป คิดเป็นร้อยละ 
46.15 มีวุฒินักธรรมเอก มีจ านวน 10 รูป คิดเป็นร้อยละ 76.92 และส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม มี
จ านวน 7 รูป คิดเป็นร้อยละ 53.85 ซ่ึงสามารถวิเคราะหไ์ด้ว่า เจ้าอาวาสส่วนใหญ่อยู่ในวัยกลางคนรบั
ต าแหน่งยังไม่นานพร้อมทีจ่ะท างานมคีวามรูค้วามสามารถทั้งทางโลกและทางธรรม (นักธรรม)  
 2) การมีส่วนร่วมเก่ียวกับการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของเจ้าอาวาสตามแผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์อ าเภอเวียงสระ จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี  
 โดยภาพรวมผลการความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ความคิดเห็นรายข้ออยู่ในระดับมาก
คือ การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา รองลงมา การมีส่วนร่วมในการ
เทศนาส่ังสอนประชาชนให้ตั้งอยู่ในหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา และการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในการท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางคือ การมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม รองลงมา มีส่วนร่วมในการจัดบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ  
ทุกปี และความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยคือ การมีส่วนร่วมในการช้ีแนะแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา รองลงมา การมีส่วนร่วมในการจัดบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนทุกปี และ  
การส่วนร่วมในการท าแผนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและจากแบบสอบถามปลายเปิด โดยสรุปเจา้
อาวาสให้ความคิดเห็นว่า การส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาน้ั น กิจกรรมที่เก่ียวข้องทาง
พระพุทธศาสนาเจ้าอาวาสทุกรูปใหค้วามร่วมมอืเป็นอย่างดี เพราะเป็นประเพณี เป็นกิจสงฆ์ที่จะต้อง
ท า ถึงแม้กิจกรรมต่าง ๆ  ที่อาจจะเก่ียวข้องที่ต้องใช้สถานที่วัดทางวัดก็เต็มใจที่จะใหบ้รกิารประชาชน
ตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสส่วนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาจจะไม่พร้อมหรือไม่
ค่อยเต็มที่เน่ืองจากบริบทของวัดที่มีข้อจ ากัด ด้านต่าง ๆ เช่น ข่าวสารอาจจะช้า งบประมาณไม่ค่อย
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เพียงพอ ความสัมพันธ์ในชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ แต่ทั้งน้ีการด าเนินกิจกรรม  
ต่าง ๆ  ก็ด าเนินงานไปได้   
 3) การมีส่วนร่วมเก่ียวกับการบริหารจัดการทั่วไปของเจ้าอาวาสตามแผนยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 โดยภาพรวมผลการความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ความคิดเหน็รายข้ออยู่ในระดบัมากทีสุ่ดคอื 
การมีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลพระภิกษุในปกครองให้สงบเรียบร้อย ความคิดเห็นรายข้ออยู่ใน
ระดับมากคือ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจการของวัด เช่น บัญชีรายรับ -รายจ่ายให้เป็นไป
ด้วยดี รองลงมา คือ การออกกฎ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ แก่พุทธศาสนิกชน เช่น การห้ามเล่นการ
พนัน ห้ามดื่มสุราภายบริเวณในวัด และความคดิเห็นอยู่ในระดับปานกลางคอื การมีส่วนร่วมการระงบั
อธิกรณ์ การวินิจฉัยปัญหาเพื่อยุติเหตุความขัดแย้ง หรือลงนิคหกรรมและ การมีส่วนร่วมในการออก
กฎ ระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และจากแบบสอบถามปลายเปิด โดยสรุปเจ้าอาวาสให้
ความคิดเห็นว่า การบริหารจัดการทั่วไปที่เก่ียวข้องกับการปกครอง เน่ืองด้วยคณะสงฆ์มีล าดับการ
ปกครองที่ชัดเจน มีการเคารพอาวุโส และให้อ านาจแก่เจ้าอาวาสในการบริหารจัดการวัดให้เป็นไป
เพื่อความเรียบร้อยตามกฎ ระเบียบ หากมีกฎ ระเบียบใหม่ให้ปฏิบัติตาม หรือขอความร่วมมอืในดา้น
การปกครอง ก็จะปรึกษาหารอืหาข้อสรุปตกลงร่วมกัน 
 4) การมีส่วนร่วมเก่ียวกับการพัฒนาศาสนบุคคลของเจ้าอาวาสตามแผนยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
          โดยภาพรวมผลการความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ความคิดเห็นรายข้ออยู่ในระดับปาน
กลางคือ การมีส่วนร่วมในการจัดท าฐานข้อมูลศาสนาบุคคล และการมีส่วนร่วมในการจัดประชุมพระ
สังฆาธิการเท่ากัน รองลงมาการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรใช้เทคโนโลยีเพื่ อเป็น
ประโยชน์ในการปกครอง รองลงมา การมีส่วนร่วมในการเข้าอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการปกครอง 
รองลงมา การมีส่วนร่วมในการจัดฝึกอบรม และระดับความคิดเห็นน้อย คือ การมีส่วนร่วมในการ
จัดท าฐานข้อมูลประกันสุขภาพ และจากแบบสอบถามปลายเปิด โดยสรุปเจ้าอาวาสให้ความคิดเห็น
ว่า การพัฒนาศาสนบุคคลเป็นส่ิงทีจ าเป็นเพราะการพัฒนาบุคคลถือว่าเป็นส่ิงที่ช่วยสืบท อด
พระพุทธศาสนาโดยมุ่งเน้นหลัก การศึกษานักธรรม บาลี และการเรียนทางโลกควบคู่กันไป แต่ปัญหา
หลักเกิดจาก ผู้บรรพชาอุปสมบทมีน้อย และบวชระยะส้ัน พระภิกษุสามเณรลดน้อยลง ส่วนในด้าน
การสนับในการพัฒนาศาสนบุคคลทั้งทางภาครัฐ และคณะสงฆ์เปิดโอกาสใหทุ้กรูปได้พัฒนาอย่าง
เต็มที่ 
 5) การมีส่วนร่วมเก่ียวกับการบริหารจัดการศาสนสมบัตขิองเจ้าอาวาสตามแผนยุทธศาสตร์
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
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 โดยภาพรวมผลการความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ
คือ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการศาสนสมบัต ิรองลงมา คือการมีส่วน
ร่วมในการรับรู้และจัดท าบัญชีของวัดการมีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เปน็ไป
ตามกฎหมาย และพระธรรมวินัยเท่ากัน และการส่วนร่วมในการควบคุมดูแลการก่อสร้างถาวรวัตถุ
ภายในวัด และจากแบบสอบถามปลายเปิด โดยสรุปเจ้าอาวาสให้ความคิดเห็นว่า การบริหาร
จัดการศาสนสมบัติ เป็นอ านาจของเจ้าอาวาสแต่เจ้าอาวาสก็จะใช้ไวยาวัจกร หรือกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายในการดแูลหรอืช่วยเหลือเจ้าอาวาสในการตรวจสอบดูแลและจัดท าบญัชีต่าง ๆ   
 6) การมีส่วนร่วมเก่ียวกับงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาของเจ้าอาวาสตาม
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์อ าเภอเวียงสระ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 โดยภาพรวมผลการความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นรายข้ออยู่ในระดบัมากคอื การ
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการระดมทรัพยากรและเพื่อกิจการพระพุทธศาสนารองลงมา การมีส่วน
ร่วมในการบริจาคทรัพย์สิน ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ส่ิงของที่จ าเป็น แก่พระภิกษุ สามเณร 
และประชาชนทั่วไป และความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางคือ การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และจากแบบสอบถามปลายเปิด โดยสรุปเจ้าอาวาสให้
ความคิดเห็นว่า งบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาส่วนมากมาจากเงินศรัทธาของ
ประชาชนเช่นเงินบริจาค เงินทอดผ้าป่า เงินกฐิน โดยน าปัจจัยเหล่าน้ัน มาช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้อ่ืน
อีกทอดหน่ึง ซ่ึงเจ้าอาวาสทุกรูปปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะสงฆ์ที่วางไว้เพื่อเป็นการสงเคราะหซ่ึ์ง
กันและกันตามหลัก บวร  
 7) ลักษณะส าคัญของการมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสด้านการปกครองตามแผนยุทธศาสตร์
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
 ผลการสอบถามสรุปว่า ในการปฏิบัติงานตามแผนหรือกิจกรรมใด ๆ  ก็ตามที่เก่ียวข้องกับงาน
คณะสงฆ์ เจ้าอาวาสจะให้ความร่วมมือเน่ืองจากต้องปฏิบัติตามกฎหมาย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
ค าส่ังตามมติมหาเถรสมาคม หรือค าส่ังเจ้าคณะผู้ปกครองซ่ึงถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อให้งานคณะ
สงฆ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและความเจริญของพระพุทธศาสนา โดยการมีส่วนร่วมตามค าส่ังเจ้า
คณะผู้ปกครองเชิงขอความร่วมมือที่เจ้าอาวาสทุกรูปก็จะด าเนินการด้วยความสมัครใจ ทั้งการร่วมกัน
คิด ร่วมกันตัดสินใจ ลงมือการปฏิบัติในทศิทางเดยีวกัน    
 8) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค การบริหารคณะสงฆ์ด้านการปกครองตามแผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอเวียงสระ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
          ผลการสอบถามพบว่า  
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 จุดแข็ง การปกครองคณะสงฆ์เป็นการให้พระธรรมวินัยเป็นใหญ่ยึดความถูกต้องเป็นส าคัญ
และการปกครองคณะสงฆ์ได้วางกรอบการปกครองโดยก าหนดอ านาจและหน้าที่ไว้ชัดเจนอีกทั้งเจ้า
คณะผู้ปกครองระดับเจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ วัยวุฒิ เป็นที่เคารพศรัทธาของ
พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป และพระภิกษุยังให้ความส าคัญของระดับอาวุโส และผู้ที่ด ารง
ต าแหน่งเจ้าอาวาสต้องไดร้ับความเคารพเช่ือถือจากพระภิกษุที่อยู่ในวัด เจ้าอาวาสในเขตระดับอ าเภอ 
และประชาชนด้วยเช่นกัน 
 จุดอ่อน บริบทพื้นที่ของคณะสงฆ์อ าเภอเวียงสระบางวัดเป็นวัดที่ยังไม่เจริญ ทั้งในบริบทของ
วัด เช่นกุฏิที่พักสงฆ์ไม่เพียงพอ ศาลาการเปรียญผุพัง อุโบสถก าลังสร้าง เป็นต้น เจ้าอาวาสบางรูป
อายุมาก ไม่สามารถบริหารได้ทั่วถึง ขาดการร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ทุ นทรัพย์ไม่มี ปัจจัย
เหล่าน้ีเป็นจุดอ่อนในเรื่องของบุคลากร ที่เก่ียวพันกับสถานที่ เพราะไปให้เวลาส่วนใหญ่ในการดูแลศา
สนสถาน และประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกใกล้ชิดเฉพาะบุคคลโดยเฉพาะเจ้าอาวาส หากไปวัด
จะต้องเห็นเจ้าอาวาส  ท าให้การบรหิารงานด้านการปกครองในระดับอ าเภออาจจะไม่พรอ้มเท่าที่ควร 
 โอกาส ต้องมีการปรับตวั เพื่อให้เกิดความมั่นคงข้ึนซ่ึงในปัจจุบนัที่เข้ายุคโลกาภิวัตน์ให้ทนัยุค
ทันสมัย 
 อุปสรรค ยึดโยงบริบททางสังคมมากเกินไป เจ้าอาวาสบางรูปอาจจะไม่ชินกับการเปล่ียนแปลง 
และไม่เข้าใจหรือไมย่อมรับแผนยุทธศาสตรก์ารปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา  
 9) หลักธรรมและแนวทางการน าหลักธรรมมาใช้ต่อการมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสใน
บริหารงานดา้นการปกครองตามแผนยุทธศาสตรก์ารปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา  
 คือหลักอปริหานิยธรรม โดยปฏิบัติตามหลักการร่วมรับผิดชอบที่จะช่วยป้องกันความเส่ือม 
คือ ร่วมกันประชุม เป็นการพบปะปรึกษาหารือกิจการงานต่าง ๆ  แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและ
กัน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ  ร่วมกันโดยสม่ าเสมอ มีความพร้อมเพรียงกันในการท ากิจกรรม
ทั้งปวง ถือปฏิบัติในบทบัญญัติใหญ่ที่วางไว้เป็นธรรมนูญ ให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์ยาวนาน ให้ความเคารพนับถือ และรับฟังความคิดเห็นฐานะที่เป็น
ผู้รู้และมีประสบการณ์มามาก ให้เกียรติซ่ึงกันและกัน เคารพในประเพณทีี่ดงีามใหก้ารปกปอ้งคุ้มครอง
ยกย่องเชิดชูเกียรติคนดี 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1) ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ควรช้ีแนะ แนะน า แนวทางในการด าเนินงานด้านการปกครองเชิงนโยบายอย่างชัด เจน 

ประชาสัมพันธ์ ถึงกฎระเบียบ ให้ชัดเจน และวางกรอบการท างานอย่างเป็นรูปธรรม ควรเปิดโอกาสให้เจ้า
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อาวาสผู้ปฏิบัติตามนโยบายโดยตรงมีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ สร้างความตระหนัก พัฒนาบุคคลากร
ให้มีความรู้ ความสามารถ ประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่การปกครองได้อย่างแท้จริง 

2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 (1) ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสตามแผนยุทธศาสตร์การ

ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
 (2)  ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของเจ้าอาวาสตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาให้ครบทั้ง 6 ด้าน 
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การมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของประชาชน 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

โกสินทร์ ประกอบพร* 
 

บทคัดยอ่ 
 

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยใช้การ
สุ่มตัวอย่างจากประชาชนในเขตอ าเภอเมืองชุมพร จ านวน 399 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี  อาชีพรับ
ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้ 15,001-25,000 บาท มีระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่เฉล่ีย 19 ปี 
และไม่มีต าแหน่งในเขตพื้นที่ 
 ข้อมูลเก่ียวกับการให้แรงสนับสนุนทางสังคม ด้านการตระหนักในปัญหายาเสพติดโดยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วย ด้านการรับรู้ปัญหา มีการรับรู้ในระดับสูงและด้านความรู้ความเข้าใจมีความรู้ใน
ระดับสูง 
 ระดับการมีส่วนร่วมโดยรวมมีส่วนร่วมในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน มีส่วนร่วมใน
ระดับมากในด้านการปฏิบตัิการ ด้านผลประโยชน์ และด้านการตัดสินใจ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากัน และมี
ส่วนร่วมในระดับปานกลางในด้านการประเมินผล 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนพบว่า อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในภาพรวมและในรายด้านแตกต่างกัน เพศต่างกันมีส่วนร่วมใน
ด้านการปฏิบัติการ  ด้านการประเมินผล และการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมแตกต่างกัน รายได้ต่อเดือนที่
ต่างกัน มีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจแตกต่างกัน ระยะเวลาที่อาศัยที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในด้านการ
ปฏิบัติการแตกต่างกัน การมีต าแหน่งในชุมชนต่างกัน มีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจ ด้านการ
ประเมินผล และ การมีส่วนร่วมโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนั ยส าคัญที่สถิติที่ระดับ .05 

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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ความสัมพันธ์ระหว่างการให้แรงสนับสนุนทางสังคมกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด 
พบว่า การตระหนักในปัญหายาเสพติดมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมด้านผลประโยชน์ในระดับต่ า
ในทิศทางเดียวกัน และ ความรู้ความเข้าใจมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในด้านผลประโยชน์ใน
ระดับต่ าในทิศทางตรงกันข้ามกัน ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั .01 
 
ค  าส าคญั: การมีส่วนร่วม, ป้องกัน, ยาเสพติด, ชุมพร  
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บทน า 
  

สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของประเทศในปัจจุบันจัดได้ว่าอยู่ในข้ันวิกฤตโดยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของยาเสพติดได้ทวีความรุนแรงข้ึนอย่างรวดเร็ว เพราะมีการผลิตยาเสพติดทั้ง
ภายในประเทศและมีการลักลอบน าเข้ามาจากต่างประเทศมากมายหลายชนิด ถึงแม้เจ้าหน้าที่จะได้
ปราบปรามจับกุมการค้ายาเสพติดอย่างเข้มงวดและจริงจัง แต่ก็ไม่ท า ให้การแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดลดลงเลย แต่กลับท า ให้ผู้ผลิตได้พัฒนายาเสพติดให้ออกฤทธิ์ได้แรงข้ึน และการตรวจพบสารเสพ
ติดในตัวผู้เสพได้ยากข้ึน ท า ให้เจ้าหน้าที่จับกุมไดย้ากย่ิงข้ึน นอกจากน้ี ในการด า เนินการปราบปราม
ยาเสพติดยังมีเจ้าหน้าที่ของรัฐจ านวนไม่น้อยเข้าไปมีผลประโยชน์และมีส่วนเก่ียวข้องกับการค้ายา
เสพติดเสียเองท าให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิไม่สัมฤทธิ์ผล 
 จากปัญหาข้างต้นรัฐบาลได้ท าแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 
2558-2562 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของทุก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยแนวคิดหลักของแผนยุทธศาสตร์คือ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน แก้ปัญหาในเชิงพื้นที่โดยก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานร่วมกันระหวา่ง
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคีที่เก่ียวข้องในกระบวนการร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล แก้ปัญหาแบบองค์รวมด้วย
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ครบวงจร สร้างความสมดุลของยุทธศาสตร์ทั้งด้านการลดอุปสงค์ 
ยาเสพติดและการลดอุปทานยาเสพติด แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ หน่ึงใน
ยุทธศาสตร์การป้องกันที่ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนไดแ้ก่ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การมีส่วน
ร่วมภาคประชาชน (ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด, 2558, น. ก)  
 จากการศึกษาของ ชรัส บุญณสะ (2561, น. 5-6) พบว่า ปัญหาของการบูรณาการการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในด้านการป้องกันเกิดจาก การสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนไม่บรรลุผล 
เน่ืองจากผู้น าชุมชนขาดความมุ่งมั่น เอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด และประชาชนขาด
ความเช่ือมั่นศรัทธาไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชน ขาดความ
ร่วมมือในการด าเนินงานในชุมชนเมืองในเขตเทศบาล การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษายังมีข้อจ ากัด เน่ืองจากผู้บริหารสถานศึกษาส่วนหน่ึง มีทัศนคติ ปกป้องช่ือเสียงของ
โรงเรียนมากกว่าเปิดใจที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจรงิจัง ไม่เอ้ืออ านวยต่อการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประจวบ แหลมหลัก และคณะ (2557, น. 6) 
ที่พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังเห็นว่าสถานการณ์ยาเสพติดในหมู่บ้ าน/ชุมชนที่อาศัยอยู่ยังคงมี
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สถานการณ์รุนแรง สอดคล้องกับการร้องเรียนเก่ียวกับปัญหายาเสพติดจากประชาชนที่เพิ่มข้ึน
เช่นเดียวกัน ปัญหาที่เกิดข้ึนบ่งช้ีว่า การแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน/ชุมชนยังไม่เกิดประสิทธิผล เครือข่าย
นักค้าทั้งรายกลางและรายย่อยยังคงมีพฤติการณใ์นพื้นที่ได้อย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามเน่ืองจากก าลัง
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานมีอยู่อย่างจ ากัด ดังน้ันการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนให้
สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เป็นนโยบายส าคัญที่จะต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วนและ
ต่อเน่ือง 
 จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดตอนบสุดของภาคใต ้จึงนับเป็นประตสูู่ภาคใต ้(เมื่อลงจากภาคกลาง) 
ซ่ึงปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดชุมพรมีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน โดยมีสภาพปัญหาทั้งเป็น
เส้นทางในการล าเลียงยาเสพเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ และประเทศเพื่อนบ้าน จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น 
เห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
สถานศึกษา สถานประกอบการ และสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด และสร้างความเข้มแข็งและ
ความย่ังยืนในระยะยาว ซ่ึงผู้วิจัยซ่ึงปฏิบัติงานในหน่วยงานของกรมการปกครอง ซ่ึงมีหน้าทีร่ับผิดชอบ 
ขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด พ.ศ.2558-2562 ให้ประสบผลส าเรจ็ 
ผ่านยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับหน่วยงานภาครฐัและภาคีทีเ่ก่ียวข้อง จึงมีความสนใจที่จะศกึษา ปัจจยัที่
มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาก าหนดเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในด้านการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิพื้นทีใ่นระยะยาว 
 

วัตถุประสงคก์ารศกึษา 
 

1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดและระดับ
การมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร  

2) เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานมาก าหนดเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาศักยภาพการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในดา้นการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดพื้นทีใ่นระยะยาว 
 

ค  าถามส าหรบัการศกึษา 
 

1) ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองชุมพร มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด มากน้อย
เพียงใด 
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2) ปัจจัยในด้านลักษณะตวับุคคลมีผลตอ่ระดบัการมส่ีวนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด 
แตกต่างกันหรือไม่และแตกตา่งอย่างไร 

3) ปัจจัยใดที่มีอิทธิพลตอ่การมส่ีวนร่วมในการปอ้งกันปัญหายาเสพติด 
 

การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
  
 1)  แนวคดิหรอืทฤษฎเีก ีย่วกบัการมสีว่นรว่มของประชาชน 
 Cohen & Uphoff (1976, อ้างถึงใน เจริญ เชาวน์ประยูร, 2548, น. 29) ได้ให้ความหมาย
ของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจประกอบด้วย 3 ข้ันตอน คือ ริเริ่ม
ตัดสินใจ ด าเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการตัดสินใจแต่
เพียงอย่างเดียว ยังใช้การตัดสินใจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม หรือปฏิบัติการ 
การตัดสินใจยังเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ซ่ึงอาจเป็นผลประโยชน์ทางวัตถุ สังคม หรือ
ส่วนตัวที่พึงจะได้รับ และการตัดสินใจยังส่งผลต่อการประเมินผลในกิจกรรมน้ัน ๆ  ด้วย 
 ผู้ศึกษาได้ใช้ทฤษฎีของ Cohen & Uphoff (1976, อ้างถึงใน เจริญ เชาวน์-ประยูร, 2548,  
น. 29) มาเป็นแนวทางในการสนับสนุนเช่ือมโยงตัวแปรตา่ง ๆ  ในการสร้างกรอบและแนวคิดในการวจิยั
ในครั้งน้ี ซ่ึงได้เสนอข้ันตอนของการมีส่วนร่วมไว้ 4 ข้ันตอน คือ 1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 2) การ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมนิผล 
ดังภาพที่ 1 
 

(1)
        

(2)
          

(3)
             

(4)
         

                     
                        

 
ภาพที ่1 ความสัมพันธ์ของชนิดของการมีส่วนร่วม 
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 จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่า Cohen & Uphoff ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในข้ันตัดสินใจมาก ดังจะเห็นได้จากภาพ จุดเริ่มต้นอยู่ที่การตัดสินใจ  ซ่ึง Cohen &  
Uphoff แสดงเส้นความสัมพันธ์ (เส้นทึบ) ว่าการตัดสินใจจะมีผลต่อการปฏิบัติการ และการ
ปฏิบัติการน้ันส่งผลต่อไปยังการรับผลประโยชน์ และการประเมินในขณะเดียวกัน การประเมินผลจะมี
ความสัมพันธ์ย้อนกลับไปยังการปฏิบัติการและการตัดสินใจซ่ึงแสดงให้เห็นโดยเส้นประ ทั้งน้ียังแสดง
ให้เห็น ว่าการปฏิบัติการน้ันยังส่งผลย้อนกลับไปยังการตดัสินใจอีกด้วยเช่นกัน 
 กัลญรัตน์ อินตายวง (2544, น. 17-18) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของสมาชิกหรือคนร่วม
กิจกรรมมี 5 ระดับ ได้แก่ 1) การร่วมคิดและวิเคราะห์ถึงปัญหา สาเหตุแห่งปัญหาและทางเลือกแห่ง
การแก้ปัญหาเป็นพื้นฐานทางความคิดในการประมวลความรูท้ั้งหมดเพื่อน าไปสู่ข้ันตอนต่อไป  2) การ
ตัดสินใจอันเป็นหัวใจส าคัญของการมีส่วนร่วม ในการที่จะให้คนส่วนใหญ่ในชุมชนได้ใช้อ านาจอันน้อย
นิดของตนเอง ตัดสินใจว่าควรท าอะไรไม่ควรท าอะไร 3) การวางแผน เมื่อตัดสินใจว่าจะด าเนินการ
เป็นที่แน่นอนแล้ว ข้ันตอนต่อไปอยู่ที่การวางแผนอย่างเป็นระบบว่าควรท าอะไรก่อนหลัง ท าแล้วจะ
เป็นอย่างไร 4) การปฏิบัติอะไรจะเกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนอยู่ที่ข้ันตอนน้ี ทั้ง 3 ระดับข้างต้นเป็นเพียง
ความคิดเท่าน้ันยังไม่มีการกระท า ระดับน้ีเป็นการปฏิบัติจริงตามส่ิงที่คิด  และ 5) ส่ิงที่คิดและปฏิบัติ
ใช่ว่าจะได้ผลตามที่ตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้ ต้องมีปัญหาเกิดข้ึนในรายละเอียดอีกมาก ซ่ึงต้องแก้ไขไป
ตลอดเวลา ระดับน้ีจึงเป็นการไมป่ล่อยปะละเลย แต่ต้องติดตามประเมินผลเพื่อแก้ไขปรับปรงุใหด้ีข้ึน  
 ทั้งน้ีในทางปฏิบัติ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ในการด าเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชนไม่อาจมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนเพราะมีข้อจ ากัดแตกต่างกัน
ดังน้ันกระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหา และตัดสินใจเป็นส่วนส าคัญที่ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมจึงถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมที่แท้จริง เพราะประชาชนจะได้เรียนรู้วิธีคิดวิเคราะห์ถึงปัญหาใน
เรื่องน้ัน ๆ อันจะเกิดประสบการณ์ที่สามารถน าไปใช้ในเรื่องอ่ืน ๆ และการตัดสินใจน้ันประชาชนเปน็
ฝ่ายก าหนดความต้องการในการแก้ปัญหาของชุมชนเอง จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน จะพบว่าโดยทั่ว ไปกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมี
หลากหลาย ในที่น้ีผู้ศึกษาได้แบ่งกระบวนการมีส่วนร่วม ดังน้ี 1) กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา คือ 
ร่วมคิด ค้นหาปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาและหาทางเลือกแห่งการแก้ปัญหาอันเป็นพื้นฐานทาง
ความคิด ในการประมวลความรู้ทั้งหมดเพื่อน าไปสู่ข้ันตอนต่อไป 2) กระบวนการตัดสินใจและการ
วางแผน คือ หัวใจส าคัญของการมีส่วนร่วมที่คนในชุมชนได้ใช้อ านาจของตนเอง ตัดสินใจทางเลือก
แห่งการแก้ปัญหาหรือท าอะไร ไม่ควรท าอะไรและมีการวางแผนร่วมกันว่าจะท าอะไรก่อนหลัง ท า
แล้วจะเป็นอย่างไร 3) กระบวนการปฏิบัติ คือ การท าในส่ิงที่ร่วมกันตัดสินใจไว้ รวมถึงการบริหาร
จัดการที่ยืดหยุ่น และปรับให้เข้ากับการด าเนินงาน และ 4) กระบวนการประเมินผล คือ ร่วมกัน
รับผิดชอบในส่ิงที่คิดและปฏิบัติ การประเมินผลไม่ใช่ว่าจะได้ผลตามที่ตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้ต้องมี



102 

ปัญหาเกิดข้ึนในรายละเอียดอีกมาก ซ่ึงต้องแก้ไขไปตลอดเวลา ระดับน้ีจึงเป็นการไมป่ล่อยปละละเลย 
แต่ต้องเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ดข้ึีน รวมทั้งรับผลประโยชน์ และผลกระทบที่เกิดข้ึน 
 2) ปจัจยัในการมสีว่นรว่มของประชาชน 
 Cohen & Uphoff (1977, อ้างถึงใน สุภควดี ธนสีลังกูร, 2545) ได้เสนอถึงบริบทของการมี
ส่วนร่วมว่า ในการพิจารณาการมีส่วนร่วมจะต้องค านึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อม ซ่ึงมีความซับซ้อน
อย่างมากด้วย ได้แก่ ปัจจัยทางกายภาพและชีววิทยา ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคมปัจจัยทาง
การเมือง ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม และปัจจัยทางประวัติศาสตร์ นอกจากน้ี Cohen & Uphoff 
(1977 อ้างถึงใน สุภควดี ธนสีลังกูร, 2545) ยังได้เสนอว่ามีบุคคล 4 ฝ่ายที่มีส่วนส าคัญในโครงการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมชนบท ประกอบด้วย ประชาชนในท้องถ่ิน ผู้น าท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
บุคคลภายนอก ส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนน้ันยังมีปัจจัยหลายอย่างที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการ
มีส่วนร่วม ได้แก่ อายุและเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม อาชีพ รายได้และทรัพย์สิน และ 
ระยะเวลาที่อยู่ในท้องถ่ิน และ House (1981) ได้แบ่งรูปแบบของพฤติกรรมการใหแ้รงสนับสนุนทาง
สังคมออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 1) การสนับสนุนทางอารมณ์ (Emotional Support) หมายถึง การ
สนับสนุนด้านการยกย่องการให้ความรัก ความผูกพัน ความเอาใจใส่ และความเห็นอกเห็นใจ การ
ยอมรับนับถือ และเห็นคุณค่าระหว่างบุคคลที่เก่ียวข้องกัน 2) การสนับสนุนโดยการให้การประเมิน
เปรียบเทียบ (Appraisal Support) หมายถึงการเห็นพ้อง การรับรอง หรือการยอมรับในส่ิงที่คนอ่ืน
ได้แสดงออกมา (Affirmation) และการได้รับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เพื่อน าไปประเมินตนเอง 
และการเปรียบเทียบตนเองกับคนอ่ืนในสังคม เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และ 3) การสนับสนุนด้านข้อมูล
ข่าวสาร (Information Support) หมายถึง การให้การตักเตือนค าแนะน า ข้อเสนอแนะ และการให้
ข้อมูลข่าวสาร เพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนเน่ืองจากภาวะเจ็บป่วยน้ันได้โดยตรงตามความ
จ าเป็นในเรื่องวัตถุ ส่ิงของหรือเงิน แรงงาน เวลา และการปรับเปล่ียนส่ิงแวดล้อม 
 จากแนวคิดและทฤษฎีข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปปัจจัยที่ผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน มาใช้
เป็นกรอบแนวคิดอิสระด้านปัจจัยส่วนบุคคลของ Cohen & Uphoff (1977 อ้างถึงใน สุภควดี ธนสี
ลังกูร. 2545) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่อยู่ในท้องถ่ิน และ 
สถานภาพทางสังคม และกรอบแนวคิดของ House (1981) เก่ียวกับรูปแบบของพฤติกรรมการใหแ้รง
สนับสนุนทางสังคมออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 1) การสนับสนุนทางอารมณ์ ( Emotional Support) 
ได้แก่ ความตระหนักในปัญหายาเสพติด 2) การสนับสนุนโดยการให้การประเมินเปรียบเทียบ 
(Appraisal Support) ได้แก่ การรับรู้ในปัญหายาเสพติด และ 3) การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร 
(Information Support) ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับยาเสพติด และใช้กรอบแนวคิดของ 
Cohen & Uphoff (1976 อ้างถึงใน เจริญ เชาวน์ประยูร, 2548, น. 29) มาเป็นตัวแปรตามส าหรับ
ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 4 ข้ันตอน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วม
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ในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล มาก าหนดเปน็ 
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
 
 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 

               
-    
-     
-              
-      
-       
-                          
-                 

                         
-                           
-                          
-                                     

                            
                    
-                            
-                             
-                          
-                            

 
 

ภาพที ่2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการศกึษา 
  

1)  ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ปรากฏตามกฎหมายทะเบียนราษฎรในเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร จ านวน 16 ต าบล จ านวน 102 ,685 คน (กรมการปกครอง, 2561) โดย
ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชากรใช้สูตรทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) การค านวณที่
ระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 และมีความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (ธานินทร์  ศิลป์จารุ , 2555) 
สามารถค านวณหาจ านวนตัวอย่างได้ 399 ตัวอย่าง ดังน้ันการกระจายการสุ่มตัวอย่างเพื่อให้
ครอบคลุมทุกกลุ่ม ผู้วิจัยจึงได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) เพื่อแบ่งเป็นสัดส่วน
ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละต าบล จากน้ันใช้วิธีการสุ่มตามความสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยใช้แบบสอบถาม จากประชาชนที่อาศยัในเขตพื้นที่ทีก่ าหนด  
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2) การทดสอบเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
ผู้วิจัยน าแบบทดสอบไปท าการปรึกษาและปรับแก้ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอแนะให้

ปรับปรุง ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วจากการตรวจสอบของอาจารย์ที่ปรึกษาไปทดสอบ 
(Pre-test) กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความ
เช่ือมั่น ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค ทั้งฉบับที่ ∞ = 0.88 แสดงว่าเครื่องมือที่ได้รับการ
ทดสอบมีค่าความเช่ือมั่นในระดับสูง (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2546, น. 134)  

3)  สถิตทิ ีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
ผู้วิจัยได้เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดงัน้ี 

(1) ข้อมูลส่วนบุคคล การรับรู้ในปัญหายาเสพติด และความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
ปัญหายาเสพติด ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ  เพื่อใช้แปล
ความหมาย 

(2) ข้อมูลด้านความตระหนักในปัญหายาเสพติด และ การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันปัญหายาเสพติด วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เพื่อใช้แปลความหมาย 

(3) การทดสอบตัวแปรปัจจัยทางด้านบุคคลกับตัวแปรตามสถิติที่ใช้ในการทดสอบ คือ 
t-test  ในกรณีที่ตัวแปรปัจจัยทางด้านบุคคลที่ศึกษาแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม และใช้สถิติทดสอบ F- test  
ในกรณีที่ตัวแปรปัจจัยทางด้านบุคคลที่ศึกษาแบ่งได้มากกว่า 2 กลุ่ม และใช้วิธี Scheffe’ เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคูซ่ึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคญั  

(4) การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ที่มีระดับการวัดเป็น Interval Scale ซ่ึง
ได้แก่ การให้แรงสนับสนุนทางสังคมที่ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด กับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด ใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์
สัน (Pearson’s Product Moment) ก าหนดระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ ในการศึกษาครั้งน้ี 
เท่ากับ 0.05 และ 0.01 
 

ผลการศกึษา 
  

1) ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี 
มีการศึกษาระดบัปริญญาตร ี อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้ 15,001-25,000 บาท มี
ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นทีเ่ฉล่ีย 19 ปี และไม่มีต าแหน่งในเขตพื้นที่  
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2) ข้อมูลเก่ียวกับการให้แรงสนับสนุนทางสังคม พบว่ า กลุ่มตัวอย่างตระหนักในปัญหา
โดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วย มีการรับรู้ปัญหาในภาพรวม ในระดับสูง และมีความรู้ความเข้าใจใน
ภาพรวมในระดับสูง 

3) ระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยรวมมีส่วนร่วมในระดับมาก เมื่อ
จ าแนกเป็นรายด้าน ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับมากในด้านการปฏิบัติการ ด้านผลประโยชน์ และ
ด้านการตัดสินใจ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากัน และมีส่วนร่วมในระดับปานกลางใน ด้านการประเมินผล  

4) ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด ของประชาชนใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล แสดงในตารางที่ 2 ดังน้ี 
 

ตารางที ่2 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
การป้องกันปัญหายาเสพติด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 

ปจัจยัสว่นบคุคล 
การมสีว่นรว่มในการปอ้งกนัปญัหายาเสพตดิ 

ด้านการ
ตัดสนิใจ 

ด้านการ
ปฏบิตักิาร 

ด้าน
ผลประโยชน ์

ด้านการ
ประเมนิผล 

รวม 

เพศ 0.083 0.012* 0.200 0.007* 0.025* 
อายุ 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 
ระดับการศึกษา 0.006* 0.001* 0.000* 0.000* 0.000* 
อาชีพ 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 
รายได้ต่อเดือน 0.006* 0.153 0.309 0.132 0.107 
ระยะเวลาที่อาศัย 0.151 0.021* 0.019* 0.224 0.212 
ต าแหน่งในชุมชน 0.023* 0.140 0.072 0.001* 0.018* 

 
หมายเหต:ุ * มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
   
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในภาพรวมและ
ในรายด้านแตกต่างกัน เพศต่างกันมีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติการ  ด้านการประเมินผล และการมี
ส่วนร่วมโดยภาพรวมแตกต่างกัน รายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจแตกต่างกัน
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 ระยะเวลาที่อาศัยที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติการแตกต่างกัน การมีต าแหน่งใน
ชุมชนต่างกัน มีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจ ด้านการประเมินผล และ การมีส่วนร่วมโดยภาพรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่สถิติที่ระดบั .05 
 6) ความสัมพันธ์ระหว่างการให้แรงสนับสนุนทางสังคมกับการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติด ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดังตารางที ่3  
 

ตารางที ่3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการให้แรงสนับสนุนทางสังคมกับ ระดับการมีส่วนรว่มในการ 
 ป้องกันปัญหายาเสพติด ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร   
 

ปจัจยัการใหแ้รงสนบัสนนุทาง
สังคม 

การมสีว่นรว่มในการปอ้งกนัปญัหายาเสพตดิ 
ด้านการ
ตัดสนิใจ 

ด้านการ
ปฏบิตักิาร 

ด้าน
ผลประโยชน ์

ด้านการ
ประเมนิผล 

รวม 

การตระหนักในปัญหายาเสพติด .066 .072 .132** .083 .095 
การรับรู้ในปัญหายาเสพติด .034 .086 .007 .067 .053 
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับยาเสพติด -.053 -.062 -.132** -.052 -.080 

 
หมายเหต:ุ ** มีนัยส าคัญที่ระดบั .01 
   
 ความสัมพันธ์ระหว่างการให้แรงสนับสนุนทางสังคมกับการมส่ีวนร่วมในการปอ้งกันปัญหายา
เสพติด พบว่า การตระหนักในปัญหายาเสพติดมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมด้านผลประโยชน์ใน
ระดับต่ าในทิศทางเดียวกัน และ ความรู้ความเข้าใจมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในด้าน
ผลประโยชน์ในระดับต่ าในทิศทางตรงกันข้ามกัน ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 
 1) ผลการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด ของ
ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ในภาพรวมมีส่วนร่วมในระดบัมาก ส าหรับผลการพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีส่วนร่วมในระดับมากในด้านการปฏิบัติการ ด้านผลประโยชน์ และด้านการ
ตัดสินใจ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากัน และน้อยที่สุด ด้านการประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้อง
กับผลการศึกษา สุขสันต์ แก้วลือ (2553) ซ่ึงพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปญัหา 
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ยาเสพติดโดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านผลประโยชน์ และด้านการ
ตัดสินใจ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้านได้แก่ ด้านการประเมินผล และด้านการด าเนินงาน 
และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาในบางส่วนของ สมศักดิ์ ฤทธิ์ภักดี (2551) ซ่ึงพบว่า บุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติด โดยรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีปัญหาระดบัมาก 2 
ด้าน คือ ด้านการค้นหาปัญหา/สาเหตุและวางแผนด าเนินกิจกรรม และด้านการลงทุนและปฏิบัตงิาน 
และมีปัญหาระดบัปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการติดตามและประเมินผล  
 2) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันปัญหายาเสพติด จ าแนกตามปจัจัยส่วนบุคคล อภิปรายผลได้ ดังน้ี 
 เพศต่างกันมีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติการ  ด้านการประเมินผล และการมีส่วนร่วมโดย
ภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่สถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชัยฤทธิ์   
ศรีวารีรัตน์  (2556) ซ่ึงพบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
และแก้ไขยาเสพติด ได้แก่ เพศ ดังน้ันผลการศึกษาจึงตอบสมมติฐานที่ตัง้ไว้ว่า เพศที่ต่างกันมีส่วนรว่ม
ในการป้องกันปัญหายาเสพติดแตกต่างกัน 
 อายุที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในภาพรวมและในรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิมลวัฒนา กล่ินจันทร์ (2560) ซ่ึงพบว่า ประชาชนที่มี
อายุต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการแก้ปัญหายาเสพติด ด้านการศึกษาสภาพปัญหา ด้านการวางแผน 
แตกต่างกัน ดังน้ันผลการศึกษาจึงตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า อายุที่ต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดแตกต่างกัน 
 ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในภาพรวมและในรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชัยฤทธิ์ ศรีวารีรัตน์ (2556) ซ่ึงพบว่า ตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดได้แก่ การศึกษา 
ดังน้ันผลการศึกษาจึงตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดแตกต่างกัน 
 อาชีพที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในภาพรวมและในรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิมลวัฒนา กล่ินจันทร์ (2560) ซ่ึงพบว่า ประชาชนที่มี
อาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการแก้ปัญหายาเสพติด ด้านการศึกษาสภาพปญัหา ด้านการวางแผน ด้าน
การด าเนินงาน และด้านการติดตามประเมินผล แตกต่างกัน ดังน้ันผลการศึกษาจึงตอบสมมตฐิานทีต่ัง้
ไว้ว่า อาชีพที่ต่างกันมีส่วนร่วมในการปอ้งกันปัญหายาเสพตดิแตกต่างกัน 
 รายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทิี่
ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ บุญมี แก้วจันทร์ (2550) ซ่ึงพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มี
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ผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น าชุมชนที่แตกต่างกัน ได้แก่ 
รายได้ ดังน้ันผลการศึกษาจึงตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า รายได้ที่ต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหา
ยาเสพติดแตกต่างกัน 
 ระยะเวลาที่อาศัยที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงใกล้เคียงกับผลการศึกษาของ สมศักดิ์ ฤทธิ์ภักดี. (2551) ผลการเปรียบเทียบ 
พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดทั้งโดยรวม 
และรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังน้ันผลการศึกษาจึงตอบ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่ ที่ต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด
แตกต่างกัน 
 การมีต าแหน่งในชุมชนต่างกัน มีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจ ด้านการประเมินผล และ การ
มีส่วนร่วมโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่สถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ สมศักดิ์ ฤทธิ์ภักดี (2551) ซ่ึงพบว่า บุคลากรที่มีการด ารงต าแหน่ง ต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดทั้งโดยรวม และรายด้านทกุด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิีร่ะดบั 
.05 ดังน้ันผลการศึกษาจึงตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า ต าแหน่งในองค์กรในอ า เภอที่ต่างกันมีส่วนร่วมใน
การป้องกันปัญหายาเสพติดแตกตา่งกัน 
 3) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการให้แรงสนับสนุนทางสังคมกับการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันปัญหายาเสพติด ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร  ดังน้ี 
 การตระหนักในปัญหายาเสพติดมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหา
ยาเสพติดในด้านผลประโยชน์ โดยมีระดับความสัมพันธ์ในระดับต่ าในทิศทางเดียวกัน  ( r=0.133) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนในด้านอ่ืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พกากรอง  ขุนทิพย์ทอง (2551) ซ่ึงพบว่า แรงจูงใจในการร่วม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับการมีส่วนร่วมในการ
ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังน้ันผลการศึกษาจึง
ตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า ปัจจัยด้านการตระหนักในปัญหายาเสพติดมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันปัญหายาเสพติด 
 การรับรู้ในปัญหายาเสพติดไม่มีความสัมพันธ์กับระดบัการมีส่วนร่วมในการปอ้งกันปัญหายา
เสพติดโดยภาพรวมและในรายด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วสุรุจ 
สามารถ (2552) ซ่ึงพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกประชาคมหมู่บ้านในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด คือ สาเหตุปัญหาการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดของสมาชิกประชาคมหมูบ่า้น 
ความต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติดของสมาชิกประชาคมหมู่บ้าน ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ประชาคมหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ดังน้ันผลการศึกษาจึงไม่ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ในปัญหายาเสพติดมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด 
 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับยาเสพติดมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมในการป้อง กัน
ปัญหายาเสพติดในด้านผลประโยชน์ โดยมีระดับความสัมพันธ์ในระดับต่ าในทิศทางตรงกันข้ามกัน  
(r=-0.132) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนในด้านอ่ืน ๆ  ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงใกล้เคียงกับผลการศึกษาบางส่วนของ บุญมี แก้วจันทร์ ( 2550) ซ่ึงพบว่า  
การได้รับการฝึกอบรมความรู้เก่ียวกับยาเสพติด ไม่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ดังน้ันผลการศึกษาจึงตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับยาเสพติดมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าไปใชป้ระโยชน ์
จากผลการวิจัยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแบ่งได้ดังน้ี 
ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 
1) ภาครัฐหรือหน่วยงานการปกครอง เช่น กระทรวงมหาดไทย กรมต ารวจ ควรปรับแผน

กลยุทธ์ในการป้องกันยาเสพติดในเชิงป้องกัน ด้วยการน าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากข้ึน โดย
ควรมีช่องทางการแจ้งเบาะแส ที่สะดวกและปลอดภัยต่อผู้แจ้ง 

2) ควรยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพลและผู้ประพฤติมิ
ชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเครง่ครดั 

3) ภาครัฐควรก าหนดหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม ดูแลชุมชน/หมู่บ้านในการป้องกันปัญหา
ยาเสพติดอย่างจริงจัง และต่อเน่ือง 

4) กระบวนการให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติดในสถานศึกษา นอกจากให้ความรู้ว่าเป็นโทษ
อย่างไรแล้วควรให้ความรู้ว่า เมื่อพบเห็นผู้ติดยาเสพติด หรือเก่ียวข้องกับยาเสพติดควรปฏิบัติเช่นไร 
เพราะจากผลการศึกษาผู้ที่มีความรู้เก่ียวกับยาเสพติดสูง จะมีส่วนร่วมในการป้องกันน้อยลง ซ่ึงอาจ
เกิดจากสาเหตุเป็นการป้องกันตนเองจากยาเสพติดโดยไม่กล้ามีส่วนร่วมเพราะอาจเกิดจากความเกรง
กลัวต่ออันตราย 

ข้อเสนอแนะเชงิปฏบิตั ิ
1) หน่วยงานที่เก่ียวข้องในพื้นที่ควรสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ให้มากย่ิงข้ึน 
2) หน่วยงานที่เก่ียวข้องในพื้นที่ควรประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชนตระหนักถึงปัญหาของยา

เสพติดในพื้นที่ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเน่ือง เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมให้มาก
ย่ิงข้ึน 
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3) ควรสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในด้านการประเมินผล เช่น การสร้างอาสาสมัครใน
การติดตามผู้ผ่านการบ าบัดรักษาในชุมชน การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินการใช้งบประมาณใน
การป้องกันปัญหายาเสพติด 

4) การวางแผนป้องกันยาเสพติดนอกจากมีแผนแม่บท ควรมีแผนเฉพาะพื้นที่ เน่ืองจาก
ปัญหาแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน จึงควรเชิญประชาชนในพื้นที่แต่ละพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
เข้าประชุมเพื่อวิเคราะห์ปญัหา/สาเหตุของปญัหายาเสพติดในชุมชน 

ข้อเสนอแนะการศกึษาครัง้ตอ่ไป 
1) ควรมีการศึกษาวิจัยถึงความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานที่

เก่ียวข้องในพื้นที่เขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
2) ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อาจมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด 

ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
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การประเมินมาตรฐานการให้บรกิารของท่าอากาศยานระนอง 
ของผู้ใช้บริการชาวไทย 

คีตกัณ  ศรฉัตร* 

 
บทคัดยอ่ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินมาตรฐานการให้บริการของท่าอากาศยานระนองของ

ผู้ใช้บริการชาวไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อการศกึษา 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาวไทย
ในการใช้บริการของทา่อากาศยานระนอง 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอ่มาตรฐานการใหบ้รกิารของทา่
อากาศยานระนองของผู้ใช้บริการชาวไทยในการใช้บริการของท่าอากาศยานระนอง 3) เพื่อวิเคราะห์
มาตรฐานการให้บริการของท่าอากาศยานระนองที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาวไทย  
ทั้งน้ีการประเมินความพึงพอใจและทัศนคติของผู้ใช้บริการถือว่ามีความส าคัญสามารถเป็นตัว ช้ีวัด
มาตรฐานการให้บริการของท่าอากาศยาน เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการของท่าอากาศยานระนองใหม้ีประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันมากข้ึน  

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้ใช้บริการชาวไทยที่มาใช้บริการของท่าอากาศยาน
ระนอง จ านวน 400 คน โดยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability 
Sampling) และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) ผู้วิจัยจึงเลือกแจกแบบสอบถาม
ให้กับกลุ่มตัวอย่างเพศชายร้อยละ 50 และเพศหญิงร้อยละ 50 เน่ืองจากต้องการทราบความเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงในจ านวนที่เท่ากัน โดยใช้มาตรฐานการวัดความ 
พึงพอใจของการใช้สนามบินของสกายแทร็กซ์ (Skytrax) ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ 5 ด้าน ได้แก่  
1) ประสิทธิภาพในกระบวนการด าเนินงาน (Process Efficiency) 2) ความสะดวกสบายภายใน
อาคารผู้โดยสาร (Terminal Comfort) 3) การรักษาความสะอาดภายในตัวอาคาร (Cleanliness)  
4) ส่ิงอ านวยความสะดวกผู้โดยสาร (Passenger Facilities) 5) การให้บริการของพนักงานและ
เจ้าหน้าที่ภายในสนามบนิ (Staff Service) ในการวิเคราะหข้์อมูลเบื้องต้นผู้วิจัยไดใ้ช้สถิตเิชิงพรรณนา 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์ Independent-
Sample T-test ด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการศึกษาทางสังคมศาสตร์  SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences)  

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บรกิารทา่อากาศยานระนองมีความพึงพอใจโดยรวม
ต่อการให้บริการของท่าอากาศยานระนองอยู่ที่ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.65 ซ่ึงหมายถึง มีระดับมาตรฐานการ
บริการในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการที่ท่าอากาศยานระนองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงพบว่า
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายมากกว่าเพศหญิง  และกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการใช้บริการที่ท่าอากาศ
ยานระนองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการใช้บริการทา่
อากาศยานระนองมากที่สุด 

 
ค  าส าคญั: การประเมินมาตรฐาน, มาตรฐานการให้บริการ, ท่าอากาศยานระนอง, ความพึงพอใจ 
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บทน า 
  

การขนส่งทางอากาศมีบทบาทส าคญัต่อเศรษฐกิจและสังคมของโลก ท าให้ประเทศต่าง ๆ  เร่ง
ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาขีดความสามารถการขนส่งทางอากาศ ส าหรับประเทศไทยน้ัน ภาครัฐได้
ให้ความส าคัญกับการสนับสนุนการพัฒนาด้านการขนส่งทางอากาศ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ือง
อ่ืน ๆ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์โมเดล “ประเทศไทย 4.0” และอุตสาหกรรม 4.0 
(พ.ศ.2560-2579) รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง
เก่ียวกับการคมนาคมขนส่ง ซ่ึงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้
ก าหนดให้มีการพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ เพื่อการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะ
มีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานในภูมิภาค เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทาง
อากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินของ
ประเทศ การซ่อมบ ารุงท่าอากาศยาน และการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทาง
อากาศให้มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากลซ่ึงเห็นได้ว่า การที่ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
ทางอากาศของไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองน้ันได้ส่งผลให้ท่าอากาศยานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่
สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่ มี
ยุทธศาสตร์หรือแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางอากาศที่ใช้เป็นแผนแม่บทฯ ก าหนดกรอบทิศ
ทางการพัฒนาด้านการขนส่งทางอากาศ ท าให้ทิศทางหรือบทบาทการด าเนินงานของประเทศในการ
พัฒนาด้านการขนส่งทางอากาศยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา นอกจากน้ี ยังขาด
การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในการพัฒนาการขนส่ง
ทางอากาศร่วมกัน เช่น การพัฒนาท่าอากาศยาน ธุรกิจสายการบิน การบริหารการจราจรทางอากาศ 
การกากับดูแลกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบินเพื่อให้มีความพร้อม
รองรับกับการเปล่ียนแปลงในอนาคต และสถานการณ์โลกที่เปล่ียนแปลงไป 

ในส่วนของกรมท่าอากาศยานตั้งเป้าให้ท่าอากาศยานในสังกัดเป็นอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต ด้วยยุทธศาสตร์ 5 เช่ือมโยงคมนาคมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตั้งเป้าปี 2562 คาดว่า
ผู้โดยสารโต 4-7% อธิบดีกรมท่าอากาศยาน อัมพวัน วรรณโก ในปี 2562 คาดว่าผู้โดยสารจะโตที่ 4-
7% จากปีน้ีท่าอากาศยานของ ทย.ทั้งหมดมีผู้โดยสารรวมที ่19 ล้านคน ซ่ึงเพิ่มจากปี 2560 ประมาณ 
4% อย่างไรก็ตาม จากที่รัฐบาลได้ออกมาตรการยกเว้นวีซ่าให้นักท่องเที่ยว 21 ประเทศ (Visa on 
Arrival) ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2561-31 ม.ค. 2562 คาดว่าจะช่วยกระตุ้นนักท่องเที่ยวได้แน่นอน ทั้งน้ี
กรมท่าอากาศยานมีแผนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
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ระบบคมนาคมขนส่งของไทย 20 ปี และยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 5 ปี สู่การเป็นยุทธศาสตร์
กรมท่าอากาศยาน 5 ปี ด้วยการพัฒนาสนามบินเพื่อส่งเสริมโครงข่ายการบินให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
ปรับปรุงบ ารุงรกัษาโครงสร้างพื้นฐานส่ิงอ านวยความสะดวกให้เปน็ไปตามมาตรฐานสากล พัฒนาและ
ปรับปรุงการบริหารจัดการท่าอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้บริการฟรีอินเตอร์เน็ตไร้
สาย ที่สนามบินทุกแห่งในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ซ่ึงด าเนินการแล้วเสร็จในเดือน เม.ย. 2562 
รวมทั้งพัฒนาองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล และบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพโดย
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาท่าอากาศยานในสังกัดเพื่อเช่ือมต่อทุกรอยย้ิม สู่อนาคตที่สดใส 

ทั้งน้ี จังหวัดระนองเป็นจังหวัดหน่ึงที่มีศักยภาพในทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจย่ิง ระนองยังคง
เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ในด้านบ่อน้าแร่ร้อน ภูเขาหญ้า หาดทรายและทะเลที่สะอาด สวยงาม เช่น 
หาดบางเบน มีอุทยานแห่งชาติน้าตกหงาว และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าใจอีกหลายแห่ง มีสัตว์ที่น่าสนใจ
ที่พบในบริเวณน้ี คือ ปูเจ้าฟ้า มีการค้าระหว่างประเทศ และมีเขตชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเมียน
มาร์ ซ่ึงเป็นที่ตั้งของ วิคตอเรียพอยท์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงมมีตเิห็นชอบในหลักการให้
ก่อสร้างสนามบิน เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2532 กรมการบินพาณิชย์ได้ทาการส ารวจ และเลือกพื้นที่
ก่อสร้างสนามบินระนองที่บริเวณบ้านละออง ต าบลราชกรูด อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง ริมถนนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) หลักกิโลเมตรที่ 634-636 บนพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,386 ไร่ 
ห่างจากตัวเมืองระนอง ประมาณ 25 กิโลเมตร โดยกรมการบินพาณิชย์ (กรมท่าอากาศยานใน
ปัจจุบัน) ได้ว่าจ้าง บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริ่ง จากัด เป็นผู้ด าเนินงานก่อสร้าง ทั้งงานสนาม และงาน
อาคาร เริ่มด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2536 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2538  

ปัจจุบัน (พ.ศ.2562) ท่าอากาศยานระนองมีบริการจากสายการบินนกแอร์และสายการบิน
แอร์เอเชีย เส้นทางดอนเมือง – ระนอง – ดอนเมือง ซ่ึงสายการบินแอร์เอเชียเริ่มเปิดให้บริการเมื่อ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเปิดให้บริการ วันละ 1 เที่ยวบิน (7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์) โดยใช้
เครื่องบินแบบแอร์บัส A320 จ านวน 186 ที่น่ัง ส าหรับการเปิดเส้นทางบินของสายการบินไทยแอร์
เอเชียมายังท่าอากาศยานระนองในครั้งน้ีเป็นการสนับสนุนนโยบายของกรมท่าอากาศยานภายใต้
โครงการทัวริสต์แอร์พอร์ต (Tourist Airports) โดยท่าอากาศยานระนองเป็นท่าอากาศยานน าร่องทา่
อากาศยานแรก เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง เน่ืองจากจังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงและมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
น่าสนใจ คาดว่าการเพิ่มเที่ยวบนิดังกล่าวจะช่วยจูงใจใหนั้กท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

ส าหรับท่าอากาศยานระนอง สามารถรองรับอากาศยานแบบโบอ้ิง 737 จ านวน 3 ล า ได้ใน
เวลาเดียวกัน มีขนาดทางวิ่งยาว 2,000 เมตร กว้าง 45 เมตร อาคารที่พักผู้โดยสารสามารถรองรับ
ผู้โดยสารเข้า-ออกในช่ัวโมงเร่งด่วนได้ 300 คนต่อช่ัวโมง โดยในปี 2559 มีผู้โดยสารจ านวน 102,581 
คน และในปี 2560 มีผู้โดยสารจ านวน 121,484 คน เพิ่มข้ึน 18,903 คน คิดเป็น 18% โดยปัจจุบั น
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ท่าอากาศยานระนองมีสายการบินนกแอร์เปิดให้บริการ 2 เที่ยวบินต่อวัน (14 เที่ยวบินต่อสัปดาห์) 
และจะมีเที่ยวบินของสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มอีก 1 เที่ยวบินต่อวัน (7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์) รวม
เป็น 15 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ทั้งน้ีกรมท่าอากาศยานพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการเปิดเส้นทาง
ของสายการบิน เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้ผู้โดยสารตามนโยบายของนายไพรินทร์ ชูโชติ
ถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม สนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยเน้นย้ าให้ท่าอากาศ
ยานที่อยู่ในความดูแลของกรมทา่อากาศยานทั้ง 28 แห่งบริการผู้โดยสารทุกท่านเสมือนท่าอากาศยาน
เป็นบ้านของเรา ตามสโลแกน “ย้ิมแย้มยินดีสุขขีที่บ้านเรา” โดยกรมท่าอากาศยานได้มีแนวทางการ
พัฒนาท่าอากาศยานระนองในระยะตา่ง ๆ  ดังน้ี 

1) โครงการก่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง ระยะเวลาดาเนินการ ปี 2561 ในวงเงิน 
28,500,000 บาท ซ่ึงอยู่ระหว่างการด าเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561 

2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานท่าอากาศยาน ด้านการรักษาความปลอดภัย 
ระยะเวลาด าเนินการปี 2562 วงเงินรวมทั้งส้ิน 116,270,000.- บาท ประกอบไปดว้ย 

 (1) ระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบินและเครือข่ ายดาวเทียม วงเงิน 
41,000,000.- บาท 

 (2) เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พร้อมสายพานล าเลียงสัมภาระ 
ห้องควบคุมและอุปกรณ ์วงเงิน 75,270,000.- บาท 

3) โครงการก่อสร้างรั้วปิดเขตการบินและเพิ่มลวดหนามของรั้วรอบบริเวณ ระยะเวลา
ด าเนินการ ปี 2563 ในวงเงิน 19,500,000 บาท 

4) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง – แรงต่ า หม้อแปลงไฟฟ้า UNISUB อาคาร AFL 
ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2563 วงเงิน 8,000,000 บาท 

5) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง – แรงต่ า หม้อแปลงไฟฟ้า UNISUB อาคารที่พัก
ผู้โดยสาร ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2563 วงเงิน 14,850,000 บาท ปัจจุบันท่าอากาศยานระนองมี
สายการบินให้บรกิารจ านวน 2 สาย เส้นทาง กรุงเทพฯ - ระนอง - กรุงเทพฯ รวม 6 เที่ยวบินต่อวัน 

นอกจากน้ีกรมท่าอากาศยานได้จัดท าแนวทางการเพิ่มคุณค่าของท่าอากาศยานในสังกัด
กรมท่าอากาศยาน ตามแนวคิด Thailand Riviera ของรัฐบาล พัฒนาเส้นทางการเช่ือมต่อโครงข่าย
คมนาคม ตามนโยบาย One Transport ของนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ทั้งน้ีเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน และส่งเสริมในเรื่องของ
การท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อสร้างอาชีพและกระจายรายได้แก่ชุมชน สาหรับโครงการพัฒนาท่าอากาศ
ยานระนอง มีการวางแผนก าหนดแนวทางการเช่ือมต่อระบบคมนาคมทางน้ าจากท่าอากาศยาน
ระนอง ไปยังท่าเทียบเรือเทศบาล ต าบลปากน้ า เพื่อเดินทางไปเกาะพยาม เกาะช้าง เป็นต้น 
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การพัฒนาท่าอากาศยานให้มีแนวคิดแตกต่างจากท่าอากาศยานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากความ
โดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมและความสวยงามของอาคารท่าอากาศยานแล้ว ด้านความปลอดภัย
ภายในท่าอากาศยานก็มีความส าคัญมากเช่นกัน ในโลกปัจจุบัน การให้บริการภายนอกที่เก่ียวข้องกับ
ท่าอากาศยาน เช่น การเดินทางเข้าถึงท่าอากาศยานได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบขนส่งสาธารณะ หรือ
รถไฟฟ้า เพื่อเช่ือมต่อท่าอากาศยานกับเมือง ถือเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาท่าอากาศยาน ส่ิงต่าง ๆ 
เหล่าน้ีถือเป็นความท้าทายของประเทศที่จะต้องด าเนินการพัฒนาเพื่อเป็นท่าอากาศยานแห่งอนาคต 
จากเดิมที่ท่าอากาศยานจะเป็นเพียงแค่ลานดินเรียบขนาดกว้างใหญ่ เพื่อให้เครื่องบินข้ึนลงได้เท่าน้ัน 
โดยยังไม่มีอุปกรณ์การบินและอาคารอานวยความสะดวกอ่ืน ๆ  ปัจจุบันท่าอากาศยานได้รับการ
พัฒนาข้ึนอย่างมาก เพื่อให้ความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ 
กล่าวได้ว่าปัจจุบันท่าอากาศยานถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น ซ่ึงแนวคิดสมัยใหม่มุ่งพัฒนาใหท้า่
อากาศยานเป็นที่รวมความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยมีทั้งแหล่งของกิน แหล่งที่พัก แหล่ง
บันเทิง และแหล่งสันทนาการ/กีฬาไปพร้อมกัน เพื่อทาให้ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ เกิดความประทบัใจ 
ซ่ึงทุก ๆ ปีจะมีการจัดอันดับการให้บริการของท่าอากาศยานต่าง ๆ ทั่วโลกจากสถาบันที่มีช่ือเสียง 
เช่น Skytrax, Lonely Planet เป็นต้น ซ่ึงเป็นการประเมินและเปรียบเทียบศักยภาพและมาตรฐาน
ของสนามบินจากทั่วโลกและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ โดยมีการประเมินจากหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ 
เช่น ประสิทธิภาพในกระบวนการด าเนินงาน (Process Efficiency), ความสะดวกสบายภายในอาคาร
ผู้โดยสาร (Terminal Comfort), การรักษาความสะอาดภายในตัวอาคาร (Cleanliness), ส่ิงอ านวย
ความสะดวกผู้โดยสาร (Passenger Facilities), การให้บริการของพนักงานและเจ้าหน้าที่ภายใน
สนามบิน (Staff Service) เป็นต้น 

เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจ สังคมส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
ตลอดเวลาส่งผลให้ความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการแตกต่างกันออกไป “การออกแบบ
บริการ (Service Design)” จึงเป็นกลยุทธ์ส าคัญส าหรับทา่อากาศยาน ผ่านการบูรณาการศาสตรด์า้น
การบริการเข้ากับการพัฒนาองค์กรโดยค านึงถึงทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้บริหารท่าอากาศยาน 
พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ใหบ้ริการ ผู้โดยสาร รวมไปถึงบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่ทางานเช่ือมโยงกับ
ท่าอากาศยาน เพื่อใช้วิธีคิดและวิธีปฏิบัตขิองกระบวนการออกแบบมาช่วยพัฒนารูปแบบงานบริการ 

ซ่ึงสามารถสร้างประโยชน์ได้สูงสุด ใช้งานได้สะดวกที่สุด และสร้างความประทับใจให้กับ
ผู้ใช้บริการได้มากที่สุด ส่งผลให้ท่าอากาศยานไดร้ับผลตอบแทนคืนสู่องค์กรได้ ซ่ึงการออกแบบบรกิาร
มิได้เป็นเพียงการออกแบบสาหรับงานบริการเท่าน้ัน หากแต่ครอบคลุมไปถึงการพัฒนาปรับปรุงและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการเพื่อผลิตภัณฑ์การบริการ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และ
ประสบการณ์อันดีแก่ผู้ใช้บริการอีกด้วย ทั้งน้ีการบริการที่มีคุณภาพของท่าอากาศยานเป็นอีกส่ิงหน่ึง
ที่สามารถสร้างความประทับใจได ้เน่ืองจากการบริการที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างมีมาตรฐาน



118 

และความเป็นเลิศ ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและความประทับใจ ส่งผลต่อความน่าจะเป็นในการมา
ท่องเที่ยวซ้ า (Re-visit) ต่อไป ซ่ึงท่าอากาศยานมีบทบาทส าคัญในการเป็นด่านแรกในการตอ้นรับและ
เป็นด่านสุดท้ายในการส่งมอบความประทบัใจในคุณภาพการบรกิารแก่ผู้โดยสาร 

“การบริการ” จึงจัด เป็นภารกิจหลักของท่าอากาศยานหรือเป็นผลิตผลของท่าอากาศยานที่
ท่าอากาศยานทั่วโลกจะแข่งขันกันเพื่อสร้างสรรค์ พัฒนา และปรับปรุงการบริการที่ท่าอากาศยาน
ของตน เพื่อให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจสูง สุด เพราะความพึงพอใจน้ีจะน ามาซ่ึงความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน ช่ือเสียงและรายได้ของท่าอากาศยาน และการเพิ่มข้ึนของจ านวนผู้ใช้บริการท่าอากาศ
ยานจะส่งผลต่อการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศในที่สุด ดังน้ันในด้านของการ
ประเมินความพึงพอใจและทัศนคติของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานจึงมีความส าคัญเพื่อเป็นตัวช้ีวัด
มาตรฐานการให้บริการของท่าอากาศยาน เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการของท่าอากาศยานระนองให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันมากข้ึนเป็นที่พึง
พอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ 
 

วัตถุประสงคข์องการวจิยั 
 

1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาวไทยในการใช้บริการของท่าอากาศยาน
ระนอง 

2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อมาตรฐานการให้บริการของท่าอากาศยานระนองของ
ผู้ใช้บริการชาวไทยในการใช้บริการของท่าอากาศยานระนอง  
 

วิธีการศกึษา 
 

1) สมมตฐิานในการวจิยั 
 (1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาวไทยที่

แตกต่างกัน 
 (2) ปัจจัยด้านรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารทีแ่ตกตา่งกัน 
2) ขอบเขตของการวจิยั 
ส าหรับการศึกษาในครั้งน้ีใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยเลือกใช้วิธีการส ารวจด้วยแบบสอบถาม

ที่สร้างข้ึน (Survey Research) และได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังน้ี คือ 
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(1) ด้านประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ ผู้ใช้บริการชาวไทย ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่ใช้

บริการของท่าอากาศยานระนอง 
(2) ขอบเขตด้านการใช้ตัวอย่าง 
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  โดยตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเลือกจากประชากร

ผู้ใช้บริการชาวไทยทีใ่ช้บริการของท่าอากาศยานระนอง การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างดว้ยตาราง
ส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) เป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณ
ค่าสัดส่วนของประชากร โดยคาดว่าสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 และระดับ
ความเช่ือมั่น 95% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีส่ามารถเช่ือถือได้คอื จ านวน 400 คน 

(3) ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ประกอบดว้ย 
ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ, อายุ และมาตรฐานการให้บริการในด้าน

ประสิทธิภาพในกระบวนการด าเนินงาน (Process Efficiency), ความสะดวกสบายภายในอาคาร
ผู้โดยสาร (Terminal Comfort), การรักษาความสะอาดภายในตัวอาคาร (Cleanliness), ส่ิงอ านวย
ความสะดวกผู้โดยสาร (Passenger Facilities) และการให้บริการของพนักงานและเจ้าหน้าที่ภายใน
สนามบิน (Staff Service) 

ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานระนอง 
(4) ขอบเขตด้านสถานที่  
สถานที่ศึกษาที่ผู้วิจัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ ท่าอากาศยานระนอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ต าบล

ราชกรูด อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง 
3)  นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

  (1) หลักเกณฑ์การวัดศักยภาพและมาตรฐานสนามบินของสกายแทร็กซ์ ( Skytrax 
Criteria for Rating Airport Efficiency and Standards) คือ การใช้ 5 หลักเกณฑ์ที่สกายแทร็กซ์
ก าหนดมาวัดศักยภาพและมาตรฐานของสนามบนิจากทัว่โลก ซ่ึงประกอบไปด้วย 
   (1.1) ประสิทธิภาพของกระบวนการ (Process Efficiency) หมายถึง กระบวนการ
ต่าง ๆ ในบริเวณและภายในอาคารผู้โดยสารที่มีผลกระทบต่อความสะดวกสบายและความพึงพอใจ
ของผู้โดยสาร กล่าวคือ กระบวนการในการเข้าออกสนามบินไม่ว่าด้วยรถส่วนตัวหรือรถสาธารณะก็
ตาม กระบวนการเช็คอิน กระบวนการผ่านจุดตรวจค้น กระบวนการขนส่งกระเป๋ามายังบริเวณรับ
กระเป๋าเดินทาง กระบวนการทางการตรวจคนเข้าเมือง และ กระบวนการทางศุลกากร เป็นต้น 
   (1.2) ความสะดวกสบายของอาคารผู้โดยสาร (Terminal Comfort) หมายถึง การ
สร้างสภาพและบรรยากาศโดยรวมภายในอาคารผู้โดยสารทีดู่แล้วใหม่และสบายตาค านึงถึงท าเลทีต่ัง้
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ของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ห้องน้ าที่สะอาดและเพียงพอ ประเภทของส่ิงอ านวยความสะดวกทีม่ี
ให้บริการ เช่น จ านวนโทรทัศน์ที่เพียงพอในจุดที่เหมาะสมเพื่อความเพลิดเพลินใจในระหว่างคอยข้ึน
เครื่องบิน หรือ คุณภาพ อินเตอร์เน็ต Wi-Fi และจ านวนของส่ิงอ านวยความสะดวกที่เหมาะสม เช่น มี
เก้าอ้ีส าหรับน่ังรอคอยข้ึนเครื่องบินที่เพียงพอต่อจ านวนผู้โดยสาร หรือ เคาน์เตอร์ชาร์จเครื่องใช้ไฟฟา้
ที่เพียงพอต่อความต้องการ 
   (1.3) การรักษาความสะอาด (Cleanliness) หมายถึง สภาพโดยรวมของอาคาร
ผู้โดยสาร เช่น สภาพพื้นพรม เพดาน แสงไฟ และการรักษาความสะอาดของพื้น ที่ น่ังและพื้นที่
สาธารณะภายในอาคารผู้โดยสารซ่ึงรวมไปถึง การรักษาความสะอาดของห้องน้ า และนโยบายการสูบ
บุหรี่ภายในอาคารผู้โดยสาร 
   (1.4) ส่ิงอ านวยความสะดวกผู้โดยสาร (Passenger Facilities) หมายถึงส่ิงของและ
สถานที่ ซ่ึงอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารและผู้มาใช้สถานที่ โดยท าให้เกิดความสะดวก
คล่องแคล่วว่องไวในการเดินทางหรือสถานที่และส่ิงอวยความสะดวกที่สามารถท าให้เกิดความ
สะดวกสบายเพลิดเพลินผ่อนคลายในระหว่างการเดินทาง เช่น เคาน์เตอร์เช็คอิน จุดพักคอยข้ึนเครื่อง 
ห้องน้ า ธนาคาร ร้านหนังสือ ร้านอาหาร หรือ บริเวณรอรับกระเป๋าเดินทาง เป็นต้น 
   (1.5) การให้บริการของพนักงาน (Staff Service) หมายถึง ความสามารถในการ
ให้บริการและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงทีของพนักงานและเจ้าหน้าที่
ภายในสนามบินแก่ผู้ที่มาใช้บริการของท่าอากาศยาน เช่น การให้บริการของพนักงานและเจ้าหน้าที่
ประจ าอาคารผู้โดยสารไม่ว่าจะเป็น พนักงานสายการบิน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือ 
พนักงานของสนามบินระนอง เป็นต้น 
  (2) มาตรฐานการให้บริการ (Service Standard) หมายถึง ความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของท่าอากาศยานในการใหบ้รกิารผู้มาใช้บริการ  
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 4) กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
                           ตัวแปรอสิระ         ตัวแปรตาม 

 
 
 
 

 
ภาพที ่1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการใหบ้ริการของท่าอากาศยานระนองกับความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการชาวไทย 

 
กรอบแนวคิดข้างต้นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในกระบวนการด าเนินงาน 

(Process Efficiency), ความสะดวกสบายภายในอาคารผู้โดยสาร (Terminal Comfort), การรักษา
ความสะอาดภายในตัวอาคาร (Cleanliness), ส่ิงอ านวยความสะดวกผู้โดยสาร (Passenger 
Facilities), การให้บริการของพนักงานและเจ้าหน้าที่ภายในสนามบิน ( Staff Service) กับความ 
พึงพอใจของผู้ใช้บริการของท่าอากาศยานระนอง 
 
 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ท่าอากาศยานระนอง 

ปจัจยัสว่นบคุคล 
- เพศ 
- รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

มาตรฐานการใหบ้รกิาร 

-ประสิทธิภาพในกระบวนการด าเนิ นงาน 
(Process Efficiency) 
- ความสะดวกสบายภายในอาคารผู้โดยสาร 
(Terminal Comfort) 
- การรักษาความสะอาดภายในตัวอาคาร 
(Cleanliness) 
- ส่ิงอ านวยความสะดวกผู้โดยสาร (Passenger 

Facilities) 
- การให้บริการของพนักงานและเจ้าหน้าที่
ภายในสนามบิน (Staff Service) 
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ผลการศกึษา 
 
 1) การแปลผลขอ้มลู 
 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย 
 ช่วงคะแนนเฉล่ีย  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) สรปุผลการวจิยั 
  (1) การศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามที่มาใช้
บริการที่ท่าอากาศยานระนอง 
  ผลการศึกษาเรื่องการประเมินมาตรฐานการให้บริการของท่าอากาศยานระนองของ
ผู้ใช้บริการชาวไทยเก่ียวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามที่มาใช้
บริการที่ท่าอากาศยานระนอง มีรายละเอียดสรุปไดว้่า กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยท าการศกึษาแบง่เป็น เพศ
ชายร้อยละ 50 และเพศหญิงร้อยละ 50 เน่ืองจากผู้วิจัยต้องการทราบความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงในจ านวนที่เท่ากัน จึงเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความ
น่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) ซ่ึง
เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย ค านึงถึงสัดส่วนองค์ประกอบของประชากร จึงเลือกแจกแบบสอบถาม
ให้กับกลุ่มตัวอย่างเพศชายจ านวน 200 คน และเพศหญิงจ านวน 200 คน ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 20 – 29 ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34 ของกลุ่มตัวอย่าง มีสถานภาพโสดมากถึงร้อยละ 
66 การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับปริญญาตรีร้อยละ 50.50 ประกอบอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ/
รับราชการร้อยละ 26 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนประมาณ 25,001 – 50,000 บาทร้อยละ 33 และมี
ภูมิล าเนาอยู่ทางภาคใต้ในสัดส่วนร้อยละ 49.25 
  (2) การศึกษา ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใ ช้บริการของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มาใช้บริการที่ทา่อากาศยานระนอง 
  ส าหรับข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการท่าอากาศยานระนองของกลุ่มตัวอย่างที่
รวบรวมได้จากแบบสอบถามทั้งหมด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้บริการที่ท่าอากาศยาน
ระนองเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวสูงสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.25 เน่ืองมาจากจังหวัด
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ระนองมีสถานที่เที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลากหลาย นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงนิยมมาสัมผัสกับ
แหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงความเป็นธรรมชาตดิั้งเดิมและมีความอุดมสมบูรณอ์ยู่มาก อีกทั้งจังหวัดระนอง
ยังมีท่าเรือที่เป็นจุดเช่ือมเพื่อไปท่องเที่ยวยังทะเลที่สวยงามทางฝ่ังพม่าที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปได้
ในข่วงฤดูกาลท่องเที่ยวคือ ช่วงเดือนตุลาคม – พฤษภาคมของทุกปี  
  เหตุผลรองลงมาคือการใช้บรกิารทา่อากาศยานระนองเพื่อวัตถุประสงคใ์นการเดินทางไป
ท างาน/ประชุม/สัมมนา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.50 เน่ืองจากการเดินทางด้วยเครื่องบินสามารถ
ประหยัดเวลาในการเดินทางได้มากกว่าการเดินทางด้วยรูปแบบอ่ืน ๆ โดยใช้เวลาในการบินจากท่า
อากาศยานระนองไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองภายในเวลาเพียง 1 ช่ัวโมง 25 นาที เป็นเหตุผลให้ผู้ที่
ต้องเดินทางไปท างาน/ประชุม/สัมมนา เลือกใช้บริการท่าอากาศยานระนอง เพราะช่วยให้ผู้เดินทาง
สามารถจัดสรรเวลาได้ดีย่ิงข้ึนส าหรับภารกิจของงานต่าง ๆ  ที่มีอุปสรรคคือระยะทางที่ไกลและ
ต้องการความเร่งด่วนในการเดินทาง 
  ในด้านของความถ่ีในการใช้บริการที่ท่าอากาศยานระนองน้ัน จากผลส ารวจพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามมีการใช้บริการที่ท่าอากาศยานระนองมากที่สุด จ านวน 3 – 4 ครั้งต่อปี 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.75 และกลุ่มที่น้อยที่สุดคือ กลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการจ านวนมากกว่า 12 
ครั้งต่อปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 
  (3) การศึกษาข้อมูลเก่ียวกับศักยภาพของท่าอากาศยานระนองในการให้บริการ
ผู้โดยสารกับความพึงพอใจ ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังต่อไปน้ี 
   (3.1) ด้านประสิทธิภาพของกระบวนการ (Process Efficiency) 
    ผลการศึกษาข้อมูลพบว่า ระดับความพึงพอใจในดา้นประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(Process Efficiency) ของท่าอากาศยานระนองมีภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ คือมีระดับ
มาตรฐานการบริการในระดับมาก ได้รับค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.86 โดยด้านระยะเวลาที่ใช้ในการรอรบั
กระเป๋าสัมภาระไดร้ับค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.08 กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกพึงพอใจในดา้น
น้ีคิดเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 53.25 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ได้รับค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยกว่า แต่จัดว่า
อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ทั้งน้ีพบว่ากลุ่มผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่ยังรู้สึกพอใจในด้านระยะเวลาที่ใช้
ในการผ่านจุดตรวจค้น, ด้านประสิทธิภาพและมารยาทในการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ประจ าจุดตรวจ
ค้น และด้านมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยานของท่าอากาศยานระนอง 
แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการทา่อากาศยานระนองส่วนใหญ่ใหค้วามรว่มมือและยินดีปฏิบัติตามมาตรการ
ด้านการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ที่เข้มงวดข้ึนของท่าอากาศยานระนองเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
กฎระเบียบใหม่ที่เพิ่มเติมในเรื่องของการห้ามพกพาส่ิงของต้องห้ามติดตัวข้ึนอากาศยาน จ าพวก
อาหารเครื่องดื่ม ของเหลว เจล สเปรย์ เป็นต้น ในด้านประสิทธิภาพและความเหมาะสมของจุด
เช็คอินพบว่า ได้รับค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93 แสดงให้เห็นว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ
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ให้บริการของเจ้าหน้าที่สายการบินประจ าจุดเช็คอิน และบริเวณที่ตั้งของจุดเช็คอินสามารถมองเห็น
ได้ชัดเจนจากทางเข้าอาคารที่พักผู้โดยสาร ทั้งน้ีพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกไม่พอใจ
มากในด้านน้ีโดยเฉล่ียร้อยละ 3 ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะรู้สึกไม่พึงพอใจที่เดินทางมาท าการเช็คอินที่
เคาร์เตอร์ของสายการบินไม่ทันเวลา ด้านประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการประกาศเสียงตาม
สายภายในอาคาร และด้านความสะดวกด้านการเช่ือมต่อทางคมนาคม เช่น การขนส่งสาธารณะ รถ
แท็กซ่ี รถเช่า รถยนต์ส่วนตัว ได้รับค่าเฉล่ียที่ต่ าลงมาคือ 3.73 และ 3.58 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า
ท่าอากาศยานระนองควรเพิ่มประสิทธิภาพของทั้งสองด้านน้ีให้ดีย่ิงข้ึน เพื่อความพึงพอใจของ
ผู้โดยสาร โดยเฉพาะในด้านการเช่ือมต่อทางคมนาคมจากท่าอากาศยานระนอง ควรมีความ
หลากหลายให้ผู้โดยสารสามารถเลือกใช้บริการไดม้ากข้ึนตามความตอ้งการทีแ่ตกต่างกันไป  
   (3.2) ด้านความสะดวกสบายของอาคารผู้โดยสาร (Terminal Comfort) 
   ผลการศึกษาข้อมูลพบว่า ได้รับค่าเฉล่ียระดับมาตรฐานการบริการในระดับมาก 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 3.63 โดยกลุ่มตัวอย่างได้ให้
ระดับความพึงพอใจในด้านการใหบ้รกิาร Free-Wi-Fi ภายในท่าอากาศยาน มีค่าเฉล่ียสูงมากถึง 4.55 
ซ่ึงแสดงให้เห็นได้ว่า กรมท่าอากาศยานสามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยาน
ระนองได้ถูกจุดในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการติดต่อส่ือสารหรือการค้นหา
ข้อมูลจากโลกออนไลน์ ด้วยมาตรการการให้บริการฟรีอินเตอร์เน็ตไร้สายที่สนามบินทุกแห่งในสังกัด
กรมท่าอากาศยาน ซ่ึงด าเนินการตามโครงการแล้วเสร็จในเดือน เม.ย.2562 ที่ผ่านมา ด้านที่ได้รับ
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจรองลงมาคือ ด้านการอ านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารทีต่้องการความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ และด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในท่าอากาศยาน ได้รับค่าเฉล่ียใกล้เคียงกัน
เท่ากับ 4.00 และ 3.90 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าผู้โดยสารมีความพึงพอใจจากการที่ท่าอากาศยาน
ระนองได้จัดให้มีช่องจอดรถส าหรบัผู้ตอ้งการความช่วยเป็นพิเศษ, ทางลาดส าหรับรถเข็น และห้องน้ า
ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ตลอดจนการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือสอดส่องดูแลและอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษอีกด้วย ในด้านการควบคุมอุณหภูมิ
ภายในอาคารผู้โดยสาร และด้านความเหมาะสมของการติดตัง้ส่ือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ได้รับค่าเฉล่ีย
ใกล้เคียงกันคือ 3.75 และ 3.74 ตามล าดับ โดยพบว่าในด้านของด้านความสะดวกสบายของอาคาร
ผู้โดยสารน้ัน ท่าอากาศยานระนองควรพัฒนาปรับปรุงในด้านความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์
ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ, ด้านความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวกสบาย เช่น ทีวี น้ าดื่ม 
หนังสือพิมพ์, ด้านจ านวนห้องน้ าเพียงพอ และควรเร่งปรับปรุงอย่างเร่งด่วนในด้านของจ านวนที่ น่ัง
เพียงพอและเหมาะสม ซ่ึงที่ได้รับค่าเฉล่ียน้อยที่สุดในด้านน้ีเท่ากับ 2.95 เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ให้บริการแก่ผู้โดยสาร โดยในช่วงประมาณเดือนตุลาคม – พฤษภาคมของทุกปี จัดเป็นฤดูกาล



125 

ท่องเที่ยวของจังหวัดระนองจะส่งผลให้มีผู้โดยสารซ่ึงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหล่ังไหลเข้ามาใช้บริการ
เพิ่มมากข้ึนกว่าฤดูกาลปกติ 
   (3.3) ด้านสภาพและการรักษาความสะอาดของอาคารท่าอากาศยาน (Cleanliness) 
   ผลการศึกษาข้อมูลพบว่า ในด้านน้ีมีระดับมาตรฐานการบริการในระดับมาก โดย
ได้รับค่าเฉล่ียความพึงใจโดยรวมเท่ากับ 3.45 ด้านที่ได้รับค่าเฉล่ียสูงคือ ด้านสภาพห้องน้ าภายใน
อาคาร และส่ิงอ านวยความสะดวกในห้องน้ า, ด้านความสะอาดภายในอาคาร เน่ืองจากท่าอากาศยาน
ระนองได้ท าการพัฒนาปรับปรุงห้องน้ าภายในอาคารที่พักผู้โดยสารเป็นรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย มีการ
ติดตั้งระบบก็อกน้ าแบบเปิดปิดอัตโนมัติ ช่วยในการประหยัดน้ าและลดการสัมผัสจากเช้ือโรค เพื่อ
สุขลักษณะที่ดีของผู้ใช้บริการ ส าหรับด้านจ านวนถังขยะเพียงพอ มีจุดทิ้งขยะที่เหมาะสม, ด้านความ
สะอาดของพื้นที่จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และด้านความสะอาดภายในห้องน้ า ได้รับค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.37, 3.35 และ 3.29 ตามล าดับ จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับปานกลางโดยในส่วนของ
ความสะอาดภายในห้องน้ าที่มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นว่ารู้สึกไม่พึงพอใจ
มากคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.25 พบว่าท่าอากาศยานระนองอาจมีความบกพร่องในเรื่องของการดูแล
รักษาความสะอาดของห้องน้ าในช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารมาใช้บริการจ านวนมาก และด้านที่ได้รับ
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุดคือ ด้านความสะอาดและความเหมาะสมของพื้นที่
สูบบุหรี่ แสดงให้เห็นว่าท่าอากาศยานระนองควรปรบัปรุงพืน้ที่สูบบหุรี่ใหม้ีความสะอาดและเหมาะสม
มากข้ึน 
   (3.4) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกผู้โดยสาร (Passenger Facilities) 
   ผลการศึกษาข้อมูลพบว่า ระดับความพึงใจโดยรวมได้รับค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.95 
หมายถึง ระดับมาตรฐานการบริการในระดับปานกลาง โดยด้านการให้บริการด้านการเงิน เช่น การ
ช าระเงินกับร้านค้า จุดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ หรือตู้เอทีเอ็ม ได้รับค่า เฉล่ียจากกลุ่มตัวอย่าง
ในระดับต่ าที่สุดคือ 1.6 ซ่ึงหมายความถึงระดับมาตรฐานการบริการในระดับน้อยที่สุด ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากการที่ท่าอากาศยานระนองไม่มกีารบรกิารตูเ้อทีเอ็ม ในส่วนที่ได้รับค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
มากที่สุดในด้านส่ิงอ านวยความสะดวกผู้โดยสาร (Passenger Facilities) น้ีคือ ด้านพื้นที่จอดรถ
เพียงพอและเหมาะสม แสดงให้เห็นว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่มีความพึงพอในพื้นที่จอดรถที่สามารถ
รองรับได้เพียงพอในช่ัวโมงเร่งด่วน ประกอบกับการที่ท่าอากาศยานระนองไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จา่ย
ในการจอดรถค้างคืน รองลงมาคือด้านหน้าจอแสดงข้อมูลเที่ยวบินมีความถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย 
และด้านจ านวนรถเข็นกระเป๋าเพียงพอ ได้รับค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.51 และ 3.34 ตามล าดับ ในส่วนของ
ด้านราคาของสินค้า หรืออาหารและเครื่องดื่มที่จ าหน่ายในท่าอากาศยาน และด้านความหลากหลาย
ของร้านค้า หรือร้านอาหารและเครื่องดื่มได้รับค่าเฉล่ียจากกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 2.81 และ 2.69 
ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการยังคงต้องการให้ท่าอากาศยานระนองมีความ
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หลากหลายของร้านค้าเพิ่มมากข้ึน ประกอบกับการเพิ่มมาตรการควบคุมดูแลในด้านราคาของสินคา้
หรืออาหารและเครื่องดืม่ให้มคีวามเหมาะสมย่ิงข้ึน 
   (3.5) ด้านการให้บริการของพนักงานประจ าท่าอากาศยาน (Airport Staff Service) 
   ผลการศึกษาข้อมูลพบว่า มีระดับความพึงใจโดยรวมได้รับค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.10 
หมายถึง ระดับมาตรฐานการบรกิารในระดับมาก ซ่ึงในแต่ละด้านไดร้ับค่าเฉล่ียความพึงพอใจจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใกล้เคียงกัน โดยพบว่าผู้โดยสารรู้สึกพึงพอใจต่อด้านการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ประจ าท่า
อากาศยานมากที่สุด ได้รับค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากับ 4.30 แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ประจ าท่า
อากาศยานส่วนใหญ่มีการแต่งกายอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนการมีนโยบายให้เจ้ าหน้าที่
แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองประจ าถ่ินเป็นประจ าทุกวันศุกร์ ซ่ึงมีความสวยงามสามารถสร้างความ
ประทับใจใหกั้บผู้โดยสารได้ รองลงมาคือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ประจ าเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ 
ด้านการให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ประจ าท่าอากาศยาน และด้านความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่
บริเวณจุดตรวจค้น ได้รับค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19, 4.18 และ 4.08 ตามล าดับ ในด้านความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศของเจ้าหน้าที่ประจ าท่าอากาศยาน ได้รับค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.99 และด้านกริยา
ท่าทางและมารยาทของเจ้าหน้าทีป่ระจ าจุดตรวจคน้ที่ได้รับค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากับ 3.87 แสดง
ให้เห็นว่าท่าอากาศยานระนองยังมีความบกพร่องเล็กน้อยในด้านความสามารถทางภาษาของ
เจ้าหน้าที่ประจ าทา่อากาศยาน และด้านมารยาทของเจ้าหน้าที่ประจ าจุดตรวจค้น 
   (3.5) ด้านความพึงพอใจโดยรวม (Overall Satisfaction) 
   ผลการศึกษาข้อมูลพบว่า ท่าอากาศยานระนองมีระดบัมาตรฐานการบริการในระดบั
มาก ได้รับค่าเฉล่ียระดับความพึงใจโดยรวมเท่ากับ 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 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเพื่อท าการทดสอบสมมติฐาน จากการใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์ Independent-Sample 
T-test ได้ผลสรุปว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจตอ่การใช้
บริการที่ท่าอากาศยานระนองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงพบว่าค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจของ ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายมากกว่าเพศหญิง  และกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการใช้บริการที่ท่าอากาศ
ยานระนองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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แสดงให้เห็นได้ว่ากลุ่มผู้โดยสารที่มีรายได้สูง มีความคาดหวังในด้านการใช้บริการที่สูงกว่ากลุ่ม
ผู้โดยสารที่มีรายได้ต่ าลงมา จึงท าให้กลุ่มผู้โดยสารที่มีรายได้สูงมีความรู้สึกพึงพอใจกับมาตรฐานการ
บริการที่ได้รับน้อยกว่า ดั งน้ันในด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนจึงส่งผลต่อความความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการที่ท่าอากาศยานระนอง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 ผลการศึกษาข้อมูลในด้านต่าง ๆ  ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการของท่าอากาศยานระนองของผู้โดยสารชาวไทย ซ่ึงท่าอากาศยานระนองสามารถน าผลการวจิยั 
มาวิเคราะห์และวางแผนเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการให้บริการให้ดข้ึีน สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการซ่ึงจะส่งผลให้ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการทา่อากาศยานระนอง
เพิ่มมากข้ึน โดยสามารถสรุปได้วา่ทา่อากาศยานระนองควรปรับปรงุในด้านต่าง ๆ  ดั งต่อไปน้ี 
 1) ด้านประสิทธิภาพของกระบวนการ (Process Efficiency) 
 ท่าอากาศยานระนองควรให้ความส าคัญในด้านประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการ
ประกาศเสียงตามสายภายในอาคาร โดยควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรูท้างด้านภาษาและเทคนิค
การประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องอยู่เสมอ และในด้านความสะดวกด้านการเช่ือมตอ่
ทางคมนาคม เช่น การขนส่งสาธารณะ รถแท็กซ่ี รถเช่า รถยนต์ส่วนตัว ควรจัดให้มีความหลากหลาย
ของรถโดยสารให้ผู้โดยสารสามารถเลือกใช้บริการไดม้ากข้ึนตามความตอ้งการที่แตกต่างกันไป  
 2) ด้านความสะดวกสบายของอาคารผู้โดยสาร (Terminal Comfort) 
 ในด้านน้ีท่าอากาศยานระนองควรเร่งพัฒนาปรับปรุงในส่วนของจ านวนที่น่ังภายในอาคารพี่
พักผู้โดยสาร ให้มีจ านวนที่เหมาะสมและเพียงพอในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการพร้อมกันจ านวนมาก 
ตลอดจนการวางรูปแบบการจัดวางที่น่ังให้มีความเหมาะสม ไม่แออัดจนเกินไป และปรับปรุงในด้าน
ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ ให้สามารถมองเห็นได้ง่ายและมีความ
ถูกต้องชัดเจนมากย่ิงข้ึน และด้านความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวกสบาย เช่น ทีวี น้ าดื่ม 
หนังสือพิมพ์ ควรเพิ่มจุดบริการน้ าดื่มและทีวี หรืออาจจัดมุมสันทนาการไว้ส าหรับให้ผู้ใช้บริการได้
รู้สึกผ่อนคลายก่อนข้ึนเครื่อง 
 3) ด้านสภาพและการรักษาความสะอาดของอาคารทา่อากาศยาน (Cleanliness) 
 จากผลการศึกษาพบว่าท่าอากาศยานระนองอาจมีความบกพร่องในเรื่องของการดูแลรักษา
ความสะอาดของห้องน้ าในช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารมาใช้บรกิารจ านวนมาก จึงควรเน้นในเรื่องการปฏิบตัิ
หน้าที่ประจ าห้องน้ า ให้แม่บ้านเพิ่มการตรวจเช็คความสะอาดและวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องน้ าให้
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บ่อยครั้งข้ึนในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการจ านวนมาก  และควรปรับปรุงในด้านความสะอาดและความ
เหมาะสมของพื้นที่สูบบุหรีใ่หม้ีความสะอาดและอยู่ในบริเวณทีเ่หมาะสมมากข้ึน โดยต้องค านึงถึงกล่ิน
ควันจากการสูบบุหรีท่ี่อาจไปกระทบกับผู้อ่ืนที่มาใช้บริการด้วย 
 4) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกผู้โดยสาร (Passenger Facilities) 
 ท่าอากาศยานระนองควรจัดให้มีตู้เอทีเอ็มอย่างน้อย 1 ตู้ เพื่ออ านวยความสะดวกด้าน
การเงินแก่ผู้ใช้บริการที่มาถึงท่าอากาศยานระนอง ตลอดจนการเพิ่มความหลากหลายของร้านค้าและ
บริการประกอบกับการเพิ่มมาตรการควบคมุดูแลในดา้นราคาของสินค้าหรืออาหารและเครื่องดืม่ใหม้ี
ความเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ผู้ใช้บริการโดนเอาเปรียบด้านราคาของสินค้าและ
บริการภายในท่าอากาศยาน ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีจะช่วยให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวก เพิ่มข้ึนได้ 
 5) ด้านการให้บรกิารของพนักงานประจ าท่าอากาศยาน (Airport Staff Service) 
 จากผลการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการในด้านการให้บริการของ
พนักงานประจ าท่าอากาศยานระนองพบว่าในด้านของความสามารถทางภาษาต่างประเทศของ
เจ้าหน้าที่ประจ าท่าอากาศยาน และด้านกริยาท่าทางและมารยาทของเจ้าหน้าที่ประจ าจุดตรวจค้น
ได้รับค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ  ดังน้ัน ท่าอากาศยานระนองควรใหค้วามส าคัญในการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านภาษาต่างประเทศและการให้บริการ การพัฒนาทักษะในการติดต่อส่ือสารกับ
ผู้ใช้บริการอย่างสุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใส มีใจรักในด้านบริการ การให้ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติแก่
บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นพิเศษ ตลอดจนการฝึกพัฒนาความสามารถในการตอบข้อสงสัยหรืออธิบาย
เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าใจถึงกฎระเบียบข้อบังคับตา่ง ๆ  ได้อย่างสุภาพและชัดเจน  
 

ข้อเสนอแนะงานวจิยัตอ่เนือ่ง 
  

1) การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรมีการขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างข้ึน เพื่อให้ครอบคลุม
กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจในมาตรฐานการให้บริการของ
ท่าอากาศยานระนองของชาวต่างชาติที่มาใช้บริการว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นชาวไทยหรือไม่ 

2) ศึกษาแนวคิดการยกระดับท่าอากาศยานให้มีศักยภาพทางการแข่งขันมากข้ึน และการ
สร้างความเป็นเอกลักษณ์ เพื่อสร้างความประทับใจในประสบการณ์เดินทางและเป็นที่น่าจดจ าของ  
ผู้มาใช้บริการ โดยการสร้างบรรยากาศที่สะท้อนให้เห็นถึง สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม ประเพณี อัน
เป็นเอกลักษณ์ประจ าถ่ินของจังหวัดระนอง 
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ผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัตกิารจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีศึกษาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี 

จรัญ ศรีเมือง* 
 

บทคัดยอ่ 

  
 การค้นคว้าอิสระน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ผลกระทบและปัจจัยที่มีผลกระทบจากการใช้
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2) แนวทางแก้ปัญหาจาก
ผลกระทบการใช้พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยใช้
แบบสอบถามเก็บรวบรวมดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างตามความสะดวกผู้ที่เก่ียวข้องการใช้พระราชบัญญตักิาร
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 
100 คน และวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความ
แตกต่างใช้สถิติ Independent Sample t-test และ ANOVA  เมื่อพบความแตกต่างทดสอบรายคูโ่ดย
วิธีเชฟเฟ่ (Scheffe) ผลการวิจยัพบว่า  
 ผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 โดยรวมและรายด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านเรียงล าดับคือ  
ด้านความคุ้มค่า ด้านมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านตรวจสอบได้ ด้านโปร่งใส และปัจจัย  
ส่วนบุคคลตัวแปรเพศ  ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งงาน ระยะเวลาประสบการณ์ในการปฏิบตังิาน 
และการได้รบัการพัฒนาตนเองในการจัดซ้ือจ้างและการบริหารพัสดภุาครฐั ไม่มีผลกระทบตอ่การใช้พระ
ราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ยกเว้นปัจจัยตัวแปรการได้รับการ
พัฒนาตนเองในการจัดซ้ือจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีผลกระทบต่อด้านตรวจสอบได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนแนวทางแก้ปัญหาจากผลกระทบคือ ควรปลูกฝังและสร้างความ
เข้าใจต่อเจตนาของพระราชบญัญัติน้ี เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลคุ้มคา่ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ที่มีภารกิจเหมือนกัน และก าหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยการจัดฝึกอบรมให้มคีวามรู้
ในวิธีการและใช้โปรแกรมประยุกต์ทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครฐั 
 

ค  าส าคญั: ผลกระทบ, พระราชบัญญัตกิารจัดซ้ือจัดจ้างและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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บทน า 

 
 การบริหารงานพัสดุในยุคปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปตามก้าวหน้าของเทคโนโลยี  
ขององค์กร เพื่อขับเคล่ือนกระบวนต่าง ๆ  ขององค์กรให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงองค์กร
ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่างก็ตระหนักถึงความส าคัญการบริหารงานพัสดุที่เป็น
เครื่องมือในการการบริหารองค์กรและจัดการงานพัสดุให้เกิดความคล่องตัว ความตอ้งการและการวาง
แผนการจัดท างบประมาณการจัดหาพัสดุที่เป็นตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่ก าหนด โดยจะเห็นว่าการ
จัดการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินในปัจจุบันป ฏิบัติตามนโยบายภาครัฐที่ ว่ าด้ วย
“พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”  ที่ได้มีการประกาศใช้วัน
นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 23 
สิงหาคม 2560 และเป็นไปตามหลักการบริหารงานพัสดุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั่วประเทศ นับตั้งแต่ระเบียบว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการ ส่วนท้อง ถ่ิน พ.ศ .2535 และแก้ไขเพิ่ม เติม ถึงฉบับที่ 10  (พ.ศ .2558) ระ เบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2538 ที่มีตั้งแต่ข้ันตอนการ
จัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ และการจ าหน่ายพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ต้องยึดหลักการ
เปิดเผยโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม (สถาบันพระปกเกล้า , 
2551, น. 1-8)    

การจัดการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่เน้นสาระส าคัญเน้ือหาการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใส 
แข่งขันอย่างเป็นธรรม และเกิดความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้าร่วมตรวจสอบและช่วยป้องกันการทุจริตการจัดซ้ือจัดจ้างทุกข้ันตอน และใช้ระบบสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางเพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการที่ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (สมาคม  
นักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย, 2560, น. 7-8) ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องยึดถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด ตั้งแต่การจัดท าและประกาศแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การก าหนดราคากลาง การรายงานขอซ้ือขอจ้าง การก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละวิธี การอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจา้ง 
การท าสัญญาและการบริหารสัญญา โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วน
เก่ียวข้องทุกกระบวนการต้องเรียนรู้และพึงปฏิบัติ เพื่อมิให้เกิดความเส่ียงต่อการสูญเสียหรือรั่วไหล
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ของทรัพยากรและงบประมาณ รวมถึงต้องปรับใช้เสริมสร้างให้ทันกับเหตุการณ์ที่เ ปล่ียนแปลง 
ในยุคปัจจุบัน  
 การบริหารงานการจัดการพัสดุขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายหลังจากทีไ่ด้
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเป็นไปตาม
การบริหารระเบียบว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องบริหารพื้นที่รับผิดชอบนอกเขตเทศบาล และสุขาภิบาล และร่วมรับผิดชอบ
งานในแต่ละเขตอ าเภอ มีส านักงานตั้งอยู่บริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหน่วยงานกองพัสดุ
และทรัพย์สินเพื่อการบริหารงานการจัดการพัสดุ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี , 2561,  
น. 1-5) แต่จากการด าเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันการน าพระราชบัญญตัิการจดัซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 มาใช้ก่อเกิดปัญหาการวางแผนการจัดซ้ือจัดจา้ง การด าเนินการต้องใช้
ระยะเวลาท าให้ไม่สามารถหาผู้รับจ้างที่มีความเช่ียวชาญที่ดีที่สุดได้ เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ทาง
กฎหมายและเข้าใจถึงระเบียบทุกข้ันตอน ท าให้เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัตใิหเ้สร็จภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด และการยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้างบางรายการท าให้การด าเนินงานไม่สามารถด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดไว้  นอกจากน้ีจากภาวะเศรษฐกิจท าให้การด าเนินงานต้องใช้มาตรการเร่งด่วนเร่ งรัด
การเบิกจ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะส้ันของจังหวัดอย่างต่อเน่ือง และด้วยเหตุระเบียบที่เปล่ียนไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฉบับน้ี ท าให้โครงการ
หลายโครงการต้องยกเลิกไม่สามารถด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างได้ทนัตามก าหนดระยะเวลา ประกอบกับ
กรมบัญชีกลางไม่ก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ให้เกิดความชัดเจนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวสามารถ
เช่ือมโยงกับระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเสถียรภาพ ไม่มีปัญหาใหข้้อมูลหรอื
มีการปรับปรุงเพื่อความสะดวกต่อการให้ง่ายให้มากกว่าน้ี สอดคล้องกับการบริหารงานการจัดการ
พัสดุใช้พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขององค์กรที่มีความ
แตกต่างกันและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาในฐานะบุคลากรฝ่ายพัสดุมีความสนใจที่ศึกษาผลกระทบจาก
การประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยคาดว่าผลการศกึษาจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรงุและ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและองค์กรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องต่อการบริหารงานพัสดุ 
และเป็นข้อเสนอแนะจากผลกระทบการใช้พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่องานพัสดุตามนโยบายภาครัฐใหม้ีประสิทธิภาพ 
สอดรับสถานการณ์ต่าง ๆ  ต่อไป 
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วัตถุประสงคข์องการวจิยั 
 

1) เพื่อศึกษาผลกระทบและปัจจัยที่มีผลกระทบจากการใช้พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจา้ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 

2) เพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหาจากผลกระทบการใช้พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัสุราษฎร์ธานี 
 

ค  าถามเพือ่การวจิยั 
 
 ผลกระทบจากการใช้พระราชบัญญตัิการจดัซ้ือจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกิดจากอะไรบ้าง มีปัจจัยอะไรที่มีผลกระทบ และมี  
แนวทางแก้ไขอย่างไรจากผลกระทบ 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 
 1) แนวคิดพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศใช้เป็น
กฎหมายในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 24 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่น ามาใช้เป็นกฎหมาย
เพื่อการปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางและราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค ส่วนราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน หรือใช้บังคับกับทุกองค์กรของรัฐ และมีความ
แตกต่างไปจากพระราชบัญญัติฉบับเดิม เช่น ไม่มีมาตรฐานกลาง การไม่มีระบบการรวมศูนย์การ
จัดซ้ือจัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน ท าให้ยากแก่การตรวจสอบ และการไม่มมีาตรการ
ที่เข้มงวดเด็ดขาดในการลงโทษผู้กระท าความผิด เป็นต้น (ขนิษฐา เติมตฤษณา , 2560, น. 107-124) 
จากพระราชบัญญัติฉบบัน้ีได้ก าหนดหมวดออกเป็น 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 องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มาตรา 46-50 หมวด 5 การข้ึน
ทะเบียนผู้ประกอบการมาตรา 51-53 หมวด 6 การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ มาตรา 54-68  หมวด 7  
งานจ้างที่ปรึกษา มาตรา 69-78 หมวด 8 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง มาตรา 79-92  
หมวด 9 การท าสัญญา มาตรา 93-99 หมวด 10 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ มาตรา 
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100-105 หมวด 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ มาตรา 106-108 หมวด 12 
การทิ้งงาน มาตรา 109-111 หมวด 13 การบริหารพัสดุ มาตรา 112-113หมวด 14 การอุทธรณ์ 
มาตรา 114-119 หมวด 15 บทก าหนดโทษ มาตรา 120-121 บทเฉพาะกาลมาตรา 122-132   
 2)  แนวคิดปัญหาและผลกระทบการประกาศใช้พระราชบัญญตัิ 
 ค าว่า “ผลกระทบ” เป็นผลที่เกิดข้ึนจากการกระท าหรือการใช้ส่ิงหน่ึงส่ิงใดที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบันและอาจก่อให้เกิดผลทั้งบวงและทางลบต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน
และกลุ่มผู้ที่เก่ียวข้องลักษณะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และปัญหาและผลกระทบจากปัญหาในการออก
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติ ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศกฎกระทรวง อาจมี
ปัญหาในการตีความ ไม่มีผู้ใช้บังคับในทางปฏิบัติ และไม่มีหน่วยงานที่กฎหมายฉบับน้ัน ให้อ านาจใน
การจัดตั้ง เป็นต้น (ส านักงานกิจการยุติธรรม, 2559, น. 1-20)  ส าหรับกฎหมายหรอืการจัดซ้ือจัดจา้ง
และการบริหารพสัดุของหน่วยงานรัฐที่ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานรัฐและตอ้งสอดคล้องกับ
หลักการ ดังน้ันหากไม่สอดคล้องก็ย่อมก่อให้เกิดปัญหาและมีผลกระทบจากปัญหาที่เกิดข้ึนนมิติที่
สามารถประเมินในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน  ซ่ึงหลักการได้แก่ ด้านความคุ้มค่า ด้านความโปร่ งใส 
ด้านมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และด้านการตรวจสอบได้ ซ่ึงหลักการส่วนหน่ึงเป็นหลักการ  
ธรรมภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2552, น. 8-9) ซ่ึงสามารถมาประยุกต์เพื่อการศกึษาครั้งน้ี  
 ส่วนปัจจัยที่เก่ียวข้องกับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นปัจจัยมาจากลักษณะของประชากรศาสตร์
หรือปัจจัยอ่ืน ๆ  ที่เป็นเครื่องมือวัดประสิทธิภาพการท างานขององค์กรเพื่อให้การใช้งานแต่ละ
ประเภท ตามแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550, น. 57-59) ได้กล่าวว่า ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ที่ช่วยก าหนด เป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอ่ืน โดยทั่วไป
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ อาชีพ และการศึกษา เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการท างาน 
นอกจากน้ีปัจจัยที่เก่ียวข้องการท างานหรือการใช้งานเป็นส่วนหน่ึงของบุคคลในการท างานและผล
ของการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงปัจจัยในการปฏิบัติงานในแง่มุมของ
ลักษณะงาน ได้แก่ ระยะเวลาประสบการณใ์นการปฏิบตัิงาน ลักษณะการบรหิารงานโดยภาพรวมของ
องค์การ วิธีการบังคับบัญชา การที่ท างานได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความช านาญ 
รวมถึงสภาพแวดล้อมในการท างานเหมาะสมตามหลักอาชีวะอนามยัและความปลอดภัยในการท างาน 
(ทองพันช่ัง พงษ์วารินทร์, 2552, น. 25-36)  สรุปได้ว่าจากที่กล่าวมาข้างต้น ได้สังเคราะห์แนวคิด
เก่ียวกับปัจจัยเก่ียวข้องกับการท างานหรือการใช้งานน้ันที่อาจเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบจากการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งงาน ระยะเวลา
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ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และการได้รับการพัฒนาตนเองในการจัดซ้ือจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ เป็นต้น เพราะเป็นปัจจัยที่ส าคญัที่อาจทีผลกระทบต่อการใช้งานน้ัน ๆ    

3) ข้อมูลเก่ียวกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีส านักงานตั้งอยู่ที่ถนนดอนนก ต าบลมะขามเตี้ย 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีฐานะเป็นนิติบุคคลการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ.2540  ปัจจุบันได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า "ท้องถ่ินน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีหลัก 
ธรรมาภิบาล"   มีบุคลากรเป็นข้าราชการ จ านวน 312 คน ลูกจ้างประจ า 23 คน พนักงานจ้าง 194 คน   
มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้บริหาร มีเลขานุการ ที่ปรึกษานายกฯ รองนายก 3 คน  
มีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เป็นหน่วยสอบภายใน และมีรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
2 คน ซ่ึงในส่วนงานมีกองพัสดุและทรัพย์สินมีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานแผนจัดหาพัสดุและ
ทรัพย์สิน งานแผนการปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง งานจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน งานจัดซ้ือจัดจ้าง  
งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานรายงานข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง งานที่ปฏิบัติเก่ียวกับ
การศึกษาวิเคราะห์ รายละเอียดของพัสดุ งานแนะน าแนวทางแก้ไข ปรับปรุงและเสนอความเห็ น
เก่ียวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ งานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์ สิน  
งานควบคุมและเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการรับ-การเบิกจ่ายพัสดุ งานจ าหน่าย
พัสดุและทรัพย์สิน งานรายงานข้อมูลพัสดุและทรัพย์สิน งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดสราษฎร์ธานี, 2561, น. 21-33)  

4) งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ศรัณย์ จุลปาน (2559) ช้ีให้เห็นว่าวิธีการซ้ือการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding: e-bidding) ถือว่าเป็นวิธีที่ใหม่ จึงท าให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องขาดความเช่ียวชาญ
ในการท างาน  เกิดจุดที่ยังไม่มีความเข้าใจในขอบเขต และมีข้ันตอนที่ไม่คุ้นเคยจึงท าให้เกิดความ
เข้าใจที่คลาดเคล่ือนของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และงานวิจัยของกิตติศักดิ์ ไท้ทอง (2562) ช้ีให้เห็นว่าจัดซ้ือ
ยาตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด้วยความเร่งรีบใน
การบังคับใช้จึงมีความไม่ชัดเจนในการตีความกฎระเบียบ ด้านสารสนเทศ ระบบe-GP ยังไม่พร้อม
และมีความไม่เสถียรภาพ และการตีความข้อกฎหมาย มีความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติ ดังน้ัน
กรมบัญชีกลางต้องพัฒนาระบบ e-GP ให้มีความเสถียรมากข้ึน และการปรับปรุงเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมถึงจากงานวิจัยของวันเพ็ญ สุขประเสริฐ ( 2561) 
ช้ีให้เห็นว่าผลของการป้องกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560 (ฉบับ
ใหม่) โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับคือ ด้านการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธผิล ด้านความคุ้มค่า ด้านความโปร่งใส และด้านการตรวจสอบได้  
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 
  
 จากการได้ทบทวนวรรณกรรมเพื่อก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยระหว่างตัวแปรอิสระ  
และตัวแปรตามทีจ่ะศึกษา ดังน้ี 
                  ตัวแปรอสิระ                                                 ตัวแปรตาม  
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 3 เดือน เน่ืองจากเป็นระยะเวลาในการเรียนวิชาการ  
ค้นคว้าอิสระ ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
 
 

แนวทางแก้ปัญหาจากผลกระทบการใช้
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ  

- อายุ  

- ระดับการศึกษาสูงสุด  

- ต าแหน่งงาน  

- ระยะเวลาประสบการณ ์
ในการปฏิบัติงาน  

- การได้รับการพฒันาตนเอง 
ในการจัดซ้ือจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 

 
 

ผลกระทบจากการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560  

- ด้านความคุม้ค่า 

- ด้านโปร่งใส  

- ด้านมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล  

- ด้านตรวจสอบได้ 
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ระเบยีบวธิวีจิยั 
  
 1)  ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรเป็นผู้ที่เก่ียวข้องการใช้พระราชบญัญัตกิาร
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ณ เดือนพฤศจิกายน  2562 ที่ไม่ทราบจ านวนประชากร และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะ จง 
(Purposive Sampling) จ านวน 100 คน จากตัวแทนผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ านวยการ
ส านักงาน  เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกจากร้านค้า ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้รับเหมาที่เก่ียวข้อง
การจัดซ้ือจัดจ้าง และสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Accidental Selection) ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  
 2)  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
 การคึกษาครั้งน้ีเครื่องมือเป็นแบบสอบถามได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
มาเป็นหลักในการสร้างค าถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัย 
ส่วนบุคคลเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-Ended Response Questions)  และค าถามทีม่ี
หลายค าตอบให้เลือก (Multiple choice questions) ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับผลกระทบจาก
การประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลักษณะของแบบสอบถามเป็นประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ ตามแบบลิเคอร์ท (Likert’s Scale)โดยมีข้อค าถามเชิงบวก 
(Positive Statements) และข้อค าถามเชิงลบ (Negative Statements)  (บ ุญชม ศรีสะอาด , 
2556 , น. 82 ) และใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค ภาค (Interval Scale) ระดับ 5 
หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วย ระดับ 3 หมายถึง  ไม่แน่ใจ ระดับ 2 หมายถึง  
ไม่เห็นด้วย ระดับ 1 หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางแก้ไข
ปัญหาจากผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบญัญัติการจดัซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครฐั  
พ.ศ. 2560 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายเปิด (Open – Ended) นอกจากน้ีในส่วนของ
การวัดคุณภาพเครื่องมือใช้ในการศึกษา เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา 
หลังจากน้ันน าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปท าการทดลองใช้ (Try Out) หาความเช่ือมั่นทั้งฉบับ 
ด้วยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (สุจิตรา  
บุณยรัตพันธุ์, 2557, น. 101) ได้ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.79 จึงน าแบบสอบถามไปใช้จริง 
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 3)  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยท าหนังสือน าขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ที่เก่ียวข้องการใช้พระราชบญัญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 100 คน  
ตอบแบบสอบถามและส่งให้ตอบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ เพื่อประหยัดเวลาและการรวบรวม
ข้อมูลก่อให้เกิดความสะดวกต่อการตอบแบบสอบถาม จนเก็บรวบรวมครบตามจ านวนที่ต้องการ
ภายในระยะที่ก าหนด 
 4)  การวเิคราะหข์อ้มลู 
  จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
แล้วมาลงรหัส (Coding) น ามาวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Widows  
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  น ามาวิเคราะห์หาค่าความถ่ี ค่าเป็นร้อยละ   
แนวทางแก้ไขปัญหาจากผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ .2560 น ามาวิเคราะห์หาค่าความถ่ี  ผลกระทบจากการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี น ามาวิเคราะหค์ านวณค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปัจจัยที่
มีผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล วิเคราะห์ความ
แตกต่างใช้สถิติ Independent Sample t-test ส าหรับตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม และหาความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: ANOVA) หรือ F-test ส าหรับตัวแปรอิสระที่
มีมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป เมื่อพบความแตกต่างทดสอบรายคู่โดยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe's Method) และ
แปลความหมายของค่าเฉล่ียของผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามช่วงของค่าเฉล่ีย (Best, 1977, p. 174) 
โดยใช้สูตรดังน้ี 
 
            อันตรภาคช้ัน    =        คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด 
                                                         จ านวนช้ัน 
                                =        5-1   =     1.33 
                                           3     
 คะแนนเฉล่ีย 3.67-5.00   หมายถึง  ระดับผลกระทบคอ่นข้างสูง 
       คะแนนเฉล่ีย 2.34-3.66 หมายถึง   ระดับผลกระทบปานกลาง 
        คะแนนเฉล่ีย 1.00-2.33 หมายถึง   ระดับผลกระทบคอ่นข้างต่ า 
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สรุปผลการวจิยั 
  
 ผลการศึกษาน าเสนอตามวัตถุประสงคก์ารวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลสรุปได้ว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
78.00  มีอายุระหว่าง 36-45 ปี  คิดเป็นร้อยละ 42.00  ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี คิดเป็น 
ร้อยละ 53.00 ต าแหน่งงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน  คิดเป็นร้อยละ 71.00 มีระยะเวลาประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานมากกว่า 5 ปี  คิดเป็นร้อยละ 70.00  และได้รับการพัฒนาตนเองในการจัดซ้ือจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยการฝึกอบรม /สัมมนาและการศึกษาดูงาน  คิดเป็นร้อยละ 52.00  
ส่วนผลการวิเคราะห์ผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สรุปได้ว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบั 
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน ทุกด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับคือ ด้านความคุม้คา่ 
ด้านมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านตรวจสอบได้ และด้านโปร่งใส นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาของ
แต่ละด้าน และรายประเด็นทุกประเด็นมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง  ยกเว้นด้านความคุ้มค่า 
ประเด็นความไม่ช านาญในการซ้ือการจ้างตามแผนการบริหารพัสดุค่าเฉล่ียมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ 
ระดับผลกระทบค่อนข้างสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72 ส่วนประเด็นความไม่ชัดเจนการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างค่าเฉล่ียน้อยกว่าประเด็นอ่ืน ๆ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.18  
 ปัจจัยที่มีผลกระทบจากการใช้พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สรุปได้ว่า ปัจจัย
ตัวแปรเพศ  ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งงาน ระยะเวลาประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และการ
ได้รับการพัฒนาตนเองในการจัดซ้ือจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ไม่มีผลกระทบต่อการใช้
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนจั งหวัด 
สุราษฎร์ธานี จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ยกเว้นปัจจัยตัวแปรการได้รับการพัฒนาตนเองในการจัดซ้ือจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐที่มีผลกระทบจากการใช้พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด้านตรวจสอบได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยอมรับสมมติฐานทีต่ัง้ไว้  
 ส่วนที่ 2 แนวทางแก้ปัญหาจากผลกระทบการใช้พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือด้านความคุ้มค่าที่
องค์กรควรปลูกฝังและสร้างความเข้าใจต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เก่ียวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
เจตนาของพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเกิดผลคุ้มค่าของส่วนราชการหรือหน่วยงานทีม่ีภารกิจเหมือนกัน และการก าหนดมาตรการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยการจัดฝึกอบรมให้มีความรู้ในวิธีการและใช้โปรแกรมประยุกต์ทาง
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อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐและร่วมกับการท าความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
 ส่วนข้อเสนอแนะ ในส่วนของข้อเสนอแนะต่อการศึกษาครั้งน้ี คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ควรสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลที่มีความช านาญในการ ซ้ือการจ้าง ส่งเสริมให้ผู้ฝึกงาน
ช่ัวคราวได้รับการพัฒนาตนเอง สร้างความรู้ความเข้าใจผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้
โปรแกรมประยุกต์ทางอิเล็กทรอนิกส์  และส่วนข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป คือ ควรศึกษาปัจจยั
ที่มีผลกระทบต่อการใช้พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด้วย
การสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีประสบการณ์และความช านาญการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ และควรศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้เกิดผลคุ้มค่าต่อการ
ใช้พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ใช้ทฤษฎี SWOT Analysis 
และหาแนวทางโดยใช้ตาราง TOWS Matrix 
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ประสิทธิผลการด าเนนิงานดา้นการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ า 
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎรธ์านี 

จันจิรา ศรีนาค* 
 

บทคัดยอ่ 
  
 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่า รับผิดชอบพืน้ที่
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยกเว้น พื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงัน ด าเนินงานตามนโยบายของกรมเจ้าท่า
และปฏิบัติตามภารกิจ โดยเน้นความปลอดภัยต้องเป็นที่ 1 ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ งานด้าน
ธุรการ งานด้านตรวจการณ์ขนส่งทางน้ า งานด้านทะเบียนเรือ และงานตรว จเรือ ซ่ึงหน้าที่ต่าง ๆ  
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยทางน้ า โดยมีการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ า 4 
ช่องทาง คือ เว็บไซต์ทางส านักงาน Facebook/ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ประกาศ
ในส านักงาน และประกาศแจ้งผ่านบริษัทเรือโดยสาร เน้ือหาที่ท าประช าสัมพันธ์ ได้แก่ การ
ประชาสัมพันธ์เรื่องระมัดระวังในการเดินเรือ ประชาสัมพันธ์ตรวจสภาพเรือและต่ออายุใบอนุญาตใช้
เรือ และการแจ้งข่าวกรมเจ้าท่า เป็นต้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการด าเนินงาน การ
ประชาสัมพันธ์ถือว่าเป็นเครื่องมือตัวหน่ึงที่ขับเคล่ือนนโยบายและกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้
นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเรือได้รับข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว สามารถด าเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้องได้ทันตามก าหนดเวลา และเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ าไดร้ับการช่วยเหลือได้ทนัท่วงท ี 
 จากสถิติการสัญจรทางน้ าในปี พ.ศ. 2551-2561 พบว่าเห็นได้ว่ามีการเดินบริการขนส่งทาง
น้ าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ติดอันดับที่ 5 ในภาคใต้ แนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติของกรมเจ้าท่า ตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ในแต่ละปีจะมี
ตัวช้ีวัดที่ต่างกัน แต่จะก าหนดกรอบการประเมินออกเป็น 3 ส่วน ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยก าหนดกรอบการประเมินออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) งาน
ส านักงาน ก.พ.ร. 10% (2) งานตามภารกิจ 80% (3) งาน ITA 10% ในส่วนงานตามภารกิจ: แผนงาน
พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  มีการก าหนดตัวช้ีวัดเก่ียวกับ 

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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การประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ า 1) จ านวนครั้งของการให้บริการนอกสถานที่ รวมทั้งการจดั
กิจกกรมในการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี  2) จ านวนครั้ง
ของการจัดประชุมภายในหน่วยงาน 3) จ านวนครั้งของการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรบัรูแ้ละความ
เข้าใจแก่ประชาชน 
 ผลการศึกษา พบว่า 

1) ประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ าของส านักงาน
เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี พบว่า ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ประชาชนมีความคิดเห็นต่อช่องทางการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง Social Network จากเฟสบุ๊ค ส านักงานฯ อยู่ในระดับดี  ประชาชนให้
ความคิดเห็นต่อช่องทางการรับรู้เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ การรับข้อมูลข่าวสารผ่านสถา นีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประชาชนมีความคดิเหน็ต่อช่องทางการรบัรูข้้อมูลข่าวสารผ่านช่องติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ประชาชน
มีความคิดเห็นต่อช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านชเว็บไซต์ของส านักงานฯ  ประชาชนมีความ
คิดเห็นต่อช่องทางการรับรูข้้อมูลข่าวสารผ่านผู้ประกอบการเรือโดยสาร และอันดับสุดท้าย ประชาชน
มีความคิดเห็นตอ่ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสมาคมกลุ่มผู้ประกอบการเรือประมง  

2) ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ าของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางน้ าเป็นประโยชน์และน่าสนใจ อยู่ในระดับดี 
ประชาชนให้ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ าเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ 
ประชาชนมีความพึงพอใจตอ่ข้อมูลข่าวสาวถูกต้อง/เที่ยงตรง อยู่ในระดับด ีประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการส่ือสาร/ประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ อยู่ในระดับดี ประชาชนมีความพึงพอใจตอ่
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ประชาชนมีความพึงพอใจต่อช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่
เหมาะสม และอันดับสุดท้าย คือ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลเพิ่มเติม/การตอบข้อ
ซักถามอยู่ในระดับดี  

3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน ได้รับข้อมูลผ่านทางช่อง
ทางการรับข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางน้ า และประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจใน
การประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ า ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มาใช้บริการจากส านักงาน
เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีผ่านช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางน้ า และ
ประชาชนที่มาใช้บริการจากส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี มีความพึงพอใจในการ
ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย 
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้บริหารของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎรธ์านี 
ควรมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชน ผู้ประกอบการเรือโดยสารและเรือประมงในพื้นที่รับผิดชอบ เข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดท ารูปแบบการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ าให้ตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย มีนโยบายให้มีการปรับปรุงการประเมินผลการประชาสัมพันธ์สม่ าเสมอ โดย
ก าหนดตัวช้ีวัดที่น่าเช่ือถือและเที่ยงตรง เพื่อทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยของการประชาสัมพันธ์ และ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายใหไ้ดม้ากที่สุด มีการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเรือโดยสาร
และเรือประมง รวมถึงประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ  จัดตั้งเป็นตัวแทนประชาชน ผู้ประกอบการ หรือ
สมาคม เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลความปลอดภัยทางน้ าในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
หรือนักท่องเที่ยวรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องของข้อมูล มีศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชน ผู้ประกอบการเรือโดยสารและเรือประมงในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อน าสู่การพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ าให้ดีย่ิงข้ึน และศึกษาการประเมินผลการท างานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อน ามาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ขององค์การให้มี
ประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน  

ทั้งน้ี ควรมีการศึกษาปัจจัยเชิงลึก หรือตัวแปรอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ที่มีผลต่อประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ าของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี  
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานและการน าไปประยุกตใ์ช้ตอ่ไป  

 
ค  าส าคญั: การประชาสัมพันธ์, ความปลอดภัยทางน้ า, ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี  
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บทน า 
 

ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่า รับผิดชอบ
พื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยกเว้น พื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงัน ด าเนินงานตามนโยบายของกรม
เจ้าท่าและปฏิบัติตามภารกิจ โดยเน้นความปลอดภัยต้องเป็นที่ 1 เรือทุกล าต้องได้รับมาตรฐาน มี
ใบอนุญาตการใช้เรือ มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ฯลฯ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย 
กฎหมายว่าด้วยเรือไทยกฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี กฎหมายว่าด้วยการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องก าหนด 

ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ งานด้านธุรการ 
งานด้านตรวจการณ์ขนส่งทางน้ า งานด้านทะเบียนเรือ และงานตรวจเรือ ซ่ึงหน้าที่ต่าง  ๆ  ปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยทางน้ า โดยมีการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ า 4 ช่องทางหลัก 
คือ เว็บไซต์ทางส านักงาน Facebook/ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ประกาศใน
ส านักงาน และประกาศแจ้งผ่านบริษัทเรือโดยสาร เน้ือหาที่ท าประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การ
ประชาสัมพันธ์เรื่องระมัดระวังในการเดินเรือ ประชาสัมพันธ์ตรวจสภาพเรือและต่ออายุใบอนุญาตใช้
เรือ และการแจ้งข่าวกรมเจ้าท่า เป็นต้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการด าเนินงาน การ
ประชาสัมพันธ์ถือว่าเป็นเครื่องมือตัวหน่ึงที่ขับเคล่ือนนโยบายและกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้
นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเรือได้รับข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว สามารถด าเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้องได้ทันตามก าหนดเวลา และเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ าได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงที ส่ิงที่
ส าคัญคือ นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยในการใช้บริการคมนาคมทางน้ า ถึงแม้ว่า
การเกิดอุบัติเหตุในการคมนาคมทางน้ าภายในประเทศมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุน้อย แต่ เมื่อเกิด
อุบัติเหตุข้ึนจะส่งผลกระทบตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และส่ิงที่ส าคัญอีกอย่างคือ กระทบ
ต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ และอาจจะทบตอ่สัมพันธภาพกับตา่งประเทศ  

จากสถิติการสัญจรทางน้ าในปี พ.ศ. 2551-2561 พบว่าเห็นได้ว่ามีการเดินบริการขนส่งทาง
น้ าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ติดอันดับที่ 5 ในภาคใต้ ดังน้ันจะเห็นได้ว่าการสัญจร
ทางน้ านับว่ายังคงเป็นทางเลือกส าคัญส าหรับการเดินทางและการขนส่ง  

ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุทางน้ าที่ส าคัญเกิดข้ึน ย่ิงตอกย้ าให้เราต้องตระหนักถึงความปลอดภัย
ทางน้ า ดังน้ันเราต้องให้ความส าคญักับทกุชีวิตและทรพัย์สินในการสัญจรทางน้ า นอกจากมาตรฐานที่
ก าหนดแล้ว การประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ าเป็นเรื่องส าคัญ ที่เป็นเครื่องมือส าคัญในเรื่อง
ความปลอดภัยทางน้ า ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจเรื่องการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ าที่เป็ น
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เครื่องมือส าคัญผลการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ าน้ันเป็นอย่างไร มี
ประสิทธิภาพหรือไม ่และสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามตัวช้ีวัด  

การวิจัยน้ีจึงน าเสนอเก่ียวกับประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ความ
ปลอดภัยทางน้ าของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี เพื่อน าไปปรับใช้เป็นแนวทางในการ
ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ าใหแ้ก่ผู้ประกอบการเรืออย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ค  าถามการวจิยั 
 

1) กระบวนการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ าของส านักงานเจ้าทา่ภูมิภาคสาขาสุ
ราษฎร์ธานีเป็นอย่างไร 

2) ผลลัพธ์ของการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ าส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุ
ราษฎร์ธานีเป็นอย่างไร 

3) กระบวนการในการด าเนินการประชาสัมพันธ์ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี
เป็นอย่างไร 

4) ทรัพยากรในการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ า มีเน้ือหา ข้ันตอน ตัวช้ีวัดผลการ
ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ าอย่างไร 
 

วัตถุประสงคใ์นการวจิยั 
 

1) เพื่อประเมินประสิทธิผลในการด าเนินงานดา้นประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ า  
2) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา ประสิทธิผลให้เพิ่มสูงข้ึน 

 

เอกสารและงานวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
 

1)  การประชาสมัพนัธ ์
 Bivin (2014, p. 106) กล่าวว่า New Release คือ ข้อมูลข่าวสารที่คุณต้องการเผยแพร่ใหแ้ก่
ส่ือมวลชน โดยทั่วไป คือ ส่ือส่ิงพิมพ์ โดยข่าวประชาสัมพันธ์น้ัน จะประกอบไปดว้ย 3 องค์ประกอบที่
ส าคัญ คือ การเผยแพร่ การมีแง่มุมข่าว และมีการเล่าเรื่องที่ดึงดูดความสนใจของส่ือมวลชนและ
กลุ่มเป้าหมายได้    
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 ในหนังสือช่ือ “The Nature of Public Relations” โดย Marston (1983) กล่าวว่า การ
ประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการ “RACE” ประกอบด้วย 
  R  คือ Research (อะไรคือ ประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์?) 
 A  คือ Action (จะต้องท าอะไร? (การวางแผนโครงการ)) 
 C  คือ Communication (สาธารณชนจะไดร้ับการบอกเล่าอะไร?) 
 E  คือ Evaluation (เราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไดห้รอืไม่ ? และเกิดผลอะไร ?) 
 โดยหลักการประเมินผลในการประชาสัมพันธ์ โดย Noble (1999, pp. 19-20) ได้แก่ 

(1)  การประเมินผลเป็นการวิจัย 
(2)  การประเมินผลเป็นทั้งการมองไปข้างหน้าและมองย้อนหลัง 
(3)  การประเมินผลข้ึนอยู่กับผู้ประเมินและสถานการณ์ 
(4)  การประเมินผลเป็นงานระยะส้ัน 
(5)  การประเมินผลเป็นงานระยะยาว 
(6)  การประเมินผลเป็นการเปรียบเทยีบ 
(7)  การประเมินผลมีหลายดา้น 

 ใช้เทคนิคการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
(1)  การประเมินระดับพื้นฐาน ได้แก่ การวัดการแพร่กระจายข่าวสารตามส่ือ 
(2)  การประเมินระดับกลาง ได้แก่ การวัดการเปิดรับสาร การตระหนักรู้ ความเข้าใจ 

และการจดจ าสาร 
(3)  การประเมินระดับสูง ได้แก่ การวัดความเปล่ียนแปลงทางความคิดเห็น ทัศนคติ 

และพฤติกรรม 
 โดยใช้การวัด 1) แบบการวัดการผลิต คือ การนับจ านวนผลงานที่นักประชาสัมพันธ์จัดท าข้ึน 
เป็นการประเมินผลที่ไม่ซับซ้อน ข้อดี คือ ประเมินรูปแบบน้ีจะช่วยให้ผู้บริหารได้รู้ถึงผลผลิต และ
ผลงานของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ข้อเสีย คือ เป็นการประเมินเชิงปริมาณไม่สนใจเชิงคุณภาพ 
2) การวัดการเปิดรับสาร เป็นรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่ได้รับความนิยมใช้มาก ( Wilcox et al., 
2000) ได้แก่ การรับรู้ส่ือ จ านวนการเย่ียมชมเว็บไซต์หรือส่ือต่าง ๆ  ทางอินเตอร์เน็ต การเปรียบเทียบ
เน้ือหาประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ กับค่าใช้จ่ายโฆษณา การติดตามและประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ โดยใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ท าการค านวณ เป็นต้น 3) การวัดการรับรูข้องผู้รับสาร คือ การ
วัดการรับรู้และความเข้าใจของสาร โดยการสอบถามเก่ียวกับสารและส่ิงที่ ผู้รับสารจดจ าได้ การวัด
รูปแบบน้ีเป็นการวัดในระดับที่สูงข้ึนกว่าการวัดการเปิดรับสาร 4) การวัดทัศนคติของผู้รับสาร คือ 
การวัดการเล่ียนแปลงของการรับรู้และทัศนคติ โดยการศึกษาโดยอิงข้อมูลฐานหรือใช้การศึกษา
เปรียบเทียบ กับองค์กรอ่ืนในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการวัดช่วงก่อน ระหว่า ง และหลังการ
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ประชาสัมพันธ์ แล้วน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ 5) การวัดการกระท าของผู้รับสาร คือ การวัดกิจกรรมที่
เราด าเนินการไปแล้วน้ัน ช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์อย่างไร 6) การวัดกิจกรรมเสริม คือ การ
ประเมินผลที่สามารถน ามาใช้กับกิจกรรมนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ได้แก่ การตรวจสอบการส่ือสาร 
การทดสอบเบื้องต้นและการแยกสารเป็นกลุ่ม การจัดประชุมและการเข้าร่วมกิจกรรม และผู้อ่าน
จดหมายข่าว 7) การเปรียบเทียบกับค่าโฆษณา คือ การเปรียบเทียบมูลค่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
โดยเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการโฆษณา โดยมี 2 วิธีการในการเปรียบเทยีบ ได้แก่ การเปรียบเทยีบ
ในเชิงปริมาณ และการเปรียบเทียบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 8) การประเมินการประชาสัมพันธ์ส่ือ
ออนไลน์ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
  2)  ประสทิธผิล 

 พิทยา บวรวัฒนา (2558, น. 175) ประสิทธิผลขององค์การ คือ การประเมินผลการท างาน
ขององค์การสาธารณะ องค์การที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง องค์การที่ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  
 3) งานวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

กลยุทธ์และประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ใช้ระเบียบวิธีวิจยั
ในการศึกษา 2 แบบ คือระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ผลจากการวิจัย 1) กลยุทธ์ที่ใช้ใน
การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี กลยุทธ์การใช้ส่ือ
ประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การน าเสนอสารประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ ซ่ึงส่งผลในด้านดีต่อสังคม 
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม และมีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 2) ส่ือประชาสัมพันธ์ที่
กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับมากที่สุด คือ เว็บไซต์ โดยเน้ือหาหรือประเด็นของข่าวสารที่ได้รับผ่านทา ง
ส่ือประชาสัมพันธ์มากที่สุด คือ เรื่องการจัดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 3) กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีทัศนคติต่อส่ือประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับดี โดยทัศนคติที่ดีมากที่สุดคือ ข้อมูลข่าวสารมีความเป็น
กลาง ไม่มีอคติในการน าเสนอ และมีความคิดเหน็ในระดับดีมากทีสุ่ด คือ เว็บไซต์ 

ประสิทธิผลกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจ า
ประเทศไทย ที่มีต่อประชาชนไทย ผลจากการวิจัย  1 ) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ในส่วนของการ
ด าเนินงานการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของส่ือสังคมออนไลน์ และน าเสนอด้วยการใช้ตัวเอง จาก
กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 79 สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้ 2) ปัญหาและอุปสรรคที่พบใน
การด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ คือปัญหาด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กร  3) ประสิทธิผล
การประชาสัมพันธ์ จากการส ารวจพฤติกรรมในการเข้าถึงส่ือสังคมออนไลน์ของทุกเพศ ทุกวัยในกลุ่ม
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 79 ถือว่าประสบความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์  
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วิธีด าเนนิการวจิยั 
 

1) ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั 
ประชาชนที่เป็นนักท่องเที่ยวโดยใช้การสัญจรทางน้ า ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 

1,574,384 คน และผู้ประกอบการเรือประมงและเรือโดยสาร ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จ านวน 1577 คน รวม 1,575,961 คน เมื่อแทนค่าตามสูตรจะได้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวที่
เดินทางโดยใช้การสัญจรทางน้ า ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธา นี  
จ านวนทั้งส้ิน 400 คน 

2) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
แบบสอบถามเก่ียวกับการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ าของ

ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังน้ี 1) ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถเลือกตอบได้ตามรายการ 
(Check-list) จ านวน 5 ข้อ 2) ตอนที่ 2 การด าเนินการด้านงานประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ า
ของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี เป็นแบบสอบถามที่ให้แสดงระดับความคิดเห็นมี 5 
ระดับ 3) ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่วัดระดบัความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์โดยรวม  

3) การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ม ีวธิกีารและขัน้ตอนการเกบ็รวบรวม 
โดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในเขตพื้นที่นักท่องเที่ย วและ

ผู้ประกอบการเรือประมงและเรือโดยสาร ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาสุราษฎร์ธานี ซ่ึงเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายที่จะศึกษา โดยการน าแบบสอบถามไปให้โดยตรง
ด้วยตนเอง และให้ค าช้ีแจงรายละเอียดของแบบสอบถาม โดยให้โอกาสผู้ตอบแบบสอบถามได้ท า
แบบสอบถามอย่างอิสระเสรี และจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 1) น าแบบสอบถามที่รับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถามหลังจากน้ันน ามา
ลงรหัสข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์  2) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และการมาใช้บริการของส านักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี สถิติที่ใช้ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ีและร้อยละ  3) วิเคราะห์
ข้อมูลของการด าเนินการด้านงานประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ าของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาสุราษฎร์ธานี สถิติที่ใช้ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละค่าเฉล่ีย ความถ่ี และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 4) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมานทดสอบ  โดยใช้สถิติ One-Way ANOVA 
ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรตน้ที่ม ี3 กลุ่มข้ึนไป ซ่ึงหากพบความแตกตา่งอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .05 จะท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีการ LSD (Least 
Significant Difference Test) 
 

ผลสรปุผลการวจิยั 
 

1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 15 ปีข้ึนไป-30 ปี มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา เป็นประชาชนทั่วไป(นักท่องเที่ยว) ไม่เคยใช้บริการจากส านักงานฯ มี
ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่
ในระดับดี  

2) ประชาชนมีความคิดเห็นต่อช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง Social Network 
จากเฟสบุ๊ค ส านักงานฯ อยู่ในระดับดี  ประชาชนให้ความคิดเห็นต่อช่องทางการรับรู้เป็นอันดับแรก 
รองลงมาคือ การรับข้อมูลข่าวสารผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี , 
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาชนมีความคิดเห็นต่อช่องทางการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ประชาชนมีความคิดเห็นต่อช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานฯ  ประชาชนมีความคิดเห็นต่อช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ผู้ประกอบการเรือโดยสาร และอันดับสุดท้าย ประชาชนมีความคิดเห็นต่อช่องทางการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารผ่านสมาคมกลุ่มผู้ประกอบการเรือประมง   

3) ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ าของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางน้ าเป็นประโยชน์และน่าสนใจ อยู่ในระดับดี 
ประชาชนให้ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ าเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ 
ประชาชนมีความพึงพอใจตอ่ข้อมูลข่าวสาวถูกต้อง/เที่ยงตรง อยู่ในระดับด ีประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการส่ือสาร/ประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ อยู่ในระดับดี ประชาชนมีความพึงพอใจตอ่
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ประชาชนมีความพึงพอใจต่อช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่
เหมาะสม และอันดับสุดท้าย คือ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลเพิ่มเติม/การตอบข้อ
ซักถามอยู่ในระดับดี 

ผลการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ความ
ปลอดภัยทางน้ าของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี สรุปผลการศึกษาไดด้ังน้ีพบว่า 

1)  ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน ได้รับข้อมูลผ่านทางช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารความ
ปลอดภัยทางน้ า และมีความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ า ไม่แตกต่างกัน  
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2)  ประชาชนที่มาใช้บริการจากส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีผ่านช่องทางการ
รับข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางน้ า แตกต่างกันทุกคู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

3)  ประชาชนที่มาใช้บริการจากส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี มีความพึงพอใจ
ในการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ า แตกต่างกันทุกคู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 

ข้อเสนอแนะ 
 
ประสิทธิผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ าของส านักงานเจา้ทา่

ภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ซ่ึงจ าเป็นต้องมีพัฒนาประสิทธิผลการ
ด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ าของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์
ธานีให้ดีย่ิงข้ึนไปและสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ ผู้วิจัยจึงมี
ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ าของ
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ดังน้ี  

1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยผู้บริหารของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธา นี 
ควรมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชน/ผู้ประกอบการเรือโดยสารและเรือประมงในพื้นที่รับผิดชอบ เข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดท ารูปแบบการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางน้ าให้ตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย มีนโยบายให้มีการปรับปรุงการประเมินผลการประชาสัมพันธ์สม่ าเสมอ โดย
ก าหนดตัวช้ีวัดที่น่าเช่ือถือและเที่ยงตรง เพื่อทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยของการประชาสัมพันธ์ และ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายใหไ้ด้มากที่สุด  

2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเรือโดยสารและเรือประมง 
รวมถึงประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ จัดตั้งเป็นตัวแทนประชาชน ผู้ประกอบการ/สมาคม เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลความปลอดภัยทางน้ าในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหรือนักท่องเที่ยว
รับรู้ข่าวสารไดอ้ย่างรดเร็วและมีความถูกต้องของข้อมูล  

3) ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี ควรศึกษาความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ประกอบการเรือ
โดยสารและเรือประมงในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อน าสู่การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทาง
น้ าให้ดีย่ิงข้ึน มศีึกษาการประเมินผลการท างานด้านการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อ
น ามาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ขององค์การให้มปีระสิทธิผลมากย่ิงข้ึน และมีการศึกษาปัจจัยเชิงลึก 
หรือตัวแปรอ่ืน ๆ  เพิ่มเติม ที่มีผลต่อประสิทธิผลของการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ความ
ปลอดภัยทางน้ าของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
และการน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
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อิทธิพลความยุติธรรมของผู้บงัคบับัญชาตอ่ความสามัคคี 
ในการท างานด้านการใหบ้รกิารภาคพื้นของบุคลากร  
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สนามบินสุราษฎรธ์านี 

 

จิตจ านงค์  สารอักษร* 
 

บทคัดยอ่ 
 
การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ และหาแนวทางการสร้างความ

สามัคคีของบุคลากรจากความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชา เก็บรวบรวมข้อมูลจาก บุคลากรด้านการ
ให้บริการภาคพื้นของ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สนามบินสุราษฎร์ธานี จ านวน  222 คน ในสาย
การบินไทยไลอ้อนแอร์ สนามบินสุราษฎร์ธานี  โดยใช้แบบทดสอบ ซ่ึงค่าความยาก  0.19  -  0.86  
ค่าอ านาจจ าแนก  0.20  -  0.80  และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .91  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พื้นฐาน ได้แก่  ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบ ได้แก่ สถิติทดสอบที่    
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
        ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่ออิทธิพลความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชา
ต่อความสามัคคีในการท างานด้านการให้บริการภาคพื้นของบุคคลากร สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 
สนามบินสุราษฎร์ธานี  ด้านความยุติธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน  เรียงตามล าดับ 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความยุติธรรมด้านการแบ่งปันผลตอบแทนขององค์กร  
ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การ  และความยุติธรรมด้านกระบวนการของ
องค์กร  และด้านความสามัคคีโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  ด้านการปรับตัวให้เข้ากับ
ผู้อ่ืนได้ดี ดา้นการไม่แบง่เป็นพวกเขาพวกเรา  และด้านการรักหมู่คณะมีใจหวังดีและ  ช่วยเหลือเก้ือกูล  
หมู่คณะด้วยความ เต็มใจ  ตามล าดับ  ผลการเปรียบเทียบโดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลพบวา่  
เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  และระยะเวลาการท างาน  ไม่มีความคิดเห็นทีแ่ตกต่างกัน  และแนวทาง
การสร้างความสามัคคีของบุคลากรจากความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชา  ได้แก่  ผู้บังคับบัญชาการ

                                         
*  นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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จะต้องมีการรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสียก่อนการตัดสินในเรื่องต่าง ๆ  อีกทั้ง
ผู้บังคับบัญชาการจะต้องสร้างความสามัคคีภายในองค์กรใหก้ลายเป็นวัฒนธรรมที่ผู้ปฏิบัติงานเล็งเหน็
ถึงความส าคัญ  ซ่ึงส่งผลให้การท างานราบรื่นและไม่มปีัญหาเกิดข้ึน 
 
ค  าส าคญั: ความยุติธรรม, ความสามัคค,ี สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 
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บทน า 
   
ตลอดเวลาที่ผ่านมา  เมื่อมีการพิจารณาถึงเรื่องของผลประโยชน์หรือเรื่องการฟ้องร้อง  คดี

ความ  เรามักจะได้ยินการกล่าวอ้างหรือการวิจารณ์ว่า  ไม่ได้รับความยุติธรรม  หรือไม่เป็นธรรม    
หรือฝ่ายที่เสียประโยชน์  จะอ้างว่าไม่ยุติธรรม  ไม่ได้รบัความเป็นธรรม  ฝ่ายที่ได้ตามข้อเรียกร้องก็จะ
กล่าวว่า  ยุติธรรมแล้ว  เป็นธรรมแล้ว  แต่ละวงการหรือต่างวงการจะมีความเห็นในเรื่องของความ
ยุติธรรมและความเป็นธรรมแตกต่างกัน  แม้กระทั่งนักกฎหมายด้วยกันเองก็ยังมีความเหน็ในเรื่องของ
ความยุติธรรมทีแ่ตกตา่งกัน  เหตุใดจงึเป็นเช่นน้ัน  (วิชช์  จีระแพทย์ , 2559, น. 1) 

ความยุติธรรมถือเป็นส่ิงส าคัญที่ผู้บังคับบัญชาต้องยึดถือปฏิบัติกับบุคลากรในองค์กรอย่าง
เท่าเทียม   แต่ถ้าเกิดการเปล่ียนแปลงที่ไม่เท่าเทียมกัน องค์กรน้ันจะมีปัญหาทันที ความรู้สึกคับข้อง
ใจในความไม่เป็นธรรมจะน าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม เป็นความเก่ียวพันกันระหว่างความยุตธิรรมกับ
ความสามัคคีของสังคม ส่งผลตั้งแต่ระดับครอบครัว   หมู่บ้าน  ชุมชนและท้องถ่ิน  ไปจนถึง
ระดับประเทศ และระดับโลกความเป็นธรรมจะท าให้คนเกิดความวิริยะอุตสาหะเพิ่ มข้ึนได้ เพราะ
ความรู้สึกว่าส่ิงที่ทุ่มเทไปน้ันมีผู้เห็นคุณค่า  แต่หากไม่ได้รับความเป็นธรรมก็จะท้อใจไม่อยากท างาน
น้ัน ๆ  ดังน้ันหากหน่วยงาน องค์กร บริษัทห้างร้านต่าง ๆ   มีระบบประเมินประสิทธิภาพการท างาน
ของบุคลากรอย่างเป็นธรรม  มีการประเมินผลงานอย่างเป็นธรรม ก็จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรทุ่มเทใหกั้บการท างานไดอ้ย่างด ี (พระมหาสมชาย  ฐานวุฑฺโฒ, 2553, น. 1) 

ทุกองค์กรไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่น้ันต่างก็ขับเคล่ือนด้วยก าลังคนทั้งส้ิน ย่ิงองค์กรมีขนาดใหญ่
เท่าไรพนักงานที่ท างานอยู่ในองค์กรน้ันก็ย่อมมีจ านวนมากตามไปด้วย การบริหารงานบุคคลจึงมี
ความส าคัญไม่แพ้การบริหารงานเลยทีเดียว เพราะหากองค์กรไร้ปัญหาเรื่องการท างานของบุคคล  
ต่าง ๆ ในองค์กรแล้ว โอกาสที่องค์กรจะประสบความส าเร็จก็มีอยู่สูงเช่นกัน  ประโยคเปรียบเปรย
ที่ว่า “ย่ิงมากคน ก็ย่ิงมากความ” และน่ันเป็นประโยคที่มักเป็นจริงเสมอ องค์กรที่ประกอบด้วยคน
มากมายเท่าไรก็ย่อมตามมาด้วยปัญหาตา่ง ๆ  นานามากเท่าน้ัน  และการที่พนักงานมีทิศทางที่ไปคน
ละทิศคนละทางก็อาจท าใหอ้งค์กรมีปญัหาไดใ้นที่สุด องค์กรก็เปรียบเสมือนเรือที่ต้องมีฝีพายร่วมแรง
ร่วมใจกันพายเรือให้เคล่ือนที่ไปข้างหน้า หากฝีพายพายไม่พร้อมกัน หรือพายไปคนละทิศละทาง
โอกาสที่เรือจะเคล่ือนที่ไปข้างหน้าอย่างราบรื่นและรวดเร็วน้ันก็คงไม่มี ดังน้ีการบริหารจัดการคนใน
องค์กรจึงเป็นส่ิงส าคัญ และเครื่องมือส าคัญหน่ึงที่จะสร้างให้องค์กรแข็งแกร่งและสามคัคข้ึีนมาได้ก็คอื
ระบบ Team Building หรือ การสร้างทีมสัมพันธ์ ที่จะท าให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันขับเคล่ือน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
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ปัจจุบันในประเทศมีสายการบินต่าง ๆ  ที่ได้รับความนิยม  หน่ึงในสายการบินน้ันคือ  สาย
การบินไทย  ไลอ้อน  แอร์  โดยเริ่มก่อตั้งในปี  พ.ศ.2556  สายการบินราคาประหยัดสัญชาติ
อินโดนีเซีย  มีฐานการบินอยู่ที่จาการ์ตา เป็นสายการบินที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ ปัจจุบันมี
เที่ยวบินภายในประเทศทั้งหมด 9 เที่ยวบิน เที่ยวบินต่างประเทศ 1 เที่ยวบิน  (Thai  Lion  Air, 
2558, น. 1)   

ปัญหาที่เกิดข้ึนต่อความสามัคคีของบุคลาการ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์สนามบิน  
สุราษฎร์ธานี โดยมีเหตุจากความสัมพันธ์กันภายในสถานที่ท างาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้า
งานและเพื่อนร่วมงาน การมอบหมายงานหรือการเปล่ียนแปลงส่วนงานต่าง ๆ   ขาดสัดส่วนที่
เหมาะสมเพิ่มภาระงานและปริมาณงานที่ไม่ตรงกับคุณสมบัติความช านาญของผู้ปฏิบัติงาน น า
ลักษณะงานเฉพาะไปรวมกับงานทั่วไปซ่ึงมีความแตกต่างจาก ลักษณะงานที่ส่วนกลางของบริษัทวาง
รูปแบบไว้หรือตามต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีการตัดสินใจก าหนดรูปแบบงาน
ใหม่ๆเสมอโดยขาดการค านึงถึงผลกระทบด้านอ่ืน ๆ ที่อาจตามมาโดยไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่ได้รับ 
โดยมีอ านาจในการตัดสินใจเด็ดขาดเพียงผู้เดียว หลายครั้งจึงน ามาซ่ึงงานที่ขาดประสิทธิภาพในการ
จัดการเวลาในการให้บริการ หรือ ความขัดแย้งของบุคลากรดว้ยกัน จนท าให้บรรยากาศในการท างาน
เป็นไปด้วยความไม่น่าอยู่อาศัย  การท างานในการให้บริการของสายการบินจะต้องมีการท างานกัน
เป็นทีมโดยใช้ความช านาญงานในแต่ละส่วนงานมาประสานกัน แม้ว่าต่างต าแหน่งหน้าที่กันแต่
บุคลากรต้องมีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อความต่อเน่ืองและประสิทธิภาพของงาน แต่ถ้าหากบุคลากรมีปญัหา
กันและบุคลากรคนน้ันไม่สามารถแยกแยะปัญหาส่วนตัวกับงานได้ก็จะท าให้งานที่ออกมาน้ันไม่มี
ประสิทธิภาพ ดังน้ันการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและการให้ความร่วมมือในการท างานซ่ึง
กันและกันก็จะท าให้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพและไปในทิศทางเดียวกัน ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา การได้รับความช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
การตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นส่วนส าคัญที่ก่อให้เกิดความสามัคคีภายใน
องค์การซ่ึงมีความส าคญัเป็นอย่างมากในระบบงานและรปูแบบงานที่ตอ้งท ากันเป็นกลุ่ม  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงปัญหาของบุคลากรด้านการใหบ้ริการภาคพืน้
ของ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สนามบินสุราษฎร์ธานี  ซ่ึงส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ได้รับความยุติธรรม
ของผู้บังคับบัญชาการเทา่ทีค่วรจึงท าให้ขาดความสามคัคใีนการปฏิบตัิงาน     
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2
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วัตถุประสงคข์องการวจิยั 
 
1) เพื่อศึกษาอิทธิพลความยุติธรรมของผู้บังคบับญัชาตอ่ความสามัคคีในการท างานด้านการ

ให้บริการภาคพื้นของบุคคลากร สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สนามบินสุราษฎร์ธานี   
2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่ออิทธิพลความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชาต่อความ

สามัคคีในการท างานด้านการให้บริการภาคพื้นของบุคคลากร สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สนามบิน            
สุราษฎร์ธานี  โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล   

3) เพื่อหาแนวทางการสร้างความสามคัคขีองบุคลากรจากความยุตธิรรมของผู้บังคบับญัชา 
 

วิธีด าเนนิการวจิยั 
 
การวจิยัเชงิปรมิาณ 

          ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  คือ  บุคลากรด้านการให้บริการภาคพื้นของสนามบิน  
สุราษฎร์ธานี  จ านวน  500  คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  คือ  บุคลากรด้านการให้บริการ
ภาคพื้นของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์  สนามบินสุราษฎร์ธานี  จ านวน  222  คน  ผู้วิจัยก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยการค านวณกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ  Taro  Yamane  (พิสณุ  ฟองศรี,  2554, น. 
112)  ได้ใช้การสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  ซ่ึงใช้แบบสอบถามในการ
เก็บข้อมูล  ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  โดยการน าแบบทดสอบที่ สร้าง
ข้ึนไปปรึกษากับผู้เช่ียวชาญ  เพื่อตรวจสอบและแก้ไขให้มีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity) 
ของค าถาม  แล้วเลือกค าถามที่มีค่า  IOC  ซ่ึงอยู่ในระดับ  0.80  -  1.00  ตรวจสอบหาค่าความยากง่าย  
(Difficulty:  P)  ซ่ึงอยู่ในระดับ  0.19  -  0.86  การตรวจสอบหาค่าอ านาจจ าแนก  (Discrimination:  r)  
พบว่าอยู่ในระดับ  0.20  -  0.80  หลังจากน้ันน าเครื่องมือไปทดลองใช้  (Try  Out)  กับกลุ่มตัวอย่างที่มี
ลักษณะเหมือนกับประชากรที่ท าการศึกษาจ านวน  30  ตัวอย่าง  พบว่า  ค่าอ านาจจ าแนกที่ยอมรับได้มี
ค่าระหว่าง  0.20  -  1.00  และค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง  0.2  -  0.8  แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ เชิง
ปริมาณ  (Quatitative  Analysis)  โดยใช้สถิติพรรณนา  (Descriptive  Statistic)  ได้แก่  ค่าความถ่ี  
(Frequency)  ค่าร้อยละ(Percentage)  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  (Arithmetic  Mean)  และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (Standard  Deviation)  เพื่อน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  สถิติ
อนุมาน  (Inductive  Statistic)  หรือสถิติอ้างอิง  (Inferential  Statistic)  เพื่อท าการเปรียบเทียบและ
ทดสอบสมมติฐาน  ได้แก่  Independent  -  Samples  t  test  (t  -  test)  One  -  Way  ANOVA   
(F - test)   
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สรุปผลการวจิยั 
 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง  มีอายุระหว่าง  

35-44  ปี  ระดับการศกึษาส่วนใหญ่เป็นระดบัปริญญาตรี  ระยะเวลาในการท างาน  6-10  ปี 
1) ตามวัตถุประสงค์ข้อที่  1  พบว่า  อิทธิพลความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชาต่อความ

สามัคคีในการท างานด้านการให้บริการภาคพื้นของบุคลากร  สายการบินไทยไลอ้อนแอร์  สนามบิน 
สุราษฎร์ธานี  เก่ียวกับความยุติธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียง
ตามล าดับ  3  ล าดับแรก  ได้แก่  ความยุติธรรมด้านการแบ่งปันผลตอบแทนขององค์กร ความ
ยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การ  และความยุติธรรมด้านกระบวนการขององค์กร  
และด้านความสามัคคีโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียง
ตามล าดับ  3 ล าดับแรก  ได้แก่  ด้านการปรับตัวใหเ้ข้ากับผู้อ่ืนได้ดี  ด้านการไมแ่บ่งเป็นพวกเขาพวก
เรา  และด้านการรักหมู่คณะมีใจหวังดีและช่วยเหลือเก้ือกูลในหมู่คณะด้วยความเต็มใจ  

2) ตามวัตถุประสงค์ข้อที่  2  พบว่า  อิทธิพลความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชาต่อความ
สามัคคีในการท างานด้านการให้บริการภาคพื้นของบุคลากร  สายการบินไทยไลอ้อนแอร์  สนามบิน 
สุราษฎร์ธานี  โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล  ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

 
ตารางที ่ 1  ผลการเปรียบเทียบอิทธิพลความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชาต่อความสามัคคีในการ

ท างานด้านการให้บริการภาคพื้นของบุคลากร  สายการบินไทยไลอ้อนแอร์  สนามบิน     
สุราษฎร์ธานี  โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 

 

สถานภาพสว่นบคุคล ค ่า  t. ค ่า  F. ค ่า  sig. 
1.  เพศ 
2.  อายุ 
3.  ระดับการศึกษา 
4.  ระยะเวลาในการท างาน 

-1.33 
- 
- 
- 

- 
6.40 
4.76 
3.37 

.15 

.06 

.15 

.07 
 
หมายเหต:ุ *sig  <  .05 
 

 (1) ด้านเพศ  มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ   .05  
โดยรวม  แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์  ด้านการเป็นผู้สร้างความ
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เข้าใจอันดีในหมู่คณะ  ด้านการไม่แบ่งเป็นพวกเขาพวกเรา  ที่มีเพศต่างกัน  จะมีความคิดเห็นของ
บุคลากรที่มีต่ออิทธิพลความยุติธรรมของผู้บงัคับบัญชาตอ่ความสามคัคใีนการท างาน  แตกต่างกัน   

 (2) ด้านอายุ  โดยภาพรวมและรายด้าน  จ าแนกตามอายุ  ในข้อค าถามรวมไม่มีความ
แตกต่างกัน     

 (3) ด้านระดับการศึกษา  โดยภาพรวมและรายด้าน  จ าแนกตามระดับการศกึษา  พบวา่  
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่ออิทธิพลความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชาต่อความสามัคคี  โดย
ภาพรวมและรายด้าน  จ าแนกตามระดับการศกึษา  ในข้อค าถามรวมไมม่ีความแตกต่างกัน 

 (4) ด้านระยะเวลาในการท างาน โดยภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามระยะเวลาใน
การท างาน พบว่า  ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่ออิทธิพลความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชาตอ่ความ
สามัคคี  โดยภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามระยะเวลาในการท างาน  ในข้อค าถามรวมไม่มีความ
แตกต่างกัน  

3) ตามวัตถุประสงค์ข้อที่  3  พบว่า  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมและ
ความสามัคคีของ  สายการบินไทยไลอ้อนแอร์  สนามบินสุราษฎร์ธานี  ในการหาแนวทางการสร้าง
ความสามัคคีของบคุลากรจากความยุติธรรมของผู้บังคับบญัชา  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

     (1) ความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรม ด้านการแบ่งปันผลตอบแทนขององค์กร  กับ
ความสามัคคี  ด้านการปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนได้ดี  ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์  ด้านการรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม  ด้านการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม  ด้านการเป็นผู้สร้างความเข้าใจอันดีในหมู่คณะ  ด้าน
การไม่แบ่งเป็นพวกเขาพวกเรา  ด้านการเคารพในเหตุผลของคนส่วนใหญ่  และด้านการรักหมู่คณะมี
ใจหวังดีและ ช่วยเหลือเก้ือกูลในหมู่คณะด้วยความเต็มใจ  พบว่า  มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่  .01 

     (2) ความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรม ด้านกระบวนการขององค์กร  กับความสามคัคี  
ด้านการปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนได้ดี  ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์  ด้านการรับผิดชอบต่อส่วนรวม  ด้าน
การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม  ด้านการเป็นผู้สร้างความเข้าใจอันดีในหมู่คณะ  ด้านการไม่แบ่งเปน็
พวกเขาพวกเรา  ด้านการเคารพในเหตุผลของคนส่วนใหญ่  และด้านการรักหมู่คณะมีใจหวังดีและ  
ช่วยเหลือเก้ือกูลในหมู่คณะด้วยความเต็มใจ  พบว่า  มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่  .01 

     (3) ความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรม  ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การ กับ
ความสามัคคี  ด้านการปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนได้ดี ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์  ด้านการรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม  ด้านการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้านการเป็นผู้สร้างความเข้าใจอันดีในหมู่คณะ ด้าน
การไม่แบ่งเป็นพวกเขาพวกเรา  ด้านการเคารพในเหตุผลของคนส่วนใหญ่  และด้านการรักหมู่คณะมี
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ใจหวังดีและ ช่วยเหลือเก้ือกูลในหมู่คณะด้วยความเต็มใจ  พบว่า  มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่  .01 
   

อภิปรายผลการวิจยั 
 
อิทธิพลความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชาต่อความสามัคคีในการท างานด้านการให้บริการ

ภาคพื้นของบุคคลากร   สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สนามบินสุราษฎร์ธานี  โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บังคับบัญชาเริ่มเล็งเห็นถึงความส าคัญของพนักงาน  ใส่ใจความรู้สึกและ
พร้อมที่จะเข้าแก้ปัญหาใหกั้บผู้ใตบ้ังคับบัญชาทกุฝ่าย  อันจะก่อให้เกิดความสามัคคีมากย่ิงข้ึน     
        ความยุติธรรมด้านการแบ่งปันผลตอบแทนขององค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะผู้บังคับบัญชาการมีการเล็งเห็นถึงภาระงานต่าง ๆ ในช่วงเวลาการท างานถูกก าหนด ข้ึน
อย่างยุติธรรมและมีการปรบัเปล่ียนให้เหมาะสม  ชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
          ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บังคับบัญชามีการน าผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจของตนเองไปพิจารณาใน
ข้ันตอนของการตัดสินใจ  เพื่อมอบหมายงานใหกั้บผู้รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม 
          ความยุติธรรมด้านกระบวนการขององค์กร  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะผู้บังคับบัญชาปฏิบัตดิ้วยความเมตตาและใหค้วามส าคัญกับผู้ใตบ้ังคบับัญชามากย่ิงข้ึน   
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1) ผู้บังคับบัญชาควรให้ความส าคัญกับผู้ใตบ้ังคบับญัชาอย่างทั่วถึง  ไม่เลือกปฏิบัติกับคนที่
ตนพอใจเท่าน้ัน     

2) ผู้บังคับบัญชาควรมีการประชุมเจ้าพนักงานทกุเดือน  เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น  หรือ
พบปะพูดคุยเก่ียวกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละฝ่าย  หากมีปัญหาหรืออุปสรรคจะต้องมี
การแก้ปัญหาโดยทันที 
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กลยุทธ์ในการเพิ่มศักยภาพการให้บรกิารลูกคา้ของพนักงาน 
บริษ ัท ธนาคารธนชาต จ ากัด สาขาบ้านนาเดิม 

จิตโสภา อภิบาลคุรุกิจ* 
 

บทคัดยอ่ 

  
 ปัจจุบันสถาบันการเงินหลักอย่างธนาคาร โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์มีการแข่งขันที่สูงมาก
ขึ น  การให้บริการที่ดีจึงถือเป็นจุดแตกต่าง  ซ่ึงส าคัญที่จะท าให้ลูกค้าเลือกมาใช้บริการกับทาง
ธนาคารที่สามารถสนองตอบความตอ้งการของลูกค้าได้ในเวลามาท าธุรกรรมกับทางธนาคาร  แต่หาก
ธนาคารไม่สามารถรักษามาตรฐานการบริการไว้ได้  ก็จะส่งผลให้ความพึงพอใจของลูกค้าลดลง                                                                                      
 จากสาเหตุข้างต้น ผู้ศึกษาจึงได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลปญัหาและอุปสรรคในการให้บรกิาร
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  จากการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากลูกค้ากลุ่มตัวอย่าง รวมถึง
พนักงานธนาคารธนชาต สาขาบ้านนาเดมิ เพื่อน ามาวิเคราะหโ์ดยใช้หลักสถิติ แล้วน าผลการวิเคราะห์
ที่ได้นั น  มาหาแนวทางในการแก้ไข รวมทั งวางแผนและหากลยุทธ์เพื่อน ามาปรับปรุงการบริการของ
ธนาคารธนชาต สาขาบ้านนาเดมิ ให้มีศักยภาพมากย่ิงขึ นในดา้นการใหบ้ริการลูกค้า 
           ผลจากการศึกษาพบว่า  การจะเพิ่มศกัยภาพการให้บริการของพนักงานธนาคารธนชาตฯ นั น  
แผนระยะสั นให้เริ่มต้นจากการอบรมปลูกฝังทัศนคติที่ดีในด้านการบริการ ให้พนักงานมีใจรักและ
พร้อมที่จะให้บริการกับลูกค้าทกุรายเต็มความสามารถ  ส าหรับแผนในระยะยาวทางธนาคารธนชาตฯ 
โดยผู้บริหารควรก าหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาให้ชัดเจนใน ด้านการบริหารงาน ด้านบุคลากร ด้าน
ต้นทุน  และด้านสภาพแวดล้อมที่จะตอ้งมีความพร้อมทีจ่ะใหบ้รกิารลูกค้าอย่างดเีย่ียม 
 
ค  าส าคญั: ธนาคารธนชาต, การให้บริการ, ลูกค้า, ความพึงพอใจของลูกค้า 
  

  

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
  
 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) เดิมเป็นสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจในช่ือ บริษัทเงินทุน
เอกชาติ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2545 ภายใต้ใบอนุญาต
ประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบจ ากัดขอบเขตธุรกิจ  หลังจากนั นจึงได้รับใบอนุญาตประกอบการ
ธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ จากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547  ปัจจุบันธนาคารมี
ขนาดของสินทรัพย์เป็นอันดับที่ 6 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย  โดยเป็นผู้น าตลาดดา้นสินเช่ือเช่าซื อ
รถยนต์ของประเทศ  ธนาคารได้น าเสนอบริการทางการเงินที่ครบวงจรผ่านเครือข่ายสาขากว่า 500 
แห่งทั่วประเทศแก่ลูกค้ากว่า 4 ล้านราย  ครอบคลุมในหลากหลายธุรกิจตั งแต่ธุรกิจลูกค้ารายย่อย 
ธุรกิจสินเช่ือเช่าซื อรถยนต์ ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ ธุรกิจลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม  ธุรกิจ
ประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์  และธุรกิจบริหารจัดการกองทุน ณ 
วันที่ 31 มีนาคม 2556  ธนาคารมีสินทรัพย์รวมกว่า 1 ล้านล้านบาท วิสัยทัศน์ (Vision) ของธนาคาร
ธนชาต มุ่งเป็นสถาบันการเงินที่ดีที่สุดในการให้บริการทางการเงินที่ครบและครอบคลุม  สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม  ด้วยบริการและค าแนะน าที่เป็นเลิศ                               
 พันธกิจ (Mission) ของธนาคารธนชาต  มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการทาง
การเงินของแต่ธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงิน
ทั งด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่ผนวกรวมบริการทางการเงินของต่างธุรกิจในกลุ่มเข้าด้วยกัน  เพื่อ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า  และท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดทั งด้านคุณภาพ
และจริยธรรม  เป้าหมายและนโยบายของธนาคารธนชาต ธนาคารยึดมั่นที่จะสร้างการติบโตอย่างมี
คุณภาพ โดยมีแผนการด าเนินธุรกิจที่ส าคัญ ดังนี  

1) เตรียมความพร้อมส าหรับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่  เพื่อรองรับการขยายตัวของโครงการ
ขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ นในอนาคต 

2) เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางธุรกิจขนาดย่อม 
3) ส่งเสริมการเป็นผู้น าตลาดของกลุ่มลูกค้าบุคคล ผ่านการขยายเครือในท าเลที่มีศักยภาพ

เพิ่มช่องทางใหม่ในการกระจายสินค้า รักษาต าแหน่งผู้น าในผลิตภัณฑ์สินเช่ือเช่าซื อรถยนต์ บัตร
เครดิต ผลิตภัณฑ์เพื่อประกันภัย ประกันชีวิต กองทุนรวม และบุกตลาดผลิตภัณฑ์สินเช่ือบุคคลและ
ธุรกิจขนาดเล็ก 

4) รักษาฐานลูกค้าเงินฝากเดิม และหาลูกค้าเงินฝากรายใหม่ 
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ความส าคญัและผลกระทบของปญัหาทีเ่กดิขึ้น 
 

 การให้บริการ คือ ส่วนส าคัญในการท าให้ธุรกิจของธนาคารบรรลุผลส าเร็จได้   ดังนั นหาก
ธนาคารธนชาต  สาขาบ้านนาเดิม มีคุณภาพของการบริการที่ลดลง จากปัญหาการให้บริการในดา้น
ต่าง ๆ  ย่อมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อธนาคารธนชาต  สาขาบ้านนาเดมิ ดังนี  

1) ธนาคารธนชาต สาขาบ้านนาเดิมไม่สามารถรักษ าฐานลูกค้าเดิมได้ เพราะลูกค้าไม่ 
พึงพอใจในบริการและเกิดทัศนคติที่ไม่ดีตอ่ธนาคารธนชาต สาขาบ้านนาเดิม ท าให้ลูกค้าไม่กลับมาใช้
บริการกับธนาคารธนชาต สาขาบ้านนาเดมิ 

2) ธนาคารธนชาต สาขาบ้านนาเดิม เสียช่ือเสียงจากการกล่าวถึง เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ไมด่ี
กับธนาคารธนชาต  ท าใหไ้มม่ีลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ  มาใช้บริการ 

3) ธนาคารธนชาต สาขาบ้านนาเดิม สูญเสียรายได้ เพราะพนักงานไม่สามารถเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

 

วัตถุประสงคข์องการศกึษา 

 
 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อคุณภาพการใหบ้รกิารของธนาคารของธนาคาร
ธนชาต  สาขาบ้านนาเดิม 
 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้รับบริการจากธนาคารธนชาต  สาขาบ้านนาเดิม ในด้าน
ประเภทของการใช้บริการ ความถ่ีในการใช้บริการ วันที่มาติดต่อขอรับบริการ  และช่วงเวลามาติดตอ่
รับบริการ 
 3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคาร  
ธนชาต สาขาบ้านนาเดิม จ าแนกตาม อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ประเภทของการรับ
บริการ ความถ่ีในการใช้บรกิาร  วันที่มาติดต่อขอรับบริการ และช่วงเวลามาติดต่อรบับริการ 
 4) เพื่อศึกษาหาก าหนดหากลยุทธ์ทีจ่ะน ามาใช้  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใหบ้ริการลูกค้า  
 

สมมตฐิานในการศกึษา 

 
 1) ผู้รับบริการธนาคารธนชาตฯ ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นตอ่คุณภาพการให้บรกิาร

แตกต่างกัน หรือไม่ ? 
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2) ผู้รับบริการธนาคารธนชาตฯ  ที่มีอาชีพต่างกัน  มีความคิดเห็นตอ่คุณภาพการให้ บริการ
แตกต่างกัน หรือไม่ ? 

3) ผู้รับบริการธนาคารธนชาตฯ  ที่มีระดบัการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ให้บริการแตกตา่งกัน หรือไม่ ? 

4) ผู้รับบริการของธนาคารธนชาตฯ  ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพ
การให้บริการแตกต่างกัน หรือไม่ ? 

5) ผู้รับบริการธนาคารธนชาตฯ  ที่มีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ
ของพนักงานแตกต่างกัน หรือไม่ ? 

6) ผู้รับบริการธนาคารธนชาตฯ  ที่มีอาชีพต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้รกิาร
ของพนักงานแตกต่างกัน หรือไม่ ? 

7) ผู้รับบริการธนาคารธนชาตฯ  ที่มีระดบัการศึกษาตา่งกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ให้บริการของพนักงานแตกตา่งกัน หรือไม่ ? 

8) ผู้รับบริการธนาคารธนชาตฯ  ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ให้บริการของพนักงานแตกตา่งกัน หรือไม่ ? 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

 
1) แนวคดิและทฤษฎเีก ีย่วกบัหลกัการบรกิาร 
ผู้ศึกษาได้รวบรวมความหมายและค านิยามของนักวิชาการที่แสดงไว้หลากหลายตามพื นฐาน

และทรรศนะของแต่ละทา่นดงันี  
ราชบัณฑิตยสถาน (2552, น. 463) ให้ความหมายของ “การบริการ” ไว้ว่า หมายถึง   

การปฏิบัติรับใช้ การให้ความสะดวกต่าง ๆ  เช่น ให้บริการ ใช้บริการ 
สมชาติ กิจยรรยง (2536, น. 42) กล่าวว่า การบริการเป็นกระบวนการของการปฏิบัติตนเพือ่

ผู้อ่ืน 
Kotler (1994, p. 464) กล่าวว่า การบริการ หมายถึงกิจกรรมใด ๆ หรือการปฏิบัติที่กลุ่ม   

หรือคณะใดคณะหน่ึง สามารถเสนอส่ิงส าคัญที่มองไม่เห็นเป็นตัวเป็นตน และไม่มีผลในการเป็น
เจ้าของผลผลิตของบริการอาจเป็นหรือไมเ่ป็นผลิตภัณฑ์ก็ได้ 

สุขุม นวลสกุล (2538, น. 16-21) กล่าวว่า “ค าว่าบริการน่าจะเป็นค าที่มีคุณค่าและชวนให้
ภูมิอกภูมิใจ เพราะค าว่าบริการนั น หมายถึง การท าประโยชน์ให้กับคนอ่ืน มีความสุข ความพอใจ ซ่ึง
คนที่ท าก็น่าจะมีความสุขที่ตวัเองมีคุณคา่แก่คนอ่ืน ฉะนั นถ้าเราตั งอุดมการณไ์ว้ว่า งานของเราคือการ
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บริการแล้วละก็ งานที่เราท าจะเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการเสมอ ผู้ที่มีหัวใจบริการจริง  ๆ  นั น ต้อง
แสวงหาความรู้รอบตัว เพื่อจะได้ใช้ความรู้นั นมาให้บริการเขาได้ความเจริญรุ่งเรืองของธุรกิจ  หรือ
องค์กรไม่ได้ขึ นอยู่กับระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพหรือสินค้าที่มีคุณภาพเลิศเท่านั น การพัฒนา
ให้มีหัวใจบริการกับคนในองค์การก็เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่ละเลยไม่ได้  งานบริการคือการท าให้
ลูกค้าพอใจ (Customer’s Satisfaction)”  ลูกค้าทุกคนมีความแตกตา่งกันไป ดังนั นเราต้องบริการที่
ดีให้เขาพอใจจึงจะเปน็งานทีม่ีคุณภาพ  (เกียรติภูมิ วงษ์รจิต, 2538, น. 2-3) 

จากความหมายดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือการให้ความ
ช่วยเหลือ ปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการและให้ความพึงพอใจของทั งผู้ให้ และผู้รับบริการ ซ่ึง
กิจกรรมนั น ไม่สามารถจับตอ้งได้ 

2) แนวคดิใหมเ่ก ีย่วกบัการใหบ้รกิารทีส่รา้งความประทบัใจใหแ้กล่กูคา้ 
ค าว่า  “ประทับใจ” ตามค าจ ากัดความของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2552,  

น. 577) หมายถึง สมใจมาก ชอบใจมาก เหมาะมาก จะเห็นได้ว่า  ความประทับใจเป็นความรู้สึกสอง
แบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ  ความรู้สึกในทางบวกเป็น
ความรู้สึกที่เกิดขึ นแล้ว  จะท าให้เกิดความสุข  ความสุขนั นเป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้ สึก
ทางบวกอ่ืน ๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับ และความสุขนี สามารถท าให้เกิดความสุข 
หรือความรู้สึก ทางบวกเพิ่มขึ นได้อีก ดังนั น  จะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อน และ
ความสุขนี มีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึก ทางบวกอ่ืน ๆ ความรู้สึกทางลบ และความสุขมี
ความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อน  และระบบความสัมพันธ์ของความรู้สึกทั งสามนี เรียกว่าระบบ
ความประทับใจ  โดยความประทับใจจะเกิดขึ น   เมื่อระบบความประทับใจมีความรู้ สึกทางบวก
มากกว่าทางลบ ส่ิงที่ท าให้เกิดความรูสึ้กความประทบัใจของมนุษย์ได้แก่  ทรัพยากร หรือส่ิงเร้า  การ
วิเคราะห์ระบบความประทับใจ คือ การศึกษาว่า ทรัพยากรหรือส่ิงเร้าแบบใด  เป็นที่ต้องการที่จะท า
ให้เกิดความประทับใจ และความสุขแก่มนุษย์  ความประทับใจจะเกิดได้มากที่สุด  เมื่อมีทรัพยากรทกุ
อย่างเป็นที่ต้องการครบถ้วน 

ศรัทธา วุฒิพงศ์ (2542, น. 12) ได้พูดถึงปัจจัยส าคัญของความประทับใจไว้ว่า เป็นปัจจัย
ส าคัญประการหน่ึงที่ช่วยท าให้งานประสบผลส าเร็จ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานเก่ียวกับการ
ให้บริการ นอกจากผู้บริหารจะด าเนินการใหผู้้ท างานเกิดความประทบัใจในการท างานแล้ว  ยังจ าเป็น
จะต้องด าเนินการที่จะท าให้ผู้ท างานเกิดความพอใจด้วย  เพราะความเจริญก้าวหน้าของงานบริการ
ปัจจัยที่ส าคัญประการหน่ึง   ที่จะเป็นตัวบ่งชี คือ จ านวนผู้มาใช้บริการ  ดังนั น  ผู้บริการที่ชาญฉลาด
จึงควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาให้ลึกซึ งถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะท าให้เกิดความ  พึงพอใจทั ง
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มาใช้บริการ  เพื่อที่จะได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดจากความหมายของความประทับใจทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้นพอสรุปไดว้่า  ความ
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ประทับใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ  ความรู้สึกพอใจ หรือทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อส่ิงใด  
ส่ิงหน่ึงแล้วได้รับผลตอบสนองตามทีต่้องการ  จึงท าใหเ้กิดความประทับใจขึ นน่ันเอง 

 3) แนวคดิเก ีย่วกบัการพฒันาคณุภาพการบรกิาร 
 คุณภาพการให้บริการ  ในยุคแห่งการแข่งขันเป็นหัวใจส าคัญอย่างย่ิงที่ธนาคารทุกระดับ  
ต้องให้ความส าคัญและผู้บริหารธนาคารต้องให้ความส าคัญอย่างยิ่งทั งในระดับนโยบาย และระดับ
ปฏิบัติ  เน่ืองจากการให้บริการที่ดีเย่ียม และมีการบอกต่อ หรือ แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์จะส่งผล
ต่อจ านวนลูกค้าหรือบุคคลที่เข้ามาใช้บริการของธนาคารในแต่ละปี  ดังนั น  เพื่อให้เข้าใจถึงคุณภาพ
การให้บริการ ผู้ศึกษาจึงไดท้ าการศึกษาความหมายของคุณภาพการให้บริการ  ซ่ึงมีผู้ให้ความหมายไว้
หลากทัศนะ เช่น Deming (อ้างถึงใน ปกรณ์ ปรียากร, ม.ป.ป., น. 29) คุณภาพตามทัศนะคตขิองเขา
นั น  คุณภาพที่ดีไม่จ าเป็นต้องหมายถึง คุณภาพสูงส่งราคาที่แสนแพง  แต่หมายถึงการตอบสนองใน
ส่ิงที่ลูกค้าต้องการ ด้วยระดับมาตรฐาน และคุณสมบัติเฉพาะที่เขาทั งหลายต้องการ  ด้วยระดับของ
ความเช่ือถือได้  มีเอกรูป  และด้วย ณ ระดับราคาหน่ึงที่เหมาะสมกับความจ าเป็นของพวกเขา
องค์ประกอบของการจัดการในเชิงคุณภาพ 

(1) ก าหนดโดยความพึงพอใจของลูกค้า (Customer  Satisfaction) เป็นตัวชี วัดด้าน
คุณภาพที่แท้จริง   

(2) การป้องกันดีกว่าการแก้ไข (Prevention Over Inspection) เป็นการมุ่งเน้นการ
จัดการโดยใช้ข้อเท็จจริง (Management by Fact) เพื่อการป้องกันหรือหลีกเล่ียงความผิดพลาด ด้วย
การวางแผนการป้องกันล่วงหน้า 

(3) การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Continuous Improvement) เน่ืองจากความพึงพอใจของ
ลูกค้าจะมีความเปล่ียนแปลงในทางทีเ่พิ่มขึ นตลอดเวลา (เทียบไดกั้บทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow)  

(4) ค านึงถึงความส าคัญของทีมงาน (Team Management Responsibility) เพราะ
การสร้างคุณภาพย่อมเกิดจากการมส่ีวนร่วมของทีมงานทกุคน 

องค์ประกอบของ TQM                                                                                                  
(1) คุณภาพของผลผลิต ตรงตามความต้องการลูกค้า  
(2) คุณภาพของกระบวนการจัดการ วางอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจทุก

กระบวนการ   
(3) หลักประกันคุณภาพงาน มีลักษณะเป็นมาตรการเชิงป้องกัน สร้างหลัก ประกัน

คุณภาพของผลงาน   
(4) การควบคุมคุณภาพ ขจัดความเบี่ยงเบนคุณภาพผลผลิตและกระบวนการจาก

มาตรฐานที่ก าหนด 
(5) ทัศนคติของบุคลากร มุ่งมั่นอุทิศตนเพื่อสร้างผลงานให้บรรลุเป้าหมาย                                                                                                                              
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การสร้างทัศนคติด้านคุณภาพ การจะท าให้คุณภาพของผลงาน (Quality of the Product) 
และคุณภาพของกระบวนการ (Quality of the Processes) เกิดขึ นอย่างแท้จริง  ต้องสร้างทัศนคติ
เชิงคุณภาพให้แก่บุคลากรในโครงการดว้ยหลักการส าคญั 5 ประการ (Star Diagram) ดังนี   

ภาพที ่1 Star Diagram 
แหลง่ทีม่า: ปกรณ์ ปรียากร, ม.ป.ป., น. 31. 
 

(1) ให้ความส าคญัต่อลูกค้า (Concentrate on the Customer) ประกอบด้วย 
 (1.1) ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Driven Project Management) 
 (1.2) ตอบสนองค่านิยมลูกค้า (Better, Cheaper, and Faster)  
2) เน้นการท างานที่ถูกต้อง (Do It Right) 
 (2.1) เริ่มต้นให้ถูกต้อง (Do It Right First Time) เพือ่หลีกเล่ียงการท างานซ  า (Rework) 
 (2.2) ปรับปรุงอย่างตอ่เน่ือง (Constantly Improve) 
 (2.3) สร้างทัศนคติคุณภาพ (Quality is an Attitude) เปล่ียนความคิดและพฤติกรรม

การท างานด้วยความเช่ือว่า “ข้อช ารุดบกพร่องในงานของตนมีค่าเป็นศูนย์” (Zero Defect Minded 
Attitude) 

(3)  การส่ือสารและการศึกษา (Communicate and Educate)    
 (3.1) แจ้งผลการด าเนินงานแก่บุคลากร หัวใจส าคัญ คือ การรับรู้สรุปผลงานและ

ปัญหาลูกค้าร่วมกัน  (Team Briefing)                                                                                           
  (3.2) สร้างกระบวนการเรียนรู้                            
  (3.3) เน้นการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน  

Zero 
Defect 

Focus on Customer 

Do it right 

Communicate & 
educate 

Measure & Record 

Do it together 
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(4) การวัดและบันทึกผลงาน (Measure and Record)  
(4.1)  ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการท างาน   
(4.2)  ก าหนดระบบการรายงาน 
(4.3)  การวัดผลงานกับมาตรฐาน      
(4.4)  การปรับปรุงแก้ไข     

(5)  ท างานร่วมกันเป็นทีม (Do It Together) 
(5.1) ผู้บริหารต้องคลุกคลี เอาใจใส่            
(5.2) มอบอ านาจและหนุนช่วยบุคลากร (Empowering)    
(5.3) สร้างบรรยากาศในการท างานที่ด ี                                                                         
(5.4) การสร้างทีมงาน     
(5.5) เช่ือมโยงด้วยกระบวนการ ไม่ใช่หน้าที่           

 4)  แนวคดิและทฤษฎเีก ีย่วกบัความพงึพอใจ  
 Barkley & Saylor (อ้างถึงใน ปกรณ์ ปรียากร, ม.ป.ป., น. 38) เสนอว่า ในการสร้างความพงึ
พอใจให้ลูกค้าต้องด าเนินไปอย่างเป็นระบบ  โดยมีกระบวนการ  ดังนี                
 

       
 
ภาพที ่2 กระบวนการสร้างความพึงพอใจใหกั้บลูกค้า 
แหลง่ทีม่า: Barkley & Saylor อ้างถึงใน ปกรณ์ ปรียากร, ม.ป.ป., น. 38. 
 

การวิเคราะห์ 
Analysis 

 

การประเมินผล 
Evaluation 

การวางแผน 
Planning 

การด าเนินงาน 
Implementation 
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1) การวิเคราะห์  (Analysis)  เป็นกระบวนการที่จะช่วยชี ให้เห็นถึงส่ิงที่จ าเป็นที่
โครงการต้องจัดใหม้ีขึ น เช่น ความต้องการของลูกค้า  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ฯลฯ  

2) การวางแผน (Planning) เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ทีมงานโครงการมีลู่ทางที่ชัดเจน
ในการผลิตผลงานและส่งต่อถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว  เช่น  การสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้า  การ
จัดเตรียมข้อเสนอโครงการ  การจัดระบบองค์กรโครงการ  ควบคุมการใช้ทรัพยากรต่าง  ๆ  ฯลฯ                                           
 3) การด าเนินโครงการ (Implementation)  เป็นกระบวนการของการน าแนวทางที่
ก าหนดไว้ในแผนด าเนินงานไปปฏิบัติให้ส าเร็จ  โดยค านึงถึงมาตรฐานการวัดผล  การใช้ทรัพยากร
ตามแผน  การรับมือกับความเปล่ียนแปลง  การบริหารความเส่ียง  

4) การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความก้าวหน้าของงาน  และการ
วัดผลการปฏิบัติงาน  ทั งด้านการยอมรับ และการใช้ประโยชน์  การประเมินความก้าวหน้าของงาน  
ผลลัพธ์  ผลกระทบ 

5)  งานวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง   
ภัทรา ธรรมพรสิริ (2552) ได้วิจัยเรื่อง คุณภาพการบริการแก่ประชาชนของธนาคารกรุงศรี

อยุธยา จ ากัด (มหาชน) สาขาอ่าวอุดม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา  การ
ได้รับคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) สาขาอ่าวอุดม อ าเภอศรีราชา   
จังหวัดชลบุรี และเพื่อศึกษาการได้รับคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  
สาขาอ่าวอุดม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จ านวน 400 คน โดยใช้วีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  
สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)  ส่วน
เบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบความแตกต่างโดยใช้ค่าสถิติ t-test  และ 
One-Way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า การได้รับคุณภาพบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน)  สาขาอ่าวอุดม ในภาพรวม อยู่ในระดับดี โดยด้านการท าให้ผู้มาใช้บริการเกิดความเช่ือมัน่
ด้านลักษณะทางภายภาพ ด้านความเอาใจใส่ต่อผู้มาใช้บริการ ด้านความตั งที่จะให้บริการเกิดความ
รวดเร็ว และด้านความน่าเช่ือถือของธนาคาร อยู่ในระดับดี 

ด้านการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และช่วงเวลาในการใช้บริการ
กับการได้รับคุณภาพบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) สาขาอ่าวอุดม  อ าเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน และพบว่าประชาชนที่มีเพศ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
กับการได้รับคุณภาพบรกิารของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) สาขาอ่าวอุดม อ า เภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน โดยมีความแตกตา่งกันอย่างมนัียส าคัญที่ระดบั .05 

ข้อเสนอแนะ พัฒนารูปแบบการบริการ เช่นควรมีการน าเครื่องมืออัตโนมัติ เช่น ฝาก, ถอน, 
โอน, ปรับสมุด ฯลฯ เพื่อลดระยะเวลาการใช้บริการบริเวณเคาน์เตอร์ธนาคาร และพัฒนาคุณภาพ
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การบริการใหม้ากขึ น เช่น การให้พนักงานสาขาที่ท าหน้าทีด่้านพัฒนาธุรกิจออกเดินตลาดเพิ่มขึ น เพื่อ
ชักชวนลูกค้ามาใช้บริการ 

 

กรอบแนวคดิในการศกึษา 
 
 ในการศึกษาครั งนี   ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  แล้วจึงน ามาสร้าง เพื่อ
เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา  ดังนี  
   
  ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 
             (Independent  Variables)                        (Dependent Variables) 

 
 

 
 
 
 
 

ค ุณภาพการใหบ้รกิารของ
ธนาคารธนชาต   
สาขาบา้นนาเดมิ 
1. ด้านลักษณะทางกายภาพ                                 
2. ด้านความน่าเช่ือถือของ
ธนาคาร                                                  
3. ด้านการท าให้ผู้รับบริการ
เกิดความเช่ือมั่น                                             
4. ด้านความตั งใจทีจ่ะให ้
บริการด้วยความรวดเร็ว                                             
5. ด้านความเอาใจใส่ต่อผู้มา
ใช้บริการ 

1. ข้อมลูทัว่ไปของผูร้บับรกิาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1.1 อาชีพ                                                               
1.2 ระดับการศึกษา                                                  
1.3 รายได้ต่อเดือน 

2. ข้อมลูพฤตกิรรมการรบับรกิาร  
2.1 ประเภทของการรับบริการ                          
2.2 ความถ่ีในการรับบริการ                              
2.3 วันที่มาติดต่อขอรับบริการ                               
2.4 ช่วงเวลามาติดต่อรับบริการ 
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ระเบยีบวธิกีารศกึษา 

                                                                                                                                                
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ 
 1) ข้อมูลปฐมภูมิ  เป็นข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม  โดยแบ่งเป็น 
  (1) พนักงานผู้ให้บริการ  เป็นข้อมูลที่ได้จากการสอบถามจากการสัมภาษณ์เพื่อศึกษา
ปัญหาด้านการบรกิารของธนาคารธนชาตฯ 
  (2) ลูกค้าที่มาใช้บริการ เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวบแบบ สอบถาม จากลูกค้า
ที่มาใช้บริการที่ธนาคารธนชาตฯ 
 2) ข้อมูลทุติยภูมิ  เป็นข้อมูลที่ได้จาก 

(1)  การค้นคว้าจากเอกสารของธนาคารธนชาต 
(2)  ข้อมูลที่ได้จากระบบเครอืข่ายภายในของธนาคารธนชาตฯ   

 
การวิเคราะหข์อ้มลู 

 

 ประชากรที่ใช้ในการศกึษา  (Population)  มีดังนี  
 1) พนักงานธนาคารธนชาตฯ  มีทั งหมด 9 คน  โดยแบ่งเป็นผู้บริหาร 2 คน และพนักงาน  
7  คน                                                                                                                                                                                                      
 2) ลูกค้าที่มาใช้บริการ ณ  ธนาคารธนชาตฯ โดยใช้จ านวนบัญชีเงินฝากและบัญชีสินเช่ือ   
ที่มีอยู่ที่สาขาบ้านนาเดิม ซ่ึงมีจ านวนบัญชีเงินฝาก 54,948 บัญชี  และบัญชีสินเช่ือทั งหมด 4,637 
บัญชี รวมทั งหมด 59,585 บัญชี                                                                                                                                                                                                                      
 จากลูกค้าที่มีจ านวนบัญชีเงินฝากและบัญชีสินเช่ือ ที่มีอยู่ที่สาขาบ้านนาเดิม  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  จ านวนของขนาดกลุ่มตัวอย่าง   
        n  คือ  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
                 e  คือ  ค่าความคลาดเคล่ือนที่ยอมใหเ้กิดขึ นได้    
  (ในที่นี ใช้ค่าความเช่ือมั่น  90 %  ท าให้ e  มี่ค่าเท่ากับ  1 - 0.90 = 0.10) 
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 แทนค่า                  n  =   
59585

1+ 59585 (0.10)2                                                             

          =  99.83 
 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 100  ตัวอย่าง 
 

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษา 
 

1) แบบสัมภาษณ์พนักงานของธนาคารธนชาตฯ เก่ียวกับปัญหาในการให้บริการลูกค้า 
 2) การวิเคราะห์ผังก้างปลา  เพื่อหาสาเหตุของการขาดประสิทธิภาพการให้บริการ  โดย
การก าหนดปัญหาที่หวัปลา  และก าหนดกลุ่มปจัจัยทีจ่ะท าใหเ้กิดปัญหานั น ๆ  

3) แบบสอบถาม  มีลักษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด และปลายปิด  ซ่ึงสร้างขึ น  เพื่อ
ศึกษาความเห็นส าหรับลูกค้าและประชาชนที่มารับบรกิารกับธนาคารธนชาตฯ 
 ส าหรับการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการบริการ   ผู้ศึกษาใช้วิธีการ
วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย  และค่าสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยการแปลความหมายค่าเฉล่ียของระดบั
คะแนน  ดังนี  
 การค านวณช่วงคะแนนจากสูตร  ดังนี  
  

  ช่วงคะแนน  =  
คะแนนสูงสุด  −  คะแนนต่ าสุด

จ านวนระดับ
 

 
 จากการวิเคราะห์ดังกล่าว ท าให้ ผู้ศึกษาสามารถหาช่วงคะแนนของความคิดเห็นเก่ียวกับ 
การบริการของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ดังนี  
 
 ระดับความคดิเห็น  ระดับคะแนนของค  าถาม  ค ่าเฉลีย่ 
 เห็นด้วยมากที่สุด  ให้คะแนนเป็น  5           4.21 - 5.00 
 เห็นด้วยมาก  ให้คะแนนเป็น  4           3.41 - 4.20   

 เห็นด้วยปานกลาง  ให้คะแนนเป็น  3           2.61 - 3.40  
 เห็นด้วยน้อย  ให้คะแนนเป็น  2           1.81 - 2.60   
 เห็นด้วยน้อยที่สุด  ให้คะแนนเป็น  1           1.00 - 1.80 
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ภาพที ่4 การวิเคราะห์ปญัหาการขาดประสิทธิภาพในการให้บริการดว้ยแผนภูมิก้างปลา 

 
สรุปผลการศกึษา 

 
 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้จัดการธนาคาร ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคาร และ

พนักงานปฏิบัติงาน  วิเคราะห์ผังก้างปลา  และการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริการของ
ธนาคารธนชาตฯ โดยการตอบแบบสอบถามจากลูกค้าผู้มาใช้บริการ  พบว่า ปัญหาที่ส าคัญเป็นอันดบั
แรกในการปฏิบัติงานของพนักงานนั น มาจากปัญหาเรื่องนโยบายการบริหารงานที่ไม่ชัดเจน  ท าให้
พนักงานได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดคลาดเคล่ือน และบางครั งอาจมีการได้รบัข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง  ประกอบ
กับระบบงานที่มคีวามยุ่งยากซับซ้อน จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการท างาน  รวมถึงเหตุทีพ่นักงานยังมี
ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคารไม่ครอบคลุม  จึงมีการน าเสนอผลิตภัณฑ์ซ่ึง    ไม่ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า  และการส่ือสารระหว่างพนักงานกับลูกค้ามีความเข้าใจที่ไม่ตรง กันบ้าง ท าให้
ลูกค้าบางรายไม่พึงพอใจกับการให้บริการของพนักงาน ประกอบกับธนาคารธนชาตฯ ยังมีจ านวน
พนักงานที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน หรือ 

สนองตอบความต้องการของลูกค้าผู้มารับบริการในบางช่วงเวลาที่มีความเร่งรีบ   และ
อุปกรณ์ในการให้บริการ เช่น เครื่องบริการฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ เครื่องปรับสมุดฝากเงิน ยังมีไม่
เพียงพอ ท าให้ลูกค้าต้องเสียเวลารอในการธุรกรรมหน้าเคาน์เตอร์บริการ 



177 

นอกจากนี เมื่อพิจารณาจากอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ของลูกค้าที่มาใช้บริการที่
แตกต่างกันมีความคิดเห็นในการบรกิารแตกต่างกัน  โดยลูกค้าที่มีอายุช่วง 20-40 ปี การศึกษาระดบั
อนุปริญญา  ปวส.  ปริญญาตรี และอาชีพพนักงานเอกชน  รับจ้าง  จะให้คะแนนความพึงพอใจใน
การบริการต่ า  เน่ืองจากลูกค้าในกลุ่มนี ต้องการระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และยังเคยชินกับส่ิงอ านวย
ความสะดวก มากกว่าลูกค้าที่มีอายุมาก ซ่ึงจะคุ้นเคยกับรูปแบบการบริการของธนาคารในระบบรูป
แบบเดิม  จึงแสดงให้เห็นว่าลูกค้ากลุ่มนี ยังไม่พอใจในการบรกิารของธนาคารธนชาตฯ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
การวิเคราะห์ผลการศึกษาที่เกิดขึ นดังกล่าวข้างต้น  ผู้ศึกษาขอเสนอแนะกลยุทธ์ในการเพิ่ม

ศักยภาพในการให้บริการของพนักงานธนาคารธนชาตฯ โดยแบ่งเป็นแผนระยะสั นให้เริ่มต้นจากการ
อบรมปลูกฝังทัศนคติที่ดีในด้านการบริการ ให้พนักงานมีใจรักและพร้อมที่จะให้บริการกับลูกค้าทุก
รายเต็มความสามารถ  ส าหรับแผนในระยะยาวทางธนาคารธนชาตฯ โดยผู้บริหารควรก าหนด
นโยบายและแก้ไขปัญหาให้ชัดเจนใน ด้านการบริหารงาน ด้า นบุคลากร ด้านต้นทุน  และด้าน
สภาพแวดล้อมที่จะต้องมีความพรอ้มที่จะใหบ้ริการลูกค้าอย่างดีเย่ียม 
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การลดระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วยนอก ที่มารับบริการด้านกายภาพบ าบัด
ต่อเนื่อง โรงพยาบาลเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จิรกิตติ์ สารอักษร* 
 

บทคัดยอ่ 
  
 ระยะเวลาการบริการ เป็นอีกหน่ึงปัจจัยส าคัญในด้านความแออัดของผู้ที่มารับบริการใน
โรงพยาบาลเคียนซา การลดช่องว่าง (Gap) ระหว่างช่วงระยะเวลาการรอคอย (Waiting Time) และ
ระยะเวลาการรับบริการ (Service Time) จะส่งผลให้ผู้ป่วยใช้เวลาในการเข้ารบับริการสั นลง และเกิด
ความพึงพอใจต่อการบริการของโรงพยาบาลเคียนซา 
 การวิจัยเรื่องการลดระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วยนอก ที่มารับบริการทางกายภาพบ าบดั
ต่อเน่ือง ณโรงพยาบาลเคียนซา มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ขั นตอนการใหบ้รกิารดา้นกายภาพบ าบดั 
ค้นหาแนวทางการลดระยะเวลาการรอคอยและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านกายภาพบ าบัด 
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Learning) ด้วยการประยุกต์แนวคิดแบบลีน (Lean Concept)
และวงจรเด็มมิ่ง (Demming Cycle) กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ที่มารับบริการด้านกายภาพบ า บัด 
โรงพยาบาลเคียนซาเพียงอย่างเดียว ทั งสิ น 64 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบบันทึก
ช่วงเวลาที่เข้ารับบริการในแต่ละขั นตอน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ก่อนและหลังการพัฒนา 
โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลในแบบการวิเคราะหเ์ชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ด้วย
สถิติความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบก่อน -หลัง ด้วย t-test for 
Dependent Samples 
 ผลการวิจัยพบว่าหลังการพัฒนาฯ 1) กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาการรอคอยจาก 15.31 นาที 
เหลือ 4.39 นาที อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t = 16.885, p < 0.01 ) และ 2) และมีประสิทธิภาพการ
บริการด้วยแบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการเพิ่มขึ นจาก 4.56 คะแนน เป็น 4.75 คะแนน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t = -9.129, p < 0.01 )   

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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 อย่างไรก็ตาม จากการวิจัยครั งนี สามารถพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อลดระยะเวลาการรอ
คอยในผู้ที่ใช้สิทธิข้าราชการได้ด้วยการใช้เครื่องสแกนบัตรประชาชน  เพื่อให้เป็นการบริการแบบ  
จุดเดียวจบ (One Stop Service) ในทุก ๆ สิทธิการรักษา และสามารถขยายแนวทางการลด
ระยะเวลารอคอยด้วยแนวคิดลีนไปยังผู้ทีม่ารับบรกิารประเภทอ่ืนที่มีขั นตอนซับซ้อนมากขึ นต่อไปได้ 
 
ค  าส าคญั: ระยะเวลาการรอคอย, ผู้ป่วยนอก, กายภาพบ าบัด 
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บทน า 
 
 ปัจจุบัน ประชากรไทยมีอายุคาดเฉล่ียที่เพิ่มมากขึ นทุกปีจากสถิติสาธารณสุขปี  2561 

ประกอบกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ระบุว่าคนไทยมีอัตราการเจ็บป่วยจาก 
17,500 รายต่อประชากร 100,000 คน ในปี พ.ศ.2550 เป็นประมาณ 22,900 รายต่อประชากร 
100,000 คน ในปี พ.ศ.2558 ท าให้ ประชาชนเข้ามารับการรกัษาทั งในโรงพยาบาลรฐัและเอกชนเพิ่ม
สูงขึ น ที่มีประสิทธิภาพผู้รับบริการมีความต้องการและความคาดหวังในบริการที่สูงขึ น ท าให้สถาน
บริการทั งภาครัฐ และภาคเอกชนต่างให้ความส าคัญกับการพัฒนาคณุภาพการบริการ เพื่อสร้างความ
ประทับใจแก่ผู้รับบริการ เมื่อเข้ามาใช้บริการในสถานบริการ หากผู้รับบริการได้รับการต้อนรับที่ไม่
เป็นมิตร จะเกิดความไม่ไว้วางใจ และไม่เช่ือมั่นต่อเจ้าหน้าที่ (สรานันท์ อนุชน, 2556) 

 โรงพยาบาลเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ให้การบริการ
ประชาชนในเขตอ าเภอเคียนซาทั งสิ น 48,776 คน  ครอบคลุมทั ง 4 มิติ คือ การส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ ซ่ึงมีเป้าหมายของการให้บริการที่มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน และประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว ซ่ึงหน่วยงานกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลเคียนซา
เป็นอีกหน่ึงก าลังขับเคล่ือนการบริการแก่ประชาชนในพื นที่ มีบุคคลากรเป็นนักกายภาพบ าบัด 5 คน 
และผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด 2 คน รวมทั งสิ น 7 คน  ให้บริการประชาชนในหลากหลายรูปแบบ เช่น 
การรักษาทางกายภาพบ าบัดผู้ป่วยนอก การรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยใน การตรวจคัดกรองความเส่ียงต่าง ๆ 
การส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยท างาน การเย่ียมบ้านดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงใน
ชุมชน  ท าให้หน่วยงานกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลเคียนซามีปริมาณผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ นทุกปี โดยในปี 
2561 มียอดผู้มารับบริการเป็นผู้ป่วยนอกทั งสิ น 1,374 คน ซ่ึงการรักษาต่อเน่ืองในผู้ป่วยหลายรายมี
ความจ าเป็น แผนกกายภาพบ าบัดจึงท าการนัดผู้ปว่ยมาเข้ารับการรักษาอย่างตอ่เน่ือง โดยพบว่า สถิติ
ย้อนหลัง 3 ปี ในปี พ.ศ.2559-2561 มีผู้ป่วยนอกมารับบริการที่แผนกกายภาพบ าบัด โรงพยาบาล
เคียนซา เฉล่ียวันละ 15 คน ซ่ึงแนวทางการให้บริการของโรงพยาบาลเคียนซาคือประชาชนทุกคน
ต้องมาติดต่อที่ห้องบัตร ก่อนการเข้ารับบริการ และติดต่อห้องการเงินหลังเข้ารับบริการทุกครั ง ซ่ึง
การมีระยะเวลาการรอคอยที่นานจะส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในด้านอ่ืน  ๆ  โดยเฉพาะความ
เช่ือมั่นต่อผู้ให้บริการ ซ่ึงระยะเวลาการรอคอยไม่ควรเกิน 30 นาที  (Hart, 1995) นอกจากนี  การรับรู้
ของผู้ป่วยต่อการรอคอยยังส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริการอีกด้วย  (Bielen & Demoulin, 
2007) ซ่ึงในปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลเคียนซามีระยะเวลาการรอคอยในการพบแพทย์ของ
ผู้ป่วยนอกโดยเฉล่ีย 103 นาที มีระยะเวลารอคอยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเฉล่ีย 68 นาที แต่
ยังไม่มีข้อมูลสถิติของผู้ป่วยนอก แผนกกายภาพบ าบัดถึงระยะเวลาการรอคอยตลอดการใช้บรกิาร 
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 ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นปัญหาการมีระยะเวลารอคอยที่ไม่จ าเป็นเพื่อลดช่องว่าง (Gap) ระหว่าง
ช่วงระยะเวลาการรอคอย (Waiting Time) และระยะเวลาการรับบริการ (Service Time) ของผู้ป่วย
ที่มาท ากายภาพบ าบัดให้น้อยลงตามบริบทของพื นที่  อันจะส่งผลให้ผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจ 
และให้ความไวว้างใจในการมาใช้บรกิารทีโ่รงพยาบาลเคียนซาตอ่ไป  

 

ค  าถามการวจิยั 
 

1) ปัญหาการบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจริงของพนักงานบริษัท 
เอเชียนน  ามันปาล์ม จ ากัด นั นมีสาเหตุมาจากปัจจยัใดบ้าง 

2) แนวทางการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัท เอเชียนน  ามันปาล์ม จ ากัด  ในการแก้ปัญหา
การบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจริง ควรเป็นอย่างไร 

 

วัตถุประสงคใ์นการวจิยั 
  
 1) ขั นตอนการให้บริการด้านกายภาพบ าบัดแก่ผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลเคียนซาใน
ปัจจุบันเป็นอย่างไร 
 2) สามารถลดขั นตอนการให้บริการด้านกายภาพบ าบัด เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย และ
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการไดห้รือไม ่อย่างไร 
 

งานวิจยัทีเ่ก ีย่วข้อง 
 
ซัง ชุล คิม (Seung-Chul Kim et al., 2543) ได้ศึกษาเก่ียวกับการสร้าง แบบจ าลองส าหรบั

การให้บริการ และวิเคราะห์จ านวนของผู้รับบริการที่ต้องเข้ารับการรักษา โดย แบ่งผู้รับบริการ
ออกเป็นกรณีต่าง ๆ  เช่น ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษานอกเวลาท างานปกติ ผู้ป่วยได้รับ
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นต้น โดยมีการพิจารณาจากอาการของผู้ป่วยก่อนเข้ารับการ รักษา เพื่อการ
จัดการและส ารองเตียงไว้ใหผู้้ป่วยทีต่้องได้รับการรักษาอย่างทนัที 

ปัญญพัฐน์ ลีอังกรูเสถียร และ คณะ (2545) ได้ศึกษาเก่ียวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยใช้
เทคนิคการจ าลองแบบปญัหา โรงพยาบาลสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม ่โดยเสนอแนวทางใน การแก้ไข
ปัญหาออกเป็นสามกรณี คือ ปรับตารางการตรวจของแพทย์ เพิ่มพยาบาลในส่วนการให้ ค าปรึกษา
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หลังจากการพบแพทย์ และทั งสองกรณีข้างต้นท าพร้อมกัน ผลการวิจัย พบว่าการจัดตารางการ
ท างานของแพทย์ใหมจ่ะมคีวามคุม้ค่ามากที่สุดและไดป้ระสิทธิภาพการท างานที่ดขึี น  

ซัง ชุล คิม (Seung-Chul Kim et al., 2545) ได้ศึกษาเก่ียวกับการสร้าง แบบจ าลองการจัด
ตารางเวลาบริการของโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโควต้าการใช้ห้อง ฉุกเฉินในการผ่าตัด โดย
เน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานห้องฉุกเฉินที่ ผู้ป่วยมารับบริการจากที่ต่าง กันภายใน
โรงพยาบาล ผลการศึกษาสามารถจัดสรรการใช้ห้องฉุกเฉินได้อย่างมี ประสิทธิภาพและได้รับ
ประโยชน์ทั่วทั งองค์กร   

สายสุรางค์ โชติพานิช (2547) ได้ศึกษาวิเคราะห์ระบบแถวคอยของการเข้ารับ บริการเจาะ
เลือดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชโดยเน้นการเพิ่มช่องการให้บริการเพื่อลดระยะเวลารอ คอยเฉล่ีย
ของผู้มารับบริการและวิเคราะห์ร่วมกับสัดส่วนเวลาว่างของผู้ให้บริการ และได้เสนอแนะ ในการท า
วิจัยต่อไปว่าควรมกีารน าปัจจยัต่าง ๆ  ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ ได้แก่ บุคคลากรและ งบประมาณ มารว่ม
ในการวิเคราะห์แบบจ าลอง ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคญัทีจ่ะท าใหเ้กิดการ เปล่ียนแปลง  

จันทรา ณ นคร (2548) ได้ศึกษาเก่ียวกับการจ าลองแบบปัญหาการรอคอยของ ผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลกันตรัง จังหวัดตรัง เน่ืองจากผู้ป่วยใช้เวลาในการรับบริการนาน โดยงานวิจัยนี มุ่งที่จะ
ศึกษาระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น และจะพิจารณาจากจ านวนผู้ ให้บริการที่
เหมาะสมเป็นส าคัญ โดยศึกษาจากตัวแบบการแจกแจงของผู้ป่วยที่มารับบริการและตวัแบบการแจก
แจงของการให้บริการแตล่ะขั นตอนซ่ึงศึกษาเก่ียวกับเวลารอคอยโดยเฉล่ีย และงานวิจัยนี ได้เสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาต่อโดยให้มีการน าปัจจัยด้านบุคลากรและงบประมาณมาร่วม เป็นปัจจัยหน่ึงใน
งานวิจัยซ่ึงเป็นเรื่องส าคัญที่จะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงระบบได้ p 

สัทธพงศ์ ใจจิตร (2550) ได้ศึกษาเก่ียวกับการท างานของระบบการให้บริการ ผู้ป่วยนอกของ
โรงพยาบาลป่าซางจังหวัดล าพูน โดยเน้นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดล าดับการรอคอย
เพื่อให้สามารถลดเวลารอคอย และเป็นการเพิ่มความสามารถของการให้บริการ และหลีกเล่ียงการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  

แพททริก และ พูเตอร์แมน (Patrick & Puterman, 2550) ได้ศึกษาเก่ียวกับ การเข้ารับ
บริการรักษาพยาบาลที่ต้องให้ใช้เวลารอคอยน้อยที่สุด โดยได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ ระหว่างการรอ
คอยและการให้บริการ โดยสามารถสร้างกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการได้ 3 รูปแบบ คือ 
กระบวนการตัดสินใจแบบมาร์คอฟ โปรแกรมเชิงเส้น และ การจ าลองเหตุการณ์ เป็น ทางเลือกใน
การสร้างตารางของระดับความส าคัญ และแสดงใหเ้ห็นว่าใช้วิธีการเหล่านี ลดระยะเวลา รอคอยได้  

กัญชลา สุดตาชาติ และพิสิฐ เจือไทย (2552) ได้ศึกษาเก่ียวกับการปรับปรุง ประสิทธิภาพ
แถวคอยในการให้บริการของแผนกจ่ายยา ของโรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่แห่ง หน่ึงในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยเน้นที่การปรับปรุงระบบการท างาน มีการรวมขั นตอนบางขั นตอนเพื่อให้บรกิาร
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ร่วมกัน และลดจ านวนแถวคอยให้เหลือเพียงแถวเดียว ในขณะที่ช่อง ให้บริการมีจ านวนเท่าเดิม ซ่ึง
ท าให้ระยะการให้บริการโดยเฉล่ียลดลงและยังสามารถเพิ่มประมาณ การให้บริการลูกค้าของแผนก
จ่ายยาโดยเฉล่ียเพิ่มขึ นด้วย  

วนันยา (2552) ศึกษาระบบการให้บริการผู้ป่วย แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสกลนคร 
จ านวน 3 แผนก คือ งานเวชระเบียน งานตรวจโรค และงานเภสัชกรรม โดยการจ าลองสถานการณ์ 
วิเคราะห์เวลารอคอยเฉล่ีย เปอร์เซ็นต์การว่างงานของเจ้าหน้าที่ มีแนวทางในการปรับปรุงโดยการ
เพิ่มทรัพยากรเข้าไปในจุดที่เกิดการรอคอยและเปอร์เซ็นต์การว่างน้อย พบว่าผู้ป่วยใช้เวลาในระบบ
ลดลง 

ปอแก้ว เรืองเพ็ง (2556) ได้ศึกษาเก่ียวกับระบบแถวคอยของการใหบ้ริการผู้ป่วยนอก คลินิก
อายุร กรรม โรงพยาบาลพัทลุง จ านวน 3 งาน คือ งานเวชระเบียน งานตรวจโรค และงานเภสัชกรรม 
โดยเน้นการเพิ่มและบริหารบคุคลากรให้เหมาะสม เพียงพอเพื่อลดระยะที่ผู้ป่วยอยู่ในระบบ  

แสงระวี เทพรอด และคณะ (2556) ได้ศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพให้บริการผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลคลองหลวง ด้วยวิธีการปรับปรุงกระบวนการบริการโดยลดขั นตอนจากเดิม 6 ขั นตอน 
เหลือ 5 ขั นตอน โดยรวมงานคัดกรองและบันทกึข้อมูลเข้าด้วยกัน 

กาญจน์พัฒน์  แจ่มมีชัย และสลิล  อินทุรัตน์ (2560) ได้แก้ปัญหาผู้ป่วยรอคอยรับยา โดย
การใช้ตะกร้าสีส าหรับยา 1-2 รายการ และเปล่ียนสีตะกร้าทกุช่ัวโมงเพื่อแก้ปัญหาผู้ปว่ยตกควิ รวมถึง
ช่วยท าสัญลักษณ์ให้เภสัชกรทราบ และลดระยะเวลาการอธิบายยา ท าให้สามารถลดระยะเวลารอ
คอยยาเฉล่ียจากเดิม 32.08 นาที เป็น 20.16 นาที 

คัทลิยา วสุธาดา (2560) ได้ศึกษาพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน เพื่อลดระยะเวลารอคอย ใน
ผู้ป่วยโรคเรื อรังที่มารับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี โดยเน้นการ
ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจและลดความเครียดของผู้มารอรับบริการ มีผู้รับผิดชอบในระบบควิ 
และลดการบันทึกที่ซ  าซ้อน 

ไซนับ ศุภศิริ และคณะ (2560) งานวิจัยนี ได้แบ่งกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ โดย
ประยุกต์จากระบบแถวคอย ต่อระยะเวลาการรอคอยและความพึงพอใจในบริการของผู้ป่วยนอก
โรคเบาหวาน โรงพยาบาลมายอ จังหวัดปัตตานี โดยเน้นการลดขั นตอนการรับบรกิาร จาก 8 ขั นตอน
เหลือ 5 ขั นตอน พบว่ากลุ่มทดลองมีระยะเวลารอคอยน้อยกว่า และมีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบ 

ศศินภา บุญพิทักษ์ และคณะ (2561) ได้น าแนวคิดลีน ประยุกต์กับเทคนิค 5W1H เพื่อลด
ขั นตอนในห้องจ่ายยาใหม่ จาก 15 ขั นตอน เหลือ 12 ขั นตอน พบว่าสามารถลดระยะเวลารอคอยได้ 

ส าหรับงานวิจัยนี  ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาด้านเวลาการรอคอยเป็นส าคัญ โดยใช้แนวคิดแบบลีนที่
ก าลังเป็นที่แพร่หลายและใช้ในงานวิจัยในช่วงเวลาปัจจุบัน ประยุกต์ร่วมกับวงจรเด็มมิ่ง ที่มีการ
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ตรวจสอบและพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง  มาเป็นวิธีวิจัยในการลดระยะเวลาการรอคอยในผู้ป่วยนอก 
ที่มารับบริการที่มารับบริการด้านกายภาพบ าบัดต่อเน่ือง โรงพยาบาลเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด (ชนิตา ภระมรทัต, 2558) 

 

วิธีการศกึษาและด าเนนิกจิกรรม 
 
1) ขั้นประชมุวางแผนและเตรยีมการ (Plan) 
ประชุมครั งที่ 1 ณ แผนกกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลเคียนซา 
ผู้เข้าร่วมประชุม เป็นเจ้าหน้าที่แผนกกายภาพบ าบัด 7 คน ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากฝ่ายเวช

ระเบียน 2 คน และตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 1 คน โดยมีจุดประสงค์การประชุม ดังนี  
 (1) อธิบายถึงที่มาของประเด็นการพัฒนาแนวทางการลดระยะเวลาการรอคอยแก่

ผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงการอธิบายขั นตอนการด าเนินงานของแผนกกายภาพบ าบัดในปัจจุบัน พบวา่
มีระยะเวลารอคอยระหว่างการเข้ารบับริการดา้นกายภาพบ าบัดทั งหมด 3 จุด 

 (2) สอบถามเป้าหมายของการเดินงานในแต่ละแผนก ซ่ึงได้ข้อสรุปดังนี  
 ฝ่ายเวชระเบียน (ห้องบัตร) การให้ผู้ป่วยย่ืนบัตรนัดและบัตรประชาชนแก่เจ้าหน้าที่หอ้ง

บัตรทุกครั ง เน่ืองจากต้องการยืนยันตัวบุคคล ป้องกันความผิดพลาด และตรวจสอบความต้องการมา
รับบริการของโรงพยาบาลเคียนซา ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เพื่ออนุญาตให้เจ้าหน้าที่แผนกอ่ืนๆ 
บันทึกรายละเอียดข้อมูลผู้ป่วยรายนั น ๆ  (เปิด Visit) 

 ฝ่ายการเงิน (ห้องการเงิน) การให้ผู้ป่วยย่ืนบัตรนัดและบัตรประชาชนแก่เจ้าหน้าที่ห้อง
การเงินทุกครั ง เน่ืองจากต้องการยืนยันตัวบุคคล ประเภทของสิทธิการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายทีต่อ้ง
ช าระ (หากมี) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี  

 สิทธิข้าราชการ ใช้บัตรประชาชนในการช าระค่าบริการ ด้วยเครื่องสแกนบัตรประชาชน 
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  เว้นแต่ผู้ป่วยไม่ไดย่ื้นบัตรประชาชน จะต้องช าระค่าบริการตามรายละเอียด
หัตถการที่ได้รบั (ส ารองจ่าย) และน าใบเสร็จทีร่ะบุรายละเอียดการรกัษาพยาบาล ย่ืนแก่หน่วยงานตน้
สังกัดเพื่อรับเงินคืน 

 สิทธิประกันสังคม ไม่มีค่าใช้จ่าย (รวมถึงแรงงานต่างชาตทิี่ท าประกันสังคม) 
 สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรณีบุคคลอายุ 12-59 ปีที่ไม่มีสิทธิย่อยอ่ืน ๆ จะมี

ค่าบริการร่วมจ่าย 30 บาทต่อครั ง 
 กรณีมีสิทธิย่อยอ่ืน ๆ เช่น อายุไม่ถึง 12 ปี อสม. ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้สูงอายุ จะ

ได้รับการยกเว้นค่าบริการร่วมจ่าย 
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 สิทธิพนักงานส่วนท้องถ่ิน  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 สิทธิหน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 สิทธินอกเขตพื นที่ หรือสิทธิช าระเงินเอง ช าระค่าบริการตามรายละเอียดหัตถการที่

ได้รับ 
 ฝ่ายกายภาพบ าบัด ต้องการให้ผู้ที่เข้ารับการรักษาทางกายภาพบ าบัดได้รบัการบริการที่

มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว 
 (3) หาแนวทางการพัฒนาขั นตอนการบริการ โดยยังรักษาเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน 

เพื่อลดหรือขจัดระยะเวลารอคอยทีเ่กิดขึ น 3 จุด ซ่ึงได้ข้อสรุปดังนี  
  (3.1) เจ้าหน้าที่กายภาพบ าบัด แจ้งรายช่ือผู้ป่วยที่นัดท ากายภาพบ าบัด และ

หมายเลขประจ าตัวผู้ปว่ย เพื่อยืนยันตัวตน แก่เจ้าหน้าที่ห้องบัตร ล่วงหน้า 1 วัน ในการเปิด Visit ท า
ให้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมาตดิตอ่ห้องบัตรก่อนการรับบริการทางกายภาพบ าบัด นอกจากนี  เจ้าหน้าที่
ห้องบัตรยังมีเวลาในการตรวจสอบข้อมูล และเปิดอนุญาตในการบันทึกข้อมูล โดยไม่กระทบผู้ป่วยที่
ติดต่อรับการบริการฝ่ายอ่ืน ๆ  

  (3.2) เจ้าหน้าที่กายภาพบ าบัดไม่จ าเป็นต้องส่งผู้ป่วยทุกรายไปห้องการเงิน หลัง
การเข้ารับบริการทางกายภาพบ าบัด โดยให้เจ้าหน้าที่กายภาพบ าบัดเป็นผู้ตรวจสอบสิทธิเบื องต้น 
จากนั น ให้ผู้ป่วยติดต่อห้องการเงินเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องช าระค่าบริการร่วมจ่าย สิทธิข้าราชการ หรือ
สิทธิอ่ืน ๆ ที่ไม่แน่ใจเท่านั น  หากเกิดความผิดพลาด หรือความบกพร่องในการเก็บค่าบริการ เจ้าหน้าที่
กายภาพบ าบดัยินดีรบัผิดชอบ ซ่ึงจะช่วยลดภาระงานแก่เจ้าหน้าทีห่้องการเงินในการตรวจสอบสิทธิได้ 

  (3.3) เจ้าหน้าที่กายภาพบ าบดัท าการนัดหมายผู้ป่วยครั งถัดไป ในระหว่างตรวจ
ร่างกายและให้การรักษา แทนการนัดหลังจากให้การรักษาแล้ว เพื่อลดขั นตอนการบริการและการรอคอย 

  (3.4) เจ้าหน้าที่กายภาพบ าบัดท าใบนัดเป็น 3 สี แทนสิทธิในการรักษาและการ
ช าระค่าบริการ เพื่อความสะดวกในการแบง่กลุ่มผู้รับบริการ 

  ซ่ึงมีความหมายดงันี  
  สีฟ้า  ติดต่อห้องการเงินเพื่อใช้บัตรประชาชน โดยไม่มีค่าบรกิาร (สิทธิข้าราชการ) 
  สีเหลือง ติดต่อห้องการเงิน เพื่อช าระค่าบริการ (ร่วมจ่าย 30 บาทต่อครั งในสิทธิ

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า บุคคลอายุ 12-59 ปีที่ไม่มีสิทธิย่อยอ่ืนๆ  และค่าบริการตามหัตถการทีไ่ดร้บั
ในสิทธินอกเขต หรือช าระเงินเอง) 

  สีเขียว ไม่มีค่าบริการ (สิทธิประกันสังคม พนักงานส่วนท้องถ่ินหรือหน่วยงานรัฐ 
อ่ืน ๆ และสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่มีสิทธิย่อยอ่ืน ๆ  ซ่ึงได้รับการยกเว้นค่าบรกิารรว่มจ่าย) 

 (4) เตรียมการเตรียมข้อมูล เอกสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะใช้ในงานวิจัย เช่น รายช่ือ
กลุ่มตัวอย่างที่เข้าเกณฑ์ทั ง 64 คน แบบบันทึก นาฬิกาตั งโต๊ะ และแบบประเมินความพึงพอใจ   
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2) ขั้นเกบ็ขอ้มลูกอ่นการปรบัปรงุ 
ด าเนินการชี แจงกลุ่มตัวอย่างทั ง 64 คน ถึงแนวทางการด าเนินการวิจัย การขอความยินยอม

ด้านข้อมูลทั่วไป และขอความร่วมมือในการติดตามการเก็บข้อมูลด้านช่วงเวลาต่าง ๆ ตลอดการรับ
บริการด้านกายภาพบ าบดั โดยมีขั นตอนดังนี  

 (1) ให้กลุ่มตัวอย่างเดินจากแผนกกายภาพบ าบัด ไปย่ืนบัตรนัดและบตัรประชาชนทีห่อ้ง
บัตรซ่ึงห่างจากแผนกกายภาพบ าบัด 25 เมตร เมื่อเสร็จสิ นขั นตอนการย่ืนบัตร ยืนยันตัวตนและเปิด 
visit ให้เจ้าหน้าที่เข้าระบบเพื่อบันทึกข้อมูลการรักษาแล้ว กลุ่มตัวอย่างเดินกลับมาที่แผนก
กายภาพบ าบัด  

 (2) เจ้าหน้าที่ท าการบันทึก 2 เวลาที่กลุ่มตัวอย่างออกจากประตูแผนกกายภาพบ าบัด 
และมาถึงประตูกายภาพบ าบดัอีกครั ง เพื่อหาช่วงเวลารอคอยที่ 1  

 (3) เจ้าหน้าที่สุ่มเก็บข้อมูลระยะเวลาที่กลุ่มตัวอย่างเดินทางจากแผนกกายภาพบ าบดัไป
ยังห้องบัตรทั งสิ น 10 ราย เฉล่ียระยะเวลาที่ใช้คือ 22 วินาที และใช้ระยะเวลานี ในการหักลบจาก
ช่วงเวลาการรอคอยที่ 1 ในแบบบันทึกกลุ่มตัวอย่างทุกราย เพื่อจ าลองสถานการณ์การเข้ารับบริการ
จริงที่เริ่มจากห้องบัตร  

 (4) กลุ่มตัวอย่างเข้ารับการตรวจร่างกายและรับการรกัษาทางกายภาพบ าบัดตามปกติ 
 (5) เมื่อเสร็จสิ นการรักษา กลุ่มตัวอย่างนัดวัน เวลาการเข้ารับการรักษาครั งถัดไป โดย

ใช้บัตรซ่ึงออกให้ใหม่ ที่มีสีแตกต่างกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถจ าแนกประเภทสิทธิการรักษา และ
อธิบายขั นตอนการรับบริการแก่กลุ่มตัวอย่างไดอ้ย่างรวดเร็ว 

 (6) เจ้าหน้าที่ท าการบันทึก 2 เวลาที่กลุ่มตัวอย่างเริ่มท าการนัดหมาย และสิ นสุดการ  
นัดหมาย เพื่อหาช่วงเวลารอคอยที่ 2 

 (7) กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามความพึงพอใจก่อนการพัฒนา 
 (8) เจ้าหน้าที่ชี แจงให้กลุ่มตัวอย่างเดินกลับมาหน้าแผนกกายภาพบ าบดัเมื่อเสร็จสิ นการ

ตรวจสอบสิทธิและช าระค่าบริการที่ห้องการเงิน เพื่อส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าได้ด าเนินการ
เรียบร้อย  

 (9) เจ้าหน้าที่ท าการบันทึก 2 เวลาที่กลุ่มตัวอย่างออกจากประตูแผนกกายภาพบ าบัด 
และมาถึงหน้าแผนกกายภาพบ าบดั เพื่อหาช่วงเวลารอคอยที่ 3 

 (10) เจ้าหน้าที่สุ่มเก็บข้อมูลระยะเวลาที่กลุ่มตัวอย่างเดินทางจากห้องการเงินมายังหน้า
แผนกกายภาพบ าบัด ทั งสิ น 10 ราย เฉล่ียระยะเวลาที่ใช้คือ 5 วินาที และใช้ระยะเวลานี ในการหกัลบ
จากช่วงเวลาการรอคอยที่ 3 ในแบบบันทึกกลุ่มตัวอย่างทุกราย เพื่อจ าลองสถานการณ์ที่กลุ่มตัวอย่าง
เสร็จสิ นการรับบริการ ณ ห้องการเงิน 
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3)  ขั้นตรวจสอบขอ้มลู และด าเนนิการพฒันา 
ประชุมครั งที่ 2 ณ แผนกกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลเคียนซา 
ผู้เข้าร่วมประชุม เป็นเจ้าหน้าที่แผนกกายภาพบ าบัด 7 คน ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากฝ่ายเวช

ระเบียน 2 คน และตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 1 คน โดยมีจุดประสงค์การประชุม ดังนี  
 (1) แจ้งความคืบหน้าการเก็บข้อมูลก่อนการพัฒนาแก่ทุกฝ่าย  
 (2) ทบทวนแนวทางการพัฒนาเพื่อลดขั นตอนการบริการ โดยฝ่ายกายภาพบ าบัดจะท า

การส่งส าเนาตารางนัดของกลุ่มตัวอย่างแก่ห้องบัตร ล่วงหน้า 1 วัน โดยกลุ่มตัวอย่างจะเดินทางมารบั
บริการทางกายภาพบ าบัดครั งถัดไปที่แผนกกายภาพบ าบัดได้โดยไม่ตอ้งผ่านห้องบัตรก่อน และจะส่ง
กลุ่มตัวอย่างเพื่อติดต่อห้องการเงินเฉพาะสิทธิที่จ าเป็นเท่านั น 
  4)  ขั้นด าเนนิการพฒันา 

 (1) ด าเนินการตามแนวทางใหม่ที่ผ่านการวิเคราะห์และวางแผน การเก็บข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างทั ง 64 คน ด้วยแนวทางใหม่ คื อ กลุ่มตัวอย่างเดินทางมาเข้ารับการบริการที่ห้อง
กายภาพบ าบัดตามวนั เวลาที่ได้นัดหมายไว้ 

 (2) กลุ่มตัวอย่างเข้ารับการตรวจร่างกายและรับการรักษาทางกายภาพบ าบดั พร้อมท า
การนัดหมายในระหวา่งท าการรกัษา 

 (3) อธิบายขั นตอนการพัฒนาแก่กลุ่มตัวอย่าง โดยบัตรนัดสีเขียว หมายถึ งเสร็จสิ น
ขั นตอน สามารถเดินทางกลับได้   

  ส่วนสีฟ้าและ สีเหลือง เจ้ าห น้าที่ชี แจงให้กลุ่มตัวอย่าง เดินกลับมาหน้าแผนก
กายภาพบ าบัดเมื่อเสร็จสิ นการตรวจสอบสิทธิและช าระค่าบริการที่ห้องการเงิน เพื่อส่งสัญญาณใ ห้
เจ้าหน้าที่ทราบว่าไดด้ าเนินการเรียบรอ้ย  

 กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามความพึงพอใจหลังการพัฒนา 
 (1) เจ้าหน้าที่ท าการบันทึก 2 เวลาที่กลุ่มตัวอย่างที่มีบัตรนัดสีฟ้าและสีเหลืองออกจาก

ประตูแผนกกายภาพบ าบดั และมาถึงหน้าแผนกกายภาพบ าบดั เพื่อหาช่วงเวลารอคอยที่ 3  
 (2) เจ้าหน้าที่สุ่มเก็บข้อมูลระยะเวลาที่กลุ่มตัวอย่างเดินทางจากห้องการเงินมายังห น้า

แผนกกายภาพบ าบัด ทั งสิ น 10 ราย เฉล่ียระยะเวลาที่ใช้คือ 5 วินาที และใช้ระยะเวลานี ในการหกัลบ
จากช่วงเวลาการรอคอยที่ 3 ในแบบบันทึกกลุ่มตัวอย่างทุกราย เพื่อจ าลองสถานการณ์ที่กลุ่มตัวอย่าง
เสร็จสิ นการรับบริการ ณ ห้องการเงิน 

5)  ขั้นวเิคราะหผ์ลการด าเนนิการพฒันาและหาแนวทางปรบัปรงุ 
น าข้อมูลจากการเก็บแบบบันทึกเวลา  แบบสอบถามความพึงพอใจก่อน และหลังการพัฒนา 

มาวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  
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ผลการด าเนนิกจิกรรม 
   
  กลุ่มตัวอย่างทุกราย เป็นผู้ที่รับบริการทางกายภาพบ าบัดตอ่เน่ืองเพียงอย่างเดียว และเคยมา
รับบริการทางกายภาพบ าบดัแล้วอย่างน้อย 2 ครั ง โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 35 ราย (ร้อยละ 54.7) 
และเป็นเพศชาย 27 ราย มีสัดส่วนกลุ่มอายุ 60 ปีขึ นไปมากที่สุด 26 ราย (ร้อยละ 40.6) รองลงมา 
เป็นกลุ่มอายุ 50-59 ปี 23 ราย (ร้อยละ 20.3) ตามล าดับ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด 37 
ราย (ร้อยละ 57.8) รองลงมาท าอาชีพรับราชการ 11 ราย (ร้อยละ 17.2)  ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษามากที่สุด 49 ราย (ร้อยละ 76.6) รองลงมาคือระดับปริญญาตรี 12 ราย (ร้อยละ 18.8) มี
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามากที่สุด 50 ราย (ร้อยละ 78.1) รองลงมาคือสิทธิข้าราชการ 11 
ราย (ร้อยละ 17.2) 
 ระยะเวลารอคอยรวม และความพึงพอใจของผู้ทีม่ารบับรกิารทางกายภาพบ าบดั   
 ตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาการรอคอยลดลงจาก 15.31 นาที เหลือ 4.39 นาที 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p < 0.01 )  ซ่ึงลดลงร้อยละ 71.33 
 
ตารางที ่1 เปรียบเทียบระยะเวลารอคอยของกลุ่มตัวอย่าง (n = 64) 
 

ระยะเวลารอคอย x̄ S.D. t p 

ก่อนการพัฒนา 15.5156 4.239 16.885 <0.001 
หลังการพัฒนา 4.6562 4.164 

 
 ตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจต่อการบริการเพิ่มขึ นจาก 4.56 
คะแนน เป็น 4.75 คะแนน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.01)    
 
ตารางที ่2 เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่าง (n = 64) 
 

คะแนนความพงึพอใจ x̄ S.D. t p 

ก่อนการพัฒนา 41.0312 2.182 -9.129 <0.001 
หลังการพัฒนา 42.7500 1.727 
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1) สาเหตุการของระยะเวลารอคอย การเข้ารับการบริการของผู้ป่วยนอก หน่วยงาน
กายภาพบ าบัด โรงพยาบาลเคียนซา คือ การมีกระบวนการที่ยุ่งยาก หลายขั นตอน ซ่ึงเมื่อวิเคราะห์
และด าเนินการพัฒนา โดยการลดขั นตอนการบริการแล้ว สามารถลดระยะเวลาการรอคอยได้  ทั งยัง
สามารถประยุกต์การลดขั นตอนการบริการแก่หน่วยงานที่มีรูปแบบการบริการที่ใกล้เคียงกัน เพื่อลด
ระยะเวลารอคอยได้ เช่น แผนกแพทย์การแพทย์แผนไทย เป็นต้น  

2) สามารถปรับปรุงและพัฒนาเพื่อลดระยะเวลาการรอคอยในส่วนของสิทธิข้าราชการได้  
โดยการจัดหา เครื่องสแกนบัตรประชาชนประจ าแผนกกายภาพบ าบัด เพื่อลดขั นตอนการย่ืนบัตร
ประชาชน ณ ห้อง การเงิน หลังจากเสร็จสิ นการรับบริการ  

3) ประชาสัมพันธ์ขั นตอนการใช้ตู้ช าระเงินอัตโนมัติแก่ประชาชน เพื่อลดขั นตอนการรอคิว
ที่ห้องการเงินได้อีกช่องทางหน่ึง  

4) ชี แจงท าความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับบริการถึงการลดขั นตอนการบริการ ซ่ึงยังมีความแตกตา่ง
กันในระหว่าง สิทธิการรักษา ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกที่ไม่ได้รับเสมอภาค ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ เช่น กลุ่มสีฟ้าที่เป็นข้าราชการ มีความรู้สึกว่ากลุ่มตน มีขั นตอนการรับบรกิารที่มากกวา่
กลุ่มสีเขียวที่เป็นสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีสิทธิย่อยในการได้รับการยกเว้นค่าบริการร่วมจ่าย 
30 บาท  

5) ค้นหาแนวทางการบริการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก
เพิ่มเติม เช่น คิวทางด่วนแก่ผู้ที่มีอายุ 80 ปีขึ นไป เพื่อให้ประชาชนในอ าเภอเคียนซาได้รับการบริการ
ที่ดี สะดวกและมีคุณภาพตอ่ไป 
 

สรุปและขอ้เสนอแนะ 
  

1) สาเหตุการของระยะเวลารอคอย การเข้ารับการบริการของผู้ป่วยนอก หน่วยงาน
กายภาพบ าบัด โรงพยาบาลเคียนซา คือ การมีกระบวนการที่ยุ่งยาก หลายขั นตอน ซ่ึงเมื่อวิเคราะห์
และด าเนินการพัฒนา โดยการลดขั นตอนการบริการแล้ว สามารถลดระยะเวลาการรอคอยได้  ทั งยัง
สามารถประยุกต์การลดขั นตอนการบริการแก่หน่วยงานที่มีรูปแบบการบริการที่ใกล้เคียงกัน เพื่อลด
ระยะเวลารอคอยได้ เช่น แผนกแพทย์การแพทย์แผนไทย เป็นต้น  

2) สามารถปรับปรุงและพัฒนาเพื่อลดระยะเวลาการรอคอยในส่วนของสิทธิข้าราชการได้  
โดยการจัดหา เครื่องสแกนบัตรประชาชนประจ าแผนกกายภาพบ าบัด เพื่อลดขั นตอนการย่ืนบัตร
ประชาชน ณ ห้อง การเงิน หลังจากเสร็จสิ นการรับบริการ  
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3) ประชาสัมพันธ์ขั นตอนการใช้ตู้ช าระเงินอัตโนมัติแก่ประชาชน เพื่อลดขั นตอนการรอคิว
ที่ห้องการเงินได้อีกช่องทางหน่ึง  

4) ชี แจงท าความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับบริการถึงการลดขั นตอนการบริการ ซ่ึงยังมีความแตกตา่ง
กันในระหว่าง สิทธิการรักษา ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกที่ไม่ได้รับเสมอภาค ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ เช่น กลุ่มสีฟ้าที่เป็นข้าราชการ มีความรู้สึกว่ากลุ่มตน มีขั นตอนการรับบรกิารที่มากกวา่
กลุ่มสีเขียวที่เป็นสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีสิทธิย่อยในการได้รับการยกเว้นค่าบริการร่วมจ่าย 
30 บาท  

5) ค้นหาแนวทางการบริการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก
เพิ่มเติม เช่น คิวทางด่วนแก่ผู้ที่มีอายุ 80 ปีขึ นไป เพื่อให้ประชาชนในอ าเภอเคียนซาได้รับการบริการ
ที่ดี สะดวกและมีคุณภาพตอ่ไป 
 

เอกสารอา้งองิ 
 
กาญจน์พัฒน์  แจ่มมีชัย และสลิล  อินทุรัตน์. (2562). การใช้ระบบลีน (Lean) ในการลดระยะเวลา

รอคอยการบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยนอก 2 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 
กรุงเทพมหานคร: รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 

กัญชลา สุดตาชาติ และพิสิฐ เจือไทย. (2552). การปรับปรุงประสิทธิภาพแถวคอยในการให้บริการ 
ของแผนกจ่ายยาโดยการใช้การจ าลองสถานการณ์. วารสารการประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ ครั้งที่ 7 (หน้า 487-494). 21-22 พฤษภาคม 
2552.  

คัทลิยา วสุธาดา. (2560, มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนารูปแบบการด าาเนินงานเพื่อลดระยะเวลารอ
คอยการรับบริการในผู้ป่วยโรคเรื อรัง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบรุี . วารสาร
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุร,ี 28, 4-9. 

จันทรา ณ นคร. (2548). การจ าลองแบบปัญหาการรอคอยของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกันตัง จังหวัด
ตรัง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตพีิมพ์). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 

ชนิตา ภระมรทัต. (2558, 26 ตุลาคม). สร้างวัฒนธรรมองค์กรกับ 'เดฟ อูลริช'. กรุงเทพธุรกิจ. 
ปอแก้ว เรืองเพ็ง. (2556, กันยายน-ธันวาคม). การจ าลองระบบแถวคอยแผนกผู้ป่วยนอก: กรณีศึกษา 

คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลพัทลุง. ฉบับมนุษยศาสตรสั์งคมศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์, 6(3).  



192 

ปานวิทย์ ธุวะนุติ. (ม.ป.ป.). การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม หน่วยที่  5 ทฤษฎี
แถวคอย. กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

วนิดา เริงศักดิ์. (2555). “ไม้กายสิทธิ์ พิชิตเวลารอคอย.” สรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพ ประจ าปี งบประมาณ 2555. ปทุมธานี: งานการพยาบาลตรวจโรคกุมารเวชกรรม 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ.  

วนันยา ฤทธิสิทธิ์. (2552). การวิเคราะห์และพัฒนาระบบการใหบ้รกิารผู้ปว่ย กรณีศึกษา แผนกผู้ป่วย
นอก โรงพยาบาลสกลนคร . (วิทยา นิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  ไม่ ได้ตีพิมพ์ ). 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

สรานันท์ อนุชน. (2556). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการที่ ห้อง
อุบัติเหตุฉุกเฉิน  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. วารสารพยาบาลทหารบก, 14(3), 160-161. 

สายสุรางค์ โชติพานิช . (2547). การวิเคราะห์ระบบแถวคอยของการเข้ารับบริการบริจาคเลือด 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 

ส าเนียง วสันต์ช่ืน. (2554). การพัฒนาโปรแกรมการจ าหน่ายผู้ป่วยตามแนวคดิแบบลีนรว่มกับแนวคดิ
การวางแผนการจ าหน่ายในหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต ไม่ได้ตพีิมพ์). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 

สุธาสินี โพธิจันทร์. (2558). PDCA หัวใจส าคัญของการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง. วารสารสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ. สืบค้นจาก https://www.ftpi.or.th/2015/2125 

สุเมธ พีรวุฒิ. (2553). การบริหารจัดการองค์กรเพื่อขจัดความสูญเปล่าในระบบงานโรงพยาบาล 
Lean Management. เชียงใหม่: ม.ป.พ. 

สัทธพงศ์ ใจจิตร. (2550). การวิเคราะห์การท างานของระบบการให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
ป่าซาง จังหวดัล าพูน โดยใช้แบบจ าลองสถานการณ์แถวคอย. (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ไม่ได้ตพีิมพ์). มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ เชียงใหม่. 

Bielen, F., & Demoulin, N.  (2007) .  Waiting time influence on the satisfaction–loyalty 
relationship in services. Managing Service  Quality, 17(2), 174-193. 

Boonpitak, S. and Ratanavijit, K. Application of lean concepts for reducing waiting time: 
A case of outpatient Department at Phrapokklao Hospital Chanthaburi. 
Thaksin.Journal, 21(2). 

Hart, M.  (1995).  Improving out-patient clinic waiting times: Methodological and substantive 
issues.  International Journal of Health Care Quality Assurance, 8(6), 14-22. 

https://www.ftpi.or.th/2015/2125


193 

Patrick & Puterman. (2007). Reducing wait times through operations research: The case 
for intelligent patient scheduling. Retrieved from http://www.science direct.com 

Sainub Supasiri, et al. (2017). The effects of a service model for the diabetic out-patient 
department on waiting time and patients’ satisfaction. Thai Journal of Cardio-
Thoracic Nursing, 28(1).  

Sangrawee, T. (2013). Development of service efficiency: A case of outpatient 
Department at Khlong Luang Hospital Pathum Thani. In Proceedings of Social 
Sciences Conference Humanities and Education 2013 (pp. 153-158). 

Seung-Chul Kim et al. (2 0 0 2 ) .  Scheduling hospital services: the efficacy of elective 
surgery quotas. The international Journal of Management Science. Omega, 30, 
335-346. 

Seung-Chul, K. et al. (2 0 0 0 ) .  Flexible bed and allocation and performance in the 
intensive care unit. Journal of Operations Management, 18, 427-443. 



การส่งเสริมการมีส่วนรว่มของชมุชนในกระบวนการท างานของพิพิธภัณฑ์ 
ประวัติศาสตรเ์มอืงท่าทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

เจนจิรัชย์ ปาณยะรัตน์* 

บทคัดยอ่ 
 
การค้นคว้าอิสระนี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อวิเคราะหห์าสาเหตกุารไม่

มีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ประวัตศิาสตรเ์มืองท่าทอง 2) เพื่อก าหนด
แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และเสนอแนะการเพิ่มประสิทธิภาพในด าเนินงานของ
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง โดยใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์เชิงลึก สอบถามผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนที่อยู่ในพื นที่ใกล้เคียง
พิพิธภัณฑ์ฯ  
 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1) สาเหตุการไม่มีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการด าเนินงานของ
พิพิธภัณฑ์ฯ ทั งการมีส่วนร่วมรบัรู้ การมีส่วนร่วมวางแผนและตดัสินใจ การมีส่วนรว่มแสดงความคดิเหน็ 
และการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมอยู่ในระดบัน้อย ชุมชนไม่เข้าใจและไม่เหน็ความส าคญั สาเหตุ
หลักมาจากข้อจ ากัดจากภาครัฐในการด าเนินงานไม่มคีวามตอ่เน่ือง และไมชั่ดเจนเปน็รูปธรรม เจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องยังไม่เข้าใจในงานพิพิธภัณฑ์ ผู้น าชุมชนจึงไม่ทราบบทบาทตัวเอง ท าได้เพียงเข้ามารบัทราบ
รับฟังในส่ิงที่ภาครัฐคิดมาให้แล้ว อีกทั งประชาชนให้ความส าคัญกับเรื่องเศรษฐกิจและการหาเลี ยงชีพ
มากกว่างานที่เก่ียววัฒนธรรม ในส่วนการจัดแสดงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์มีรูปแบบการน าเสนอที่
ไม่น่าสนใจ และขาดความทันสมัย มีวัตถุโบราณจ านวนน้อย ชุมชนไม่เช่ือมั่นในการการเก็บรักษาและ
ความปลอดภัย 2) การก าหนดแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน คือต้องสร้างความตระหนักให้
ชุมชนรู้สึกต้องการพัฒนาก่อน แล้วร่วมกันคิดหาวิธีในการพัฒนา ที่ส าคัญคือการเสริมสร้างศักยภาพ
ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ มีความเข้าใจในการบริหารงานงานพิพิธภัณฑ์ มอบหมายบทบาทอ านาจอย่าง
เหมาะสม น ามาสู่การออกแบบนิทรรศการที่จัดแสดงการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมออกแบบนิทรรศการ
ภายในอย่างสร้างสรรค ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ย่ังยืนตอ่ไปในอนาคต 

 ค  าส าคญั: พิพิธภัณฑ์, ชุมชน, ผู้น าชุมชน, การมีส่วนร่วมของชุมชน 

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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บทน า 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2542 หมวดที่ 2 มาตรา 17 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ข้อ 18 ส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี 
และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน และข้อ 20 การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดตั งพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทองขึ นในปี พ.ศ.2550 
ด้วยเล็งเห็นความส าคัญเก่ียวกับประวัติศาสตร์ และวัตถุโบราณของเก่าแก่ของ  เมืองท่าทอง ได้รับ
ความสนับสนุนจากวัดเขาพระน่ิมเทพนิมิต ได้มอบพื นที่ที่ดินยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
สุราษฎร์ธานีสร้างพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทองและปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื นที่วัดจ านวนเนื อที่ 
10 ไร่ เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชีวประวัติ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี เพราะเมืองท่าทองนั นเป็น
เมืองมีประวัติศาสตรเ์ก่าแก่ควรแก่การสืบสานอนุรักษ์ไว้ ซ่ึงปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ฯ ตั งอยู่ที่หมู่ที ่1 ต าบล
ท่าทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ในการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทองมีแนวคิดในการด าเนินงานเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ลักษณะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนลักษณะ
ของพิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั งเพื่อ 1) เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวเมืองท่าทอง และ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชุมชนใกล้เคียง สนับสนุนการเก็บ รักษา วัตถุโบราณเครื่องใช้ท้องถ่ินที่
ก าลังสูญหาย 3) เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนที่สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตของคนในชุมชน 4) 
เป็นแหล่งบริการ และการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโทรคมนาคม  5) เป็น
แหล่งเรียนรู้เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชน 

การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ฯ นั นมาจากการริเริ่มโดยหน่วยงานภาครัฐ คือ องค์ก ารบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้จัดสรรในหลายด้าน โดยเฉพาะการก่อสร้างและบ ารุงรักษาอาคารพิพิธภัณฑ์
ที่ใช้ในช่วงระยะเวลา 12 ปี รวมกว่า 18 ล้านบาท นอกจากนี มีงบประมาณด้านอ่ืน ๆ  ได้แก่ เงินเดือน
บุคลากร ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุก่อสร้าง วัสดุการงานเกษตร ค่าสาธา รณูปโภค ซ่ึงโดยรวมเป็น 
งบลงทุนและงบด าเนินงานที่สูง ซ่ึงหากเปรียบกับประโยชน์ที่ได้รับนั น ถือว่ายังไม่คุ้มค่าในแง่นโยบาย
สาธารณะนี  เน่ืองจากการมีส่วนร่วมของชุมชนมีน้อยมาก การสานต่อนโยบายผ่านผู้น าชุมชน ก านัน
และผู้ใหญ่บ้านในพื นที่ยังไม่ได้รับความร่วมมอืเท่าที่ควร เห็นได้จากการส่งหนังสือเชิญชวนประชุมใน
แต่ละครั ง ผู้น าชุมชนจะไม่ให้ความร่วมมือในการมาประชุมแสดงความคิดเห็น การสานต่อนโยบายสู่
ชุมชนในพื นที่จึงเป็นไปได้ยาก ท าให้การขอความร่วมมือในการเสนอแนวทางที่ชุมชนต้องการ 
รวบรวมประวัติ และจัดท าข้อมูลโบราณสถานโบราณวั ตถุ รวมถึงการน าส่ิงของเข้าจัดเก็บใน
พิพิธภัณฑ์ฯ ก็ไม่สามารถท าได้ส าเร็จลุล่วง การเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมก็จะมีความเห็นต่างกัน 
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ท าให้ไม่ทราบความตอ้งการที่แท้จริงว่าชุมชนต้องการให้ภาครฐัจัดกิจกรรมใดในพิพิธภัณฑ์ฯ บ้าง จึง
ท าให้การด าเนินงานที่ผ่านมาไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณทีจ่ัดสรรไป
ดูแลในส่วนพิพิธภัณฑ์ฯ แต่ผลลัพธ์ที่ได้แทบจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ การผลักดันนโยบายเกิดการ
ชะงักในหลาย ๆ  ครั ง การด าเนินงานจึงมีความไม่ตอ่เน่ืองตามไป 

จากประเด็นปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยมีแนวความคิดว่า มีควา มจ าเป็นอย่างย่ิงในการ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ซ่ึงถือเป็นแรงขับเคล่ือนส าคัญ ต้องให้ชุมชนมีความสนใจ 
ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญในการรักษาไว้ซ่ึงวัฒนธรรมท้องถ่ินไว้ ซ่ึงจ าเป็นต้องทราบสาเหตุ
แห่งความไม่ร่วมมือ และหาแนวทางจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้พิพิธภัณฑ์ฯ ให้
มีความย่ังยืนต่อไปได้ 

 

วัตถุประสงคข์องการวจิยั 
 
1) เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุการไม่มีส่วนร่วมของชุมชน ในการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์

ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง 
2) เพื่ อก าหนดแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และ เสนอแนะการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ประวัตศิาสตรเ์มืองท่าทอง 
 

ค  าถามเพือ่การวจิยั 
 

1) สา เหตุของการไม่มี ส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการท างานของพิพิธ ภัณฑ์
ประวัติศาสตร์เมืองท่าทองคืออะไร  

2)  มีแนวทางการส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของชุมชนหรอืจัดการปญัหานี ไดอ้ย่างไร 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคิดและทฤษฎีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องมีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการหรือขั นตอนต่าง ๆ ของการบริหารตั งแต่
การรับรูข้อมูลปฏิบัติงาน การร่วมแสดงทัศนะความคิดเห็น การร่วมเสนอปัญหาและความต้องก าร
ของชุมชนและท้องถ่ิน การร่วมแนวทางการแก้ไขปัญหา การร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การร่วมใน
การด าเนินการ และการร่วมติดตามประเมินผล รวมทั งการร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ซ่ึงการ
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มีส่วนร่วมของประชาชนในทางวิชาการมีหลากหลายตัวแบบ ในที่นี ใช้ตัวแบบระดบัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ของสมาคมการมีส่วนร่วมสากล (International Association for Public Participation:  
IAP2) ที่เรียกว่า Public Participation Spectrum แบ่งเป็น 5 ระดับ (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2560)  

นงลักษณ์ วิรัชชัย (2543, น. 70) กล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีการสัมภาษณ์ว่าเป็นวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้การสนทนา ซักถามและโต้ตอบแบบเผชิญหน้าระหว่างผู้สัมภาษณ์กับผู้ให้
สัมภาษณ์ และผู้สัมภาษณ์มีการเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตบุคลิกภาพ กริยาท่าทาง การพูด เจตคติ 
ขณะที่สัมภาษณ์เพื่อน ามาพิจารณาสรุปผลตามปัญหาการวิจัยที่ก าหนดไว้ การสัมภาษณ์เป็นการ
รวบรวมข้อมูลแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) อาศัยการสนทนาซักถามระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ถูก
สัมภาษณ์ ซ่ึงผู้สัมภาษณ์ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ค่อนข้างสูง จึงท าให้การสัมภาษณ์บรรลุเป้าหมายตามที่
ต้องการ สอดคล้องแนวคิดของ สมชาย วรกิจเกษมสกุล (2554, น. 238) ที่สรุปว่า เป็นการสนทนา
อย่างมีจุดประสงค์ระหว่างผู้เก็บข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเก่ียวกับพฤติกรรมและ
คุณลักษณะที่ต้องการ การสัมภาษณ์แบบใช้แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์ที่ใ ช้
เพียงประเด็นหรือหัวข้อ เพียงประเด็นหลัก ๆ  ส่วนประเด็นย่อยมีการเพิ่มเติมระหว่างการสนทนา โดย
ผู้สัมภาษณ์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ไม่มีการเรียงล าดับค าถามไว้แน่นอนตายตัว ไม่
จ าเป็นต้องถามค าถามเหมอืนกันทุกคน ท าให้เกิดความยืดหยุ่น และเปิดกว้าง  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ พิสิษฐ์ ณัฎประเสริฐ และคณะ (2560) กล่าวไว้ว่า 
พิพิธภัณฑ์นั นประกอบด้วยหลักฐานทางโบราณคดี หลักฐานทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้
ของจริง ประกอบด้วย 1) ท้องถ่ินเป็นผู้จัดและท าเกิดขึ น โดยเกิดจากความต้องการของคนในชุมชน
ท้องถ่ินเพื่อความย่ังยืน 2) การด าเนินการคนในท้องถ่ินต้องเป็นคนในการด าเนินการคือเป็นผู้อยู่ใน
แหล่งก าเนิดพิพิธภัณฑ์มีความสัมพันธ์ในด้านเนื อหาระหว่างทางด้านประวัติศาสตร์และสังคม วิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของคนในท้องถ่ิน ดังนั น การจัดพิพิธภัณฑ์ไม่เพียงจัดแสดงเพียงส่ิงของบรรดา
โบราณวัตถุแต่เพียงอย่างเดียว ซ่ึงจะต้องสัมพันธ์กับเนื อหาในการเล่าเรื่องเก่ียวกับประวัติศาสตร์ทาง
วัฒนธรรม สังคม และชีวิตของผู้คนในท้องถ่ิน หรือพื นที่ต้นก าเนิดมรดกทางวัฒนธรรม 3) อาศัยความ
ร่วมมือของคนในท้องถ่ิน การประสานความร่วมมือกันทั งชุมชน ภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในท้องถ่ิน ให้
มีการจัดการแหล่งเรียนรู้ได้ โดยค านึงถึงประโยชน์ที่คนในทอ้งถ่ินที่จะได้รบัประโยชน์เป็นหลัก 4) เป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน เป็นส่วนหน่ึงของการจัดการประสบการการณ์เรียนรู้ เพื่อ
กระตุ้นส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการจัดการแหล่งเรียนรู้ การเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินของประเทศไทย 
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งานวิจยัทีเ่ก ีย่วข้อง 
  
 พิสิษฐ์ ณัฎประเสริฐ และคณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพือ่
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พบว่า ปัญหาของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินส่วนใหญ่เกิดจากโครงสร้างการ
บริหารงาน การจัดสรรงบประมาณ แผนการด าเนินกิจกรรม ผู้น าการท ากิจกรรมมีส่วนร่วม เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์ ปัญหาในการน าเสนอข้อมูล การจัดแสดง และการประชาสัมพันธ์ ซ่ึงมีแนวทางในการ
บริหารจัดการ แบบสมดุล 4 มิติหลัก ประกอบด้วย 18 องค์ประกอบย่อย และหน่ึงในนั นคือการ
จัดการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ การมีส่วนร่วมในชุมชน การมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษา เครือข่าย
ภายในและภายนอก และผู้น าท ากิจกรรมในท้องถ่ิน  

กรกฎ แพทย์หลักฟ้า และคณะ (2560) ซ่ึงศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนริมน  าจันทบูร พบว่า การที่ชุมชนสามารถพัฒนา
ชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ประสบความส าเร็จได้นั นเพราะชุมชนเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนกิจกรรม เริ่มด้วยการร่วมกันค้นหาปัญหาและความตอ้งการของชุมชนชาวชุมชนมีส่วนในการ
ร่วมคิดวิธีแก้ไขปัญหาของชุมชนเองและวางแผนการจัดกิจกรรม โดยน าปัญหาและความต้องการ ทุน
ท้องถ่ินกับสภาพความเป็นจริงของชุมชน มาเป็นปัจจัยในการพิจารณา จึงท าให้เกิดการร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมเสียสละ ร่วมทุน ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ 
ซ่ึงคล้ายกับงานวิจัยของจริญญา จันทร์ทรง (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
พัฒนาท้องถ่ินในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงใหญ่ อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
พบว่า แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถ่ินในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสงใหญ่ อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ด้านการมีส่วนร่วมในการตัด สินใจ 
ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเน่ือง และมีความสม่ าเสมอ เช่น 
ประกาศข่าวทางวิทยุกระจายเสียง ควรจัดให้มีการประชาพิจารณ์ในท้องถ่ินก่อนจะมีการตัด สินใจ 
วางแผนพัฒนาท้องถ่ินอย่างต่อเน่ือง และควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็
และตัดสินใจในการพัฒนาท้องถ่ินอย่างจริงจัง ด้านมีส่วนการร่วมปฏิบัติการ ควรให้การสนับสนุน
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ โครงการเก่ียวกับวันส าคัญทางศาสนา โครงการ
เก่ียวกับประเพณีต่าง ๆ  ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มท า กิจกรรมโดยมีการระดม
ทรัพยากร ได้แก่ คน ทรัพยากรธรรมชาติ วัสดุ อุปกรณ์ที่อยู่ในหมู่บ้านเพื่อด าเนินการรวมกลุ่ม ด้าน
การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ควรส่งเสริมให้ประชาชนไดต้ระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการบรหิาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อรักษาผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของท้องถ่ินตน ส่งเสริม
ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับในการพัฒนาด้านต่าง ๆ และการพัฒนาโครงการใน
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ต าบลเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในโครงการพัฒนา และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
ควรสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล การท า งานและตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานในโครงการหรอืกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใหเ้ป็นไปอย่างมี ควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับฟังการแถลงผลการด าเนินงาน และให้ข้อเสนอในโครงการเค ล่ือนที่
ประเภทต่าง ๆ  ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในทกุโครงการ 

และงานวิจัยของ พฤหัส รุ่งวิริยวงศ์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารงานของเทศบาล: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพารักษใ์น
ด้านการก าหนดนโยบาย อยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานทุกเรื่องใน
ระดับปานกลาง ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการติดตามผลและประเมินผล อบต.เทพารักษ์ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ปัญหามีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารของ อบต.เทพารักษ์ โดยรวมอยู่
ในระดับน้อย ควรมีการประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลข่าวสารประชาชน ไ ด้รับรูอย่างต่อเน่ืองและ
ทั่วถึง ต้องมีการปรับปรุงส่ือให้มีความทันสมัยและสามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่าย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ต้องให้ความรู้ความเข้าใจในในเรื่องการบริหารงานของท้องถ่ินและอ านาจหน้าที่ต่าง ๆ 
ให้กับประชาชน  

จากแนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนทั งหมดสรุปไดว้่า ขั นตอนของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือชุมชน ประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วมในการรับรู้  2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน
และตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 4) การมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรม ซ่ึงผู้วิจัยได้
ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยครั งนี  

 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
  
 ศึกษาถึงปัจจัยสาเหตุของปัญหาการไม่มส่ีวนร่วมของชุมชน ในการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตรเ์มืองท่าทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษา
ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้อง เพี่อก าหนดค าถามวิจัย แล้วลงพื นที่เก็บข้อมูลภาคสนามใน
ขั นตอนกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) โดยก าหนดตัวแปรทีจ่ะศกึษา ดังนี  
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                     ตัวแปรตน้                                                       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ป ัจจยัทีม่ผีลตอ่การมสีว่นรว่ม 

 
ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ระยะเวลาการศึกษาตั งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 2562 ประมาณ 3 เดือน เน่ืองจาก

เป็นระยะเวลาในการเรียนวิชาการค้นค ว้าอิสระ (PA 9000) ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการส าหรบันักบรหิาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

- ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญที่เก่ียวข้อง 
- พื้นที่วิจัย (หมู่บ้ำน) 
- ระยะเวลำที่อำศัยอยู่ในชุมชน 

- แรงจูงใจในกำรเข้ำรว่ม 
- ทัศนคติต่อพิพิธภัณฑ์ฯ 
- ควำมเข้ำใจในกำร
ด ำเนินงำนของพิพิธภัณฑ์ฯ 
- กำรเปิดโอกำสให้ชุมชนมี
ส่วนร่วม 
- ควำมสัมพันธ์ต่อ
คณะกรรมกำรพิพิธภัณฑ์ฯ 

 

 
 

กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในกระบวนกำรท ำงำน 

ของพิพิธภัณฑ์ประวัติศำสตร์ 
เมืองท่ำทอง  

อ.กำญจนดิษฐ์ จ.สุรำษฎร์ธำนี 
 

(มีส่วนร่วมรับรู้, มีส่วนร่วมในกำร
วำงแผนและตัดสินใจ, มีส่วนร่วม
ในกำรแสดงควำมคดิเห็น, มีส่วน

ร่วมด ำเนินกิจกรรม) 
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ระเบยีบวธิวีจิยั 
 
ในการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการท างาน

ของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง โดยวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุของการไม่มีส่วนร่วมของ
ชุมชนในกระบวนการท างานของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง และหาแนวทางการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยวิธีด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด าเนินการวิจัย
ต่อไป ดังนี  

1) กระบวนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) เป็นขั นตอนการเก็บข้อมูล
ภาคเอกสารในกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ เริ่มจากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง งานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง ท าการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมต่าง ๆ  เพี่อใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย โดยการศึกษาจากบทความ วารสาร และสืบข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  

2) กระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) ลงพื นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม เก็บ
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ซ่ึงใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) เป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด ใช้การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured) 
ใช้ประเด็นค าถามทีม่ีกรอบกว้าง ๆ  มีความยืดหยุ่นหรือเป็นการใช้ค าถามปลายเปิดในการซักถาม โดย
อาจมีแนวทางค าถามไว้เป็นแนวทางสัมภาษณ์ไว้บ้าง เพื่อสร้างความเป็นธรรมชาติความเป็นกันเองใน
การซักถาม อาจปรับเปล่ียนถ้อยค าหรือค าถามที่ใช้ไปตามสถานการณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับ ผู้ตอบ
ค าถามวิจัยและบรบิทที่เปล่ียนแปลงไป จะท าใหไ้ดข้้อมูลในหลายมิต ิ

ผู้ใหข้อ้มลูส าคญัในการวจิยั กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคคลส าคัญในชุมชนพื นที่เมืองทา่
ทอง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้น าชุมชน (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) เจ้าของโบราณวัตถุ ปราชญ์ชาวบ้าน 
และประชาชนที่อยู่ในพื นที่ใกล้เคียงพิพิธภัณฑ์ฯ รวมจ านวน 10 คน 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู 
1) การสัมภาษณ์เชิงลึก ที่ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบก่ีงโครงสร้างหรือแบบไม่เป็นทางการ 

คือ ใช้การสัมภาษณ์โดยการนัดพบปะส่วนตัว และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยการเตรียมแนวค าถาม
สัมภาษณ์เอาไว้ล่วงหน้า เพราะสามารถยืดหยุ่น และกระท าโดยง่าย และมีความต่อเน่ืองของค าถาม 
สามารถเจาะลึกจากแนวค าถามหลักที่ก าหนดไว้ก่อนล่วงหน้านั นเป็นแบบกว้าง ๆ  เพื่อให้มีจุดยืนและ
ประเด็นที่ต้องสัมภาษณ์ ใช้ลักษณะค าถามปลายเปิด แต่เป็นการสนทนาแบบธรรมชาติ ไม่สร้างความ
อึดอัดให้ผู้ตอบค าถาม และน าไปสู่ข้อมูลที่ตอ้งการ 
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2) ใช้การจดบันทึกและการบันทึกเสียงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพื่อเก็บประเด็นได้ครบถ้วน โดย
ผู้วิจัยต้องขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงจากผู้ให้สัมภาษณ์ก่อนท าการบันทึกเสียง เ พื่อเก็บ
รายละเอียดข้อมูลได้มากขึ นและสามารถน ากลับมาทวนสอบความถูกต้องไดใ้นภายหลัง  

 การรวบรวมขอ้มลู 
1) การเก็บข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้อง โดยการค้นคว้าทบทวนวรรณกรรมที่มีเนื อหาเก่ียวกับ

การมีส่วนร่วมของชุมชน การด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  ภูมิปัญญาชุมชน 
ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีจากแหล่งข้อมูลตา่ง ๆ  

2) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะหข้์อมูลการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
กระบวนการท างานของพิพิธภัณฑ์ฯ ก าหนดประเด็นในการก าหนดแบบสอบถาม โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื อหา (Content Analysis) สรุปประเด็น และอาศัยมุมมองจากผู้ให้ สัมภาษณ์ว่ามีความ
เข้าใจในการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ฯ มีแรงจูงใจและทัศนคติของชุมชนต่อพิพิธภัณฑ์ฯ และความ
ต้องการของชุมชนมีอะไรบ้าง 

การวเิคราะหข์อ้มลู 
1) ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ต้องน ามาเปรียบเทียบประเด็นทั งในส่วนที่

เหมือนและต่างกันของแต่ละบุคคล เพื่อสรุปประเด็นส าคัญให้ได้ และจัดล าดับความส าคญัของสาเหตุ
ปัญหาที่ไดม้านั น 

2) น าประเด็นข้อมูลทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์นั น มาเปรยีบเทียบกับข้อมูลทางเอกสารตา่ง ๆ  ทั ง
จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อเปรียบเทียบผลข้อมูลในประเด็นที่ ใกล้เคียงกัน 

3) น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสารเอกสารและการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เช่ือมโยง
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ เน่ืองจากเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพต้องมีการพรรณนาข้อเท็จจริงอย่างกว้าง
และลึกพอสมควร เพื่อให้ทราบสาเหตุการไม่มีส่วนร่วมของชุมชน และทั งนี ต้องอ้างการศึกษางาน
เอกสารที่เก่ียวข้องมาประมวลความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วย แล้วจึงน าไปสู่ประเด็นค าตอบในการวิจัย
สรุปตามหลักวิชาการในการเขียนผลและอภิปรายผลรายงานค้นคว้าอิสระนี  น ามาค าตอบในการตั ง
ค าถามการวิจัยในตอนต้น คือวิเคราะห์หาสาเหตุการไม่มีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการท างาน
ของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง และหาแนะแนวทางเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ฯ ต่อไป 
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สรุปผลการวจิยั 
 

1) การศึกษาหาสาเหตุการไม่มีส่วนร่วมของชุมชน ในการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง  เป็นศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้น าชุมชน 
(ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) และประชาชนที่เก่ียวข้อง (ปราชญ์ชาวบ้าน, เจ้าของโบราณวัตถุ)  

 (1) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับรู้ และด้านการมส่ีวนร่วมแสดงความคดิเห็น 
 ในงานการด าเนินงานด้านส่ือสารข่าวสารไปยังชุมชนนั น ทางหน่วยงานงานภาครัฐที่

เก่ียวข้อง น าโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง โดยผ่านการแจ้งหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมมายังผู้เก่ียวข้องใน
พื นที่ แต่พบว่าการด าเนินการส่วนนี ไม่ต่อเน่ือง ความสนใจจากผู้น าชุมชนยังน้อยเพราะไม่ทราบ
บทบาทหน้าที่ตนอย่างชัดเจน การแบ่งทีมท างานตามยุทธศาสตร์แต่ละฝ่ายก็ไม่ได้เข้มแข็งในการ
ท างาน ไม่ทราบขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบว่าต้องไปท าอะไร อย่างไร และนโยบายบางอย่างที่แสดง
ความคิดเห็นไปนั น ส่วนใหญ่ไม่ถูกน าไปสานตอ่ เพราะภาครัฐไม่ไดเ้ข้ามาท าอย่างต่อเน่ือง การมาร่วม
น่ังระดมคิดเห็นได้ประเด็นออกมาแต่ไม่เห็นการต่อยอดเป็นรูปธรรม การมาร่วมประชุมครั งถัดไป จึง
มักมีประเด็นเดิม ๆ ที่เคยคุยไว้แต่ไม่ได้รับการพัฒนา จึงควรแก้ไขการประชุมเพื่อติดตามงานอย่าง
ต่อเน่ืองทุก 2 เดือน เพื่อให้เกิดการด าเนินการพัฒนาต่อเน่ือง อีกทั งยังเป็นการรับทราบปัญหาตา่ง ๆ  
และน าไปสู่การแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้น าเองจะเห็นความส าคัญและกระตือรือร้นมากขึ นและ
ในส่วนของชาวบ้านในชุมชนถึงแม้ไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมในส่วนนี  แต่ถ้าหากผู้น าชุมชนซ่ึงเป็นตัวแทน
เข้าใจบทบาทตัวเอง ก็จะส่งผลให้การประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมเพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมนั นดีขึ น 
อาจด้วยวิธีกระจายข่าวต่อแบบปากต่อปาก เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่รูจ้ักใกล้ชิดกันโดยพื นฐานอยู่แล้ว 
มีการพบปะกันประจ าตามสภาพสังคมชนบท แต่ก็ควรจะมีช่องทางเทคโนโลยีในปัจจุบันผ่านส่ื อ
โซเชียลมีเดียเพิ่มเติม เช่น เพจเฟซบุ๊ค สร้างการรับรู้ข่าวกิจกรรม ภารกิจงานของพิพิธภัณฑ์ สาระน่ารู้
ทางวัฒนธรรม และข่าวสารอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ นอกจากนี ควรประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอ่ืน ๆ  เพื่อให้คน
ทั่วไปรู้จักพิพิธภัณฑ์ เช่น การจัดท าหนังสือประวัติศาสตร์โบราณสถาน โบราณวัตถุ แผ่นพับ ส่ือ
วิดีทัศน์ ที่สามารถเช่ือมโยงวิถีชีวิตชาวบ้านท่าทอง ซ่ึงต้องเร่งในการรวมรวมข้อมูลและเก็บเพื่อคงไว้
ไม่ให้สูญหาย  

 ส าหรับในส่วนของการโครงการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ที่จัดในบริเวณพื นที่พิพิธภัณฑ์ 
เช่น การจัดงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ินเมืองท่าทอง งานคดห่อช่อปั้นสังสรรค์คน
กานดิด หรืองานประเพณีลอยกระทง ชุมชนจะให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
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ค่อนข้างมาก อาจด้วยการใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศ เสียงตามสาย และการบอกต่อภายใน
ชุมชน อาจเพราะเป็นกิจกรรมท าใหก้ารจัดงานต่าง ๆ  ในการจัดท า โครงการเพื่อให้เป็นทีรู่้จักมากขึ น 

 (2) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตดัสินใจ 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนในกระบวนการท างานของพิพิธภัณฑ์ฯ ถือว่าอยู่

ในระดับน้อยมาก ชุมชนไม่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในกระบวนการท างานโดยตรง การตัดสินใจร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐมักจะผ่านผู้น าชุมชน ซ่ึงตัวผู้น าชุมชนเองก็จะเข้ามารับทราบรับฟังในส่ิงที่ภาครฐัจะ
ท ามากกว่า มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นกันในการประชุมบา้ง แต่อาจไม่ไดถู้กน าไปต่อยอดเทา่ทีค่วร 
อาจเป็นสาเหตุที่ไม่ค่อยได้สนใจงานพิพิธภัณฑ์นี  อีกทั งความจริงจังของภาครัฐในการพัฒนา
กระบวนการท างานนั นก็ยังไม่เห็นความต่อเน่ืองเป็นที่ประจักษ์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐเองอาจยังไม่
เข้าในในงานพิพิธภัณฑ์เท่าที่ควร อาจเป็นสาเหตุให้ชุมชนไม่ทราบบทบาทและการเข้าไปร่วมมือว่า
ควรช่วยวางแผนตัดสินใจงานไดใ้นระดับใด 

 (3) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านการด าเนินกิจกรรมนั น ในส่วนของการจัดงานประเพณี

จะได้รับความนิยมและเข้ามามีส่วนร่วมในระดับด ีแต่ในส่วนงานอ่ืน ๆ  ถือว่ามีส่วนร่วมน้อยมาก ทั งใน
แง่ของเจ้าของโบราณวัตถุมาขึ นทะเบียนบัญชีวัตถุโบราณเพื่อเข้าจัดเก็บในพิพิธภัณฑ์ ซ่ึงยังมีจ านวนที่
ไม่มากนัก ยังมีของโบราณที่อยู่ตามบ้านเรือนชาวบ้านและไม่ได้เอามาจัดโชว์อีกจ านวนหน่ึงซ่ึงไม่ได้
น ามารวบรวม อาจเน่ืองจากเห็นว่าเป็นของหายาก มีมูลค่า หากน ามาเก็บไว้ทีพ่ิพิธภัณฑ์ ชาวบ้านก็ไม่
เช่ือมั่นในการการเก็บรักษาและความปลอดภัย กลัวเกิดสูญหายหรือช ารุดเสียหายหากไม่ได้รับการ
เก็บบ ารุงรักษาที่ถูกต้อง  

 ส าหรับในส่วนของตัวพิพิธภัณฑ์ โซนคอมพิวเตอร์นั นจะมีเยาวชนในชุมชนเข้ามาใช้
บริการใช้สืบค้นเพื่อการศึกษาอยู่เป็นประจ าเกือบทุกวัน แต่ในโซนจัดแสดงนิทรรศการและวัตถุ
โบราณ จะมีนักเรียนนักศึกษาทั งในพื นที่และนอกพื นที่เข้ามาเย่ียมชมนาน ๆ  ครั ง อาจด้วยมีของ
โบราณจ านวนไม่มากและมีรูปแบบที่ยังไม่น่าสนใจ ไม่ทันสมัยมากนัก การที่จะน าของเก่าในพื นที่มา
น าเสนอให้ผู้เข้าชมเกิดความสนใจนั น ต้องสร้างให้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต มีการเคล่ือนไหวโดยใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการน าเสนอร่วมกับคนเล่าเรื่องที่สามารถเช่ือมโยงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
เข้าด้วยกันได้ โดยอาจมีปราชญ์ชาวบา้นในท้องถ่ินเป็นผู้ร่วมด าเนินงานบ้างในบางโอกาส ก็จะเกิดการ
มีส่วนร่วมมากขึ น  

 การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ ที่ต้องเริ่มจากท้องถ่ินเป็นผู้ริเริ่ม ซ่ึงทางคณะท างานของภาครฐั
เคยได้ด าเนินการอย่างถูกต้องตามแนวทางแล้ว แต่ด้วยงานทางวัฒนธรรมนั นชุมชนอาจมองเห็น
ความส าคัญเป็นล าดับท้ายๆ รองจากเรื่องส่ิงสาธารณูปโภค เศรษฐกิจและปากท้อง ในการด าเนินงาน
จัดกิจกรรมจากภาครัฐ ซ่ึงน าโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงต้องติดตามงานอย่าง
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ต่อเน่ือง แล้วชุมชนจะเกิดความการเคล่ือนไหวตามมากขึ น ร่วมกันเสนอความต้องการของชุมชน ร่วม
คิดวิธีแก้ไขปัญหา และวางแผนการจัดกิจกรรม โดยน าปัญหาและความต้องการมาเป็นปัจจัยในการ
พิจารณา จึงท าให้เกิดการร่วมร่วมด้วยช่วยกันในทุกมิติ เมื่อเกิดการปฏิบัติจริงก็เกิดการพัฒนา ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของกรกฎ แพทย์หลักฟ้า และคณะ (2560, น. 23) ซ่ึงศึกษากระบวนการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนริมน  าจันทบูร พบว่า การที่
ชุมชนสามารถพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ประสบความส าเร็จได้นั นเพราะชุมชนเ น้น
กระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมเริ่มด้วยการร่วมกันค้นหาปญัหาและความต้องการของ
ชุมชนชาวชุมชนมีส่วนในการร่วมคิดวิธีแก้ไขปัญหาของชุมชนเองและวางแผนการจัดกิจกรรม โดยน า
ปัญหาและความต้องการ ทุนท้องถ่ินกับสภาพความเป็นจริงของชุมชน มาเป็นปัจจัยในการพิจารณา 
จึงท าให้เกิดการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมเสียสละ ร่วมทุน ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมินผล 
และร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ 

2) เพื่อก าหนดแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และเสนอแนะการเพิ่มประสิทธิภาพใน
ด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตรเ์มืองท่าทอง 

จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการท างานของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
เมืองท่าทองโดยการสัมภาษณ์ พบว่า ปัจจุบันนั นมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเมืองท่าทอง
ค่อนข้างน้อยในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนรับรู้ ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ส่วนร่วมในการ
วางแผนและตัดสินใจ และแม้กระทั่งส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม เน่ืองจากข้อจ ากัดจากภาครัฐเอง
ในการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ที่ยังไม่มีความต่อเน่ือง และไม่ด าเนินการอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมให้
เห็น ผู้น าชุมชนจึงไม่ทราบว่าต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร รวมถึงการด าเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับวิธี
ท ามาหากินของคนในชุมชนเพราะในปัจจุบันชุมชนให้ความส าคัญกับเรื่องปากท้องมากกว่า เวลาเป็น
ต้นทุนในการท ามาหากินท าให้ไม่มีความรู้สึกอยากเข้ามามีส่วนร่วมในงานที่เก่ียววัฒนธรรมมากนัก 
อีกทั งเพราะขาดปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในหลายหลายด้านท าให้ประชาชนไม่เข้าใจและไม่เห็น
ความส าคัญในการเข้ามามบีทบาทหน้าที่ และการช่วยกันด าเนินการดูแลรักษาพิพิธภัณฑ์ แลประเด็น
ส าคัญคือการขับเคล่ือนนโยบายจากภาครัฐนั นก็ควรจะใช้บุคลากรที่เช่ียวชาญเฉพาะด้าน และควรมี
ความเข้าใจในงานพิพิธภัณฑ์เป็นอย่างดี ซ่ึงในการศึกษาวิจัยครั งนี อย่างน้อยก็ท าให้ทราบสาเหตุการ
ไม่มีส่วนร่วมและน าไปหาแนวทางการส่งเสริมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายที่
เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ เพื่อสานต่อไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการมีส่วนร่วมในการรับรู้ การ
ร่วมแสดงความคิดเห็น การวางแผนและตัดสินใจ การร่วมด าเนินกิจกรรม ซ่ึงทั งนี ภาครัฐเองก็ต้องให้
ความส าคัญรับรู้ถึงปัญหาและความต้องการไปพร้อมกันเพื่อประชาชนจะได้มีความกระตือรือร้นมาก
ขึ นในการท ากิจกรรมและพัฒนาชุมชนของตัวเองให้มีความเข้มแข็งมากขึ น สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ไปรยา ท้าวอาจ และคณะ (2562, น. 334) ที่กล่าวถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเปิด
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โอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามส่ีวนร่วมกับภาครัฐ โดยการสรา้ง
ความร่วมมือ 5 ระดับ คือ การให้ข้อมูลข่าวสาร การรับฟังความคิดเห็น การเก่ียวข้อง ความร่วมมือ 
และการเสริมอ านาจแก่ประชาชน ทั งนี ทั งสองภาคส่วนคือรัฐและชุมชนจะตอ้งมีส่วนร่วมเข้าด้วยกัน  

สามารถสรุปประเด็นหลัก ๆ เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้ดังนี  
(1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นว่า

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทองนั นเป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับวัฒนธรรม สามารถถ่ายทอดความรู้
เรื่องราวประวัติศาสตร์ วิถีชุมชน มรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ให้ชุมชนเล็งเห็นคุณค่า
และความส าคัญ อาจจะเริ่มจากการที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐร่วมกับชุมชนไปศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ชุมชน
อ่ืนที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน เพื่อให้มีความเข้าใจและมองเห็ นภาพตัวอย่างจาก
ประสบการณ์ตรงทั งในแง่ความล้มเหลวจนกระทั่งน ามาสู่ความส าเร็จ หรือให้เห็นสภาพปัญหาที่อาจ
ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ชุมชนร่วมคิดวิเคราะหส์ถานการณป์ัญหาทีพ่บเจอในการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ฯ 
แล้วน าไปก าหนดวิธีการแก้ไข สร้างความรู้สึกต้องการพัฒนาก่อน แล้วจะท าให้เกิดการร่วมกันคิดหา
วิธีในการพัฒนา 

(2) เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ ให้มีความเข้าใจใน
งานพิพิธภัณฑ์อย่างถ่องแท้ สามารถสร้างองค์ความรู้ในการด าเนินงานได้ มอบหมายบทบาท ให้
อ านาจแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เพื่อให้ท าหน้าทีไ่ดต้ามที่ก าหนด  

(3) ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์
ชุมชน น ามาสู่การออกแบบนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดง การจัดท าทะเบียนวัตถุและ
เรื่องราวของวัตถุแต่ละชิ น สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชน เพื่อให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมออกแบบนิทรรศการภายในอย่างสร้างสรรค์ 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งกระดาษถ่ายเอกสาร 
ของบริษ ัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จ ากัด 

เจษฎา  อภิชนังกูร* 
 

บทคัดยอ่ 
  
 การศึกษาครั งนี  มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ นในการขนส่งกระดาษถ่าย
เอกสาร และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นโดยน าหลักการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ( Action 
Learning) มาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาของพนักงานขนส่งกระดาษถ่ายเอกสารโดยผ่านการ
เรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม จัดกิจกรรมการประชุมพบปะเพื่อแลกเปล่ียนความรู้  ประสบการณ์ 
มุมมองที่แตกต่างกัน ผ่านกระบวนการซักถาม พูดคุย จับประเด็น คิด  ใคร่ครวญ สะท้อนแนวทาง
การแก้ไขปัญหา และน าแนวทางที่ได้ไปทดลองปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาในการขนส่ง
กระดาษถ่ายเอกสาร ให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด 
 ผลการศึกษา พบว่า สาเหตุจากปัญหาที่เกิดได้แก่ 1) ปัญหาด้านผู้ปฏิบัติงาน 2) ปัญหาด้าน
ระบบ 3) ปัญหาด้านขนส่ง 4) ปัญหาด้านสินค้า 5) ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม ดังนั นแนวทางการ
แก้ไขปัญหา จากปัญหาด้านผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงปัญหาที่พบส่วนมาเป็นเรื่องของ ขึ นสินค้าผิด เน่ืองจาก
กระบวนการไม่ละเอียดรอบครอบ ทางกลุ่มจึงได้เสนอแนวทางให้เพิ่มการตรวจเช็คสินค้า อีกรอบก่อน
จะขึ นรถขนส่ง เน่ืองจากที่ผ่านมา น าสินค้าขึ นรถเลยไปนับบนรถ โดยไม่ได้ตรวจเช็คจ านวนทั งหมด
ก่อนขึ นรถ ซ่ึงท าให้ขึ นสินค้าผิด ขึ นสินค้าไม่ครบ การแก้ปัญหาด้านระบบ เน่ืองจากมีการส่งสินค้า
หลายจุดในเส้นทางแต่ละเที่ยวท าใหเ้สียเวลามากขึ น ทางกลุ่มก าหนดใหม้ีการจัดส่งไม่เกิน 6 จุดในแต่
ละเที่ยวการขนส่ง การแก้ปัญหาด้านขนส่ง ให้มีการตรวจเช็คสภาพรถทกุครั งก่อนจะมกีารขนส่งระยะ
ทางไกลเพื่อป้องกันไม่ให้รถเสียขณะการขนส่ง การแก้ปัญหาด้านสินค้า ได้มีการตรวจเช็คสภาพสินคา้
ก่อนจัด ส่งทุกครั ง เพื่อไม่ให้ สินค้าเกิดการช ารุดระหว่างการขนส่ง และ  ในส่วนปัญหาด้าน
สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้อยาก ทางกลุ่มท าได้เพียงแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า
และรายงานผู้บังคับบญัชาใหท้ราบเบื องต้นเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว จากข้อมูลสถิติในช่วงก่อน

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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การวิจัยตั งแต่แต่เดือน มกราคม ถึง ตุลาคม มีการส่งสินค้าไม่ได้จ านวนรวม 231 รีม คิดเป็นมูลค่า 
22,494.30 บาท แต่หากว่าได้ท าการเรียนรู้จากการปฏิบัติแล้วสามารถแก้ไขปญัหาในการขนส่งได้ จะ
ก่อให้เกิดรายได้ในส่วนเพิ่ม คือ 22,777.22 บาท ซ่ึงจากที่ได้มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ในช่วงเวลาที่
ท าการศึกษา ยังไม่พบปัญหาในการขึ นสินค้าผิด ทางกลุ่มเสนอแนะให้ด าเนินการใช้ข้อเสนอแนะ
ตามที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัต ิเพื่อดูผลระยะยาวต่อไป 
 
ค  าส าคญั: ประสิทธิภาพ, การขนส่ง, กระดาษถ่ายเอกสาร 
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บทน า 
  

ปัจจุบันการด าเนินธุรกิจเป็นการค้าแบบไร้พรมแดน ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ต้องมีการวางแผน
เพื่อน าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในองค์กร โดยเฉพาะด้านการขนส่งซ่ึงถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญที่
ผู้ประกอบการ ซ่ึงการขนส่งน ามาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการท าก าไรให้กับ
ธุรกิจ โดยท าให้สินค้าและบริการทีม่ีตน้ทุนต่ าและสามารถส่งสินค้าใหกั้บลูกค้าไดท้ันเวลา รวดเร็วและ
ถูกต้อง ซ่ึงการที่จัดส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จได้ 

บริษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จ ากัด เป็นผู้แทนจ าหน่ายกระดาษถ่ายเอกสารภายใต้แบรนด์ 
ไอเดีย ในเครือของ SCG หรือ เครือซิเมนต์ไทย ซ่ึงรับผิดชอบพื นที่ทั งหมดในส่วนของภาคใต้ตอนบน
ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่ึงเป็นศูนย์กระจายสินค้า, จังหวัดชุมพร, จังหวัดระนอง, จังหวัดพังงา ,
จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดกระบี่, จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดตรัง, จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา
บางส่วน ซ่ึงการขนส่งมี 2 วิธี แบบแรกเป็นการขนส่งโดย บริษัทไบรท์ไอเดียซัพพลาย จ ากัด ซ่ึงเป็น
ขนส่งแบบคันเล็ก ไปกลับไม่เกิน 400 กิโลเมตร จ านวนไม่เกิน 1,200 รีม และ แบบคันใหญ่ซ่ึง
ด าเนินการโดย ขนส่งของ SCG จ านวนต่อเที่ยว 2,400 รีมขึ นไป ในการวิจัยครั งนี มุ่งเน้นศึกษาปัญหา
ที่เกิดจากการขนส่งจากบริษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จ ากัด ไปยังลูกค้าเท่านั น ซ่ึงที่ผ่านมาข้อมูลสถิติ
ในระบบ พบว่า ในปี 2562 ค่าเฉล่ีย 10 เดือนที่ผ่านมาตั งแต่ มกราคม-ตุลาคม ไม่สามารถส่งกระดาษ
ให้กับลูกค้าได้ คิดเป็นร้อยละ 0.24 ตีเป็นมูลค่า 22,494.30 บาท ซ่ึงมาจากปัญหาหลาย ๆ  ด้านที่
เกิดขึ นท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการส่งสินค้า ซ่ึงปกติกระบวนในการท างานคือ รับค าส่ังซื อ , ออกบิล
ขาย, จัดและจ่ายงาน, นัดวันส่ง, ส่งมอบ, คืนบิล ซ่ึงปัญหาที่เกิดขึ น ภายใต้กระบวนการดังกล่าวทั งสิ น 
ซ่ึงผลให้การขนส่งไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควรจึงต้องมีการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง 

 

วัตถุประสงคข์องการศกึษา 
 

1) เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัญหาในการบริการขนส่งสินค้าล่าช้าของบรษิัท ไบรท์ไอเดยี
ซัพพลาย จ ากัด 

2) เพื่อก าหนดแนวทางการแก้ในการตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากที่สุด 
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วิธีการศกึษา และการด าเนนิกจิกรรมการเรยีนรูจ้ากการปฏบิัติ 
 
 กระบวนการและขั นตอนการด าเนินกิจกรรมจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ในครั งนี มีมี
จุดประสงค์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา “พนักงานขนส่งสินค้า” ในกระบวนการจัดส่งสินค้าของ บริษทั 
ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จ ากัด และ เพื่อออกแบบ “แนวทางในการจัดการขนส่งใหเ้กิดประสิทธิภาพของ 
บริษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จ ากัด" ซ่ึงผู้ศึกษาได้ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัตดิังนี  

1) กลุม่ ค  าถาม การสะทอ้นการเรยีนรู ้และใบงาน 
 (1) กลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อให้กลุ่มมีทิศทางที่ชัดเจนและเห็นถึง

ความส าคัญของการจัดกลุ่มเรียนรู้จากการปฏิบัติ ในการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดส่งสินค้า จึงได้มีการ
ตั งช่ือกลุ่มว่า “กลุ่มระดมแนวคิดเพื่อพัฒนางานจัดส่งให้เกิดประสิทธิภาพ” ซ่ึงผู้ศึกษาได้คัดเลือก
สมาชิกกลุ่มจากพนักงานที่มีส่วนเก่ียวข้องในบริษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จ ากัด ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1. 
ผู้ที่รู้ปัญหา 2. ผู้ที่สนใจช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหา 3. ผู้ที่มีอ านาจผลักดันการแก้ไขปัญหา และท า
หน้าที่เป็น Learning Coach 

 (2) ค าถามในการศึกษาการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ค าถามที่ 1 ปัญหาที่เกิดขึ นในการ
ขนส่งสินค้าที่เกิดจากพนักงานและลูกค้า ค าถามที่ 2 ปัญหาที่เกิดจากระบบ ค าถามที่ 3 ปัญหาที่เกิด
จากรถขนส่ง ค าถามที่ 4 ปัญหาที่เกิดจากสินค้า ค าถามที่ 5 ปัญหาที่เกิดขึ นในการขนส่งที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมค าถามที่ 6 จะสามารถแก้ไขปัญหาในการจดัส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพไดอ้ย่างไร 

 (3) การสะท้อนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การด าเนินการกิจกรรมการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดส่งสินค้าในกระบวนการจัดและจ่ายงานตลอดจนขนส่งถึงลูกค้า
ของบริษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จ ากัด โดยการศึกษากระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
จัดและจ่ายงานตลอดจนขนส่งถึงลูกค้า ของบริษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย  จ ากัด หัวใจส าคัญของการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ คือ การสนับสนุน กระตุ้นให้สมาชิกกลุ่ม มีการคิด ใคร่ครวญ ปัญหาที่เกิดขึ น 
แล้วสะท้อนส่ิงที่ได้เรียนรู้ออกมาเป็นแนวทางในแก้ไขปัญหา โดยการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การขนส่ง โดยกระบวนการซักถาม การพูดคุยปรึกษาหารือ การรับฟัง เพื่อให้ได้ความเข้าใจ มุมมองที่
ต่างไปจากเดิม ตามแนวคิดของ Michael J. Marquardt ด้วย กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ยัง
เป็นการสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาของอย่างแท้จริง เป็นการ
เปิดโอกาสให้ได้เกิดการเรียนรู้ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ทีต่อ่เน่ืองให้เกิดขึ นภายในองค์การ  

 (4) ใบงาน เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามดว้ยค าถามปลายเปิด เพื่อทดสอบความรู้ 
ความคิดความเข้าใจพื นฐานของสมาชิกกลุ่มเก่ียวกับการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สมาชิก
กลุ่มได้แสดงความคดิเห็น มีทั งหมดจ านวน 5 ใบงาน และแบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ  
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2) ขั้นตอนการด าเนนิกจิกรรมการประชมุพบปะ 
การด าเนินกิจกรรมการประชุมพบปะการเรียนรู้จากการปฏิบัต ิเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การขนส่งกระดาษถ่ายเอกสารของพนักงานขับรถของ บริษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จ ากัด จากการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวข้อง และองค์ประกอบ 6 ด้านของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
(The Six Critical Components of an Action Learning Program) insanely 

 (1) การก าหนดปัญหา สมาชิกกลุ่มการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งกระดาษ
ถ่ายเอกสาร ของพนักงานส่งสินค้าของบริษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จ ากัด ได้ร่วมกันก าหนดปัญหาที่
เกิดขึ นจริงในกระบวนการส่งสินค้า และเป็นปัญหาทีผู้่บริหารเห็นชอบ เกิดขึ นซ  าแล้วซ  าอีกและยังไมม่ี
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในการท างานในหน่วยงานจัดส่งและ
กระทบต่อองค์การ และน าปัญหาที่เกิดขึ นเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อเป็นการเปิ ด
โอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้สาเหตุของปญัหาทีแ่ท้จรงิ 

 (2) กลุ่มกิจกรรมเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ
 ผู้ศึกษาได้พิจารณาคดัเลือกสมาชิกกลุ่ม ที่สมัครใจมาร่วมกันศึกษาแนวทางการแก้ปญัหา

พนักงานขับรถทั งหมดในกระบวนการจัดส่ง บริษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จ ากัด จ านวนทั งหมด 8 คน 
ซ่ึงเป็นผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกันใน บริษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จ ากัด 
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหาการจัดส่งสินค้าของพนักงานขับรถในกระบวนการจัดส่งของ บริษทั 
ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จ ากัด ทางตรงและอยู่ในสถานะที่สามารถจะตัดสินใจในการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาหรือปรบัเปล่ียนกระบวนการท างาน 

 (3) กระบวนการซักถามและสะท้อนมุมมอง การเรียนรู้จากการปฏิบัติ การตั งค าถามมี
ความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะการตั งค าถามในส่ิงที่ควรถามหรือการตั งค าถามปลายเปิดสลับปลาย
ปิด จะให้ผู้ตอบค าถามแสดงทัศนะ จะท าให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลในกลุ่มการเรียนรู้การซักถาม
ในขณะที่พูดคุยจะท าให้เกิดการคิดใคร่ครวญวิเคราะห์ เกิดการสะท้อนมุมมองที่หลากหลาย การรับ
ฟังความคิดเห็นและการระดมความคดิเห็น มีจุดประสงค์เพื่อหาแนวทางร่วมกันไปสู่การปฏิบัตไิดจ้รงิ
และก่อนการประชุมทุกครั งสมาชิกกลุ่มจะต้องมีการคิดใคร่ครวญเพื่อวิเคราะห์ประเด็นนั น ๆ อย่าง
เป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผลเพื่อสร้างแนวทางใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเดิม ซ่ึงได้ก าหนดการประชุมสมาชิกกลุ่ม
จ านวน 3 ครั ง มีรายละเอียด ดังนี การประชุมพบปะ ครั งที่ 1 เป็นการพูดคุยอธิบายเก่ียวกับการเรียนรู้
จากการปฏิบัติ สมาชิกกลุ่มก าหนดภาระงานของพนักงานขับรถส่งของที่เก่ียวเน่ืองกับบริษัทฯ 
(Orientation and AL Setup), การประชุมพบปะ ครั งที่ 2 เลือกปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนก่อน 
รวมถึงการระบุขั นตอนด าเนินการในการน าไปใช้ตามแนวคดิและทฤษฎีที่ เก่ียวข้อง, การประชุมพบปะ 
ครั งที่ 3 เป็นการรายงานผลทบทวน และให้ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง แก้ไขในกิจกรรมที่ปฏิบัต ิ 
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 (4) การร่วมกันก าหนดแนวทางการแก้ไขปญัหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานขนส่ง
สินค้า สมาชิกกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยอาศัย
กระบวนการคิดใคร่ครวญ เพื่อแนวทางการแก้ไขปัญหาในกระบวนการจัดส่งกระดาษถ่ายเอกสารไป
ยังร้านค้าปลายทางทีเ่หมาะสมของ บริษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จ ากัด และน าแนวทางไปปรับใช้จรงิ
ในการจัดส่งสินค้า “การกระท ากับการเรียนร ูตองควบคูกันไป” 

 (5) การเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง สมาชิกกลุ่มต้องมีความต่อเน่ือง จริงจัง ให้
ความส าคัญต่อการเรียนรู้ การพบปะกันตามช่วงเวลาที่ก าหนดเพือ่จะได้ช่วยกันระดมความคิดในการ
แก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพิ่มการท างานขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกค้า โดยจะต้องมีความคืบหน้ามารายงานในการประชุมทุกครั ง และสมาชิกกลุ่มทุกคนจะต้อง
เรียนรู้ร่วมกันจากผลของการปฏิบัติในแต่ละครั งเพื่อน าอุปสรรคมาทบทวนเข้าสู่กระบวนการเรียนรูจ้า
การปฏิบัติ ย่ิงกลุ่มได้พัฒนาความรู้ความสามารถมากขึ น มากขึ นตามรอบของการเรียนรู้ คุณภาพของ
กระบวนการท างานก็จะย่ิงเพิ่มมากขึ น  

 (6) ประธานกลุ่ม ท าหน้าที่เป็น Learning Coach คอยกระตุ้นให้กลุ่มได้มีการพูดคุย
แลกเปล่ียนมุมมอง น าปัญหาที่เกิดขึ นเข้าสู่การแลกเปล่ียนพูดคุย ให้สมาชิกกลุ่มได้แสดงความคดิเหน็
และสะท้อนมุมมองของแต่ละคน รวมทั งท าหน้าที่เป็นผู้วางแผนการเรียนรู้ บริหารการประชุมให้มี
ประสิทธิภาพ แก้ไขความขัดแย้ง และอ านวยความสะดวกให้กลุ่มการเรียนรู้สามารถด าเนินการได้
อย่างราบรื่นและมีผลงานความคืบหน้ามารายงานให้สมาชิกกลุ่มได้รับทราบเพื่อให้กลุ่มได้ข้อสรุปใน
ประเด็นที่สนใจนอกจากนี ยังคอยรับฟังความตอ้งการและอ่านความรู้สึกของกลุ่มเพื่อสร้างความส าเรจ็
ที่ดี เป็นแรงจูงใจกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มสนใจเรียนรู้ส่ิงใหม ่ๆ  เสมอ 
 

ผลการด าเนนิกจิกรรม และการวิเคราะหข์้อมลูความเหน็ 
 

1)  จากด าเนนิกจิกรรมพบปะครัง้ที ่1 ต่อสภาพปญัหา การซกัถาม 
การพบปะสมาชิกในครั งนี  เริ่มจากการด าเนินการปฐมนิเทศสมาชิกกลุ่ม เพื่อชี แจง

รายละเอียดให้ตรงกันและท าเข้าความเข้าใจวัตถุประสงค์ อธิบายเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ โดยพูดถึงสมการ L= P + Q + R + I + R ของ Michael  Marquardt การฟัง จับประเด็น 
และการตั งค าถาม เพื่อให้เกิด คิดใครครวญ และการสะท้อนความคิด คือให้สมาชิกไปคิดถึงปัญหาที่
เกิดขึ นในการขนส่งกระดาษถ่ายเอกสารที่ทกุคนไดพ้บเจอมา  

 (1) การให้ข้อมูลเก่ียวกับสภาพปัญหา ปัญหาที่เกิดขึ นใน จากข้อมูลที่ธุรการได้แจ้งมา
จากการส่งกระดาษผิดพลาด ในทุกกรณีไม่ว่าจะส่งสินค้าผิด สินค้าช ารุดระหว่างจัดส่ง รวมถึงไม่
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สามารถลงสินค้าปลายทางได้  ในปี 2562 เดือน มกราคม ถึง เดือน ตุลาคมคิดเป็นค่าเฉล่ียรวมอยู่ที่ 
ร้อยละ 0.24 ซ่ึงแตกต่างกับปี พ.ศ. 2561 เล็กน้อย (พ.ศ. 2561 ค่าเฉล่ียทั งปี อยู่ที่ ร้อยละ 0.27) 
สภาพปัญหาจากการที่สมาชิกกลุ่มได้ พูดคุย แลกเปล่ียนประสบการณ์ ซักถาม และสะท้อนความคดิ 
ว่าปัญหาที่เกิดขึ น คือปัญหาในการส่งกระดาษถ่ายเอกสารล่าช้า จากการวิเคราะห์เพื่อค้นหาปญัหาใน
การขนส่งกระดาษถ่ายเอกสาร โดยใช้ทฤษฎีแผนผังก้างปลา เป็นเครื่องมือในการค้นหาสาเหตุ ด้วย
หลัก 4M1E สรุปสาเหตุหลักได้ 5 สาเหตุดังนี  สาเหตุที่ 1 ด้านผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ แวะระหว่างทาง, 
ขึ นของผิด, ไม่ช านาญทาง, อุบัติเหตุ สาเหตุที่ 2 ด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ ฝนตก, ถนนช า รุด, 
กฎหมายจราจร, ระยะทางไกล สาเหตุที่ 3 ด้านสินค้า ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ช ารุด สาเหตุที่ 4 ด้านรถ
ขนส่ง ได้แก่ รถเสียระหว่างทาง และสาเหตุที ่5 ด้านระบบ ได้แก่ จ านวนร้านไม่เหมาะสม 

 (2) ข้อเสนอแนะของการพบปะ ผลที่ได้ แนวทางปฏิบัติ สรุปว่าจากที่สมาชิกกลุ่มได้มี
การพูดคุย ซักถาม แลกเปล่ียนประสบการณ์และข้อมูลซ่ึงกันและกัน ด้วยการฟังและจับประเด็น 
สะท้อนความคิดและมุมมองที่แตกต่างกันอย่างอิสระเต็มที่ ด้วยบรรยากาศที่ดี เคารพให้เกียรติซ่ึงกัน
และกัน ด้วยใจที่เปิดกว้าง สามารถสรุปสาเหตุหลัก ปัญหาในการส่งกระดาษถ่ายเอกสารล่าช้า  5 
สาเหตุคือ 1. ด้านผู้ปฏิบัติงาน 2. ด้านสภาพแวดล้อม 3. ด้านสินค้า 4. ด้านการขนส่ง และ 5. ด้าน
ระบบ 

จากการให้ข้อมูลเก่ียวกับสภาพปัญหา การพูดคุย การ ซักถาม การสะท้อนปัญหา 
ข้อเสนอแนะ ของการพบปะ ผลที่ได้และแนวทางปฏิบัติ ในการแก้ไขปัญหาในการส่งกระดาษถ่าย
เอกสารล่าช้า โดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหารว่มกันดังนี  1. ท าความเข้าใจในระบบงาน 2. ระบุปัญหา
ที่เกิดขึ น 3. ก าหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมและช่องทางของการมีส่วนร่วมของพนักงานขับรถ โดย
ผลสรุปของสมาชิกกลุ่มให้มีทั งหมด 4 รูปแบบได้ แบบสอบถาม, การจัดประชุม, การประชุมพบปะ, 
การประเมิน และ 4. ให้สมาชิกพูดคุยกันในประเด็นของปัญหาในการส่งกระดาษถ่ายเอกสารล่าช้า  

สรปุสาเหตเุปน็สาเหตหุลกั 1 สาเหตแุละสาเหตรุองอกี 4 สาเหต ุจากการท ากจิกรรมกลุม่ 
ผลสรปุจากใบงานที ่2 และใบงานที ่3 ในภาคผนวก ก สรปุไดด้งันี ้
สาเหตุหลักที่ 1 สาเหตุเกิดจากพนักงานผู้ปฏิบัติงาน พิจารณาแล้ว แบ่งออกเป็น 
ขึ นสินค้าผิดคือการขึ นกระดาษถ่ายเอกสารไม่ครบตามจ านวนตามทีส่ั่ง ขึ นสินค้าผิดประเภท

ส่วนมากในการขึ นสินค้าจะใช้รถตักขึ นและนับจ านวนเลยซ่ึงอาจจะท าให้นับพลาดได้เน่ืองจากรถ
ขนส่ง 1 คันประกอบด้วยพนักงาน 2 คน ซ่ึงช่วยกันขึ นสินค้าและอาจจะเกิดพลาดได้เพราะนับสินค้า
ร่วมกันสองคน  ระยะเวลาในการจอดพักระหว่างทาง ใช้เวลานานแวะบ่อย แวะเติมน  ามัน ทาน
อาหารเที่ยง เข้าห้องน  า ความไม่ช านาญทาง คือไปถึงจุดหมายปลายทางไม่ถูก วิ่งรถอ้อมไปอ้อมมา 
ไม่จัดล าดับก่อนหลังในการส่งให้ด ีและ อุบัติเหตุ ที่เกิดขึ นระหว่างการจัดส่ง  
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สาเหตุรองที่ 1 สาเหตุเกิดจากระบบการจัดงาน คือ จ านวนร้านค้าที่มากเกินไปในแตล่ะเทีย่ว 
ซ่ึงในบางช่วงเวลาลูกค้าไม่ต้องการสต๊อกสินค้าเยอะเช่นช่วง โรงเรียนปิด ช่วงปิดงบประมาณประจ าปี 
จึงมีการส่ังซื อน้อย ทางบริษัทฯจึงต้องหารายการเพิ่มเพื่อใหคุ้้มทุนในการจัดส่ง ซ่ึงผลที่เกิดขึ นคือ
จ านวนร้านมาก เกิน 6 ร้านหรือลงเกิน 6 จุด ท าให้เสียเวลาในการเดินทางมากขึ น และส่งสินค้าได้
ล่าช้ากว่าปกติที่มีการส่ังซื อจ านวนเยอะ 

สาเหตุรองที่ 2 สาเหตุเกิดจากรถขนส่งสินค้าเสียระหว่างทาง คือ จากที่ผ่านมีมี 
เหตุการณ์ เรื่องยางรถขนส่งรั่วและต้องหาร้านเปล่ียนยางระหว่างทางซ่ึงเสียเวลาในส่วนแรก

คือ หาร้านที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให ้และต้องเสียเวลาในการรอเปล่ียนท าใหก้ารจดัส่งล่าช้าออกไป  
สาเหตุรองที่ 3 สาเหตุเกิดจากบรรจุภัณฑ์ช ารดุ คือ สายรัดลังขาดระหว่างจัดส่ง 
สินค้า หรือลังสินค้าขาด ท าให้เกิดการปฏิเสธในการรบัสินคา้ 
สาเหตุรองที่ 4 สภาพแวดล้อมภายนอก สรุปได้เป็น เรื่องของสภาพอากาศฝนตก 
หนักระหว่างทาง ถนนช ารุด หรือการปรับพื นผิวจราจร ท าให้การเดินทางเป็นได้ด้วยความ

ยากล าบากและบางครั งต้องหยุดแวะเพราะฝนตกหนักมองทางไม่เห็นและเส่ียงต่อการเ กิดอุบัติเหตุ 
ระยะทางไกล ร้านค้าบางร้านอยู่ห่างกันมาก เช่นบางเที่ยงมีการพักลงสินค้า 2 จุด แต่ห่างกัน 100 
กิโลเมตร และเรื่องกฎข้อบังคับจราจรต่างๆ เช่นห้ามจอดในช่วงเวลานี  ห้ามจอดในพื นที่ขาวแดง หา้ม
จอดวันคู่วันคี่ เป็นต้น 

2)  จากการพบปะครั้งที่ 2 เสนอแนะรว่มกนัถ ึงแนวทางการแกไ้ขปญัหาการขนสง่
กระดาษถา่ยเอกสารลา่ช้า ต่อจาก ประเดน็ครัง้ที ่1 โดยสรปุจากใบงานที ่2 และใบงานที ่3 ใน
ภาคผนวก ก สรปุได ้ดังนี  

จากการที่ได้สรุปประเด็นปัญหาตามแผนภาพข้างต้นทางหัวหน้ากลุ่มได้ให้สมาชิกของกลุ่ม
ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในส่วนต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อที่จะน าเสนอผู้จัดการให้ทราบถึง
แนวทาง จากการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกัน เพื่อที่จะปรับใช้ในงานได้จริง ซ่ึงสมาชิกก็ได้ร่วมกัน
เสนอแนะแนวทางดังนี  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข สาเหตุหลักประเด็นที่ 1 สาเหตุเกิดจากพนักงานปฏิบัติงาน 
หัวข้อการจัดส่งสินค้าไม่ครบ และผิดประเภท เบื องต้นทางกลุ่มเสนอแนะว่าใหท้ าเป็นกระบวนการคือ 

1. รับบิลขายจากธุรการ 2. เช็ครายละเอียดสินค้า 3. น าสินค้าตามรายการออกมาตั งกอง 4. 
เช็คความถูกต้องอีกรอบ 5. น าขึ นรถขนส่ง  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข  สาเหตุหลักประเด็นที่ 2 แวะระหว่างทางนานเกินไปและ
บ่อยครั ง ไม่ว่าจะเป็นการ แวะเติมน  ามัน แวะทานอาหารเที่ยง แวะเข้าห้องน  า ทางกลุ่มเสนอแนะว่า 
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ก าหนดให้ระยะเวลาพักรวมกันไม่เกิน 1 ชม. และให้รายงานความคืบหน้าในกลุ่มว่าการส่งด าเนินการ
ไปถึงไหนแล้ว กรณีที่เดินทางไปยังปลายทางล่าช้ากว่าปกติ  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข  สาเหตุหลักที่ประเด็นที่ 3 ความไม่ช านาญทางการเดินทาง
ที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า อาจจะท าให้เสียเวลาในการจัดส่งคือ ถ้าหากว่าไม่ช านาญเส้นทางหรือร้าน 
ทางกลุ่มเสนอว่าให้จัดท าคู่มือ เก่ียวกับร้านค้าใหม่ ที่ไม่ได้มีการจัดส่งบ่อยเพื่อให้สมา ชิกได้เรียนรู้
ร่วมกันหรือให้แจ้งรายละเอียดในการประชุมประจ าเดือนถ้าไดข้้อมูลมาก่อน   

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข  สาเหตุหลักที่ประเด็นที่ 4 อุบัติเหตุ บนท้องถนน 
ข้อเสนอแนะ ออกข้อก าหนดในการขับข่ี คือห้ามเล่นโทรศัพท์มือถือในขณะขับข่ีรถขนส่ง และจ ากัด
ความเร็วตามที่กฎหมายก าหนดหรือความเร็วต่ ากว่า เน่ืองจากบรรทุกสินค้าหนัก หากมีการได้รับ
ใบส่ังจากการเจ้าหน้าที่จราจร หรือเกิดอุบัติเหตุจากทางพนักงานขนส่งเอง จะมีผลต่อการปรับขึ น
เงินเดือน และ โบนัสประจ าปี ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเครง่ครัดและระมดัระวังในกรณีที่เส่ียงจะ
เกิดอุบัติเหตุ เช่นฝนตกหนัก ให้หยุดจอดรอจนกว่าฝนจะหยุดหรือซาลงเพื่อทัศนะในการมองเห็นและ
ไม่อันตราย 

3) จากการด าเนินกจิกรรมพบปะครั้งที ่3 การรายงานผลของการน าขอ้เสนอแนะไป
ปฏบิตั ิ

ผลของการแก้ไขปัญหาต่อประเด็นหลัก 
ข้อที่ 1 การขึ นสินค้าผิด หลังจากที่ มีข้อเสนอแนะว่าให้ปรับเปล่ียนกระบวนการท างานเป็น

กระบวนการ ดังภาพ 4.3 เมื่อรับบิลขายจากธุรการให้เช็ครายละเอียดสินค้าและน าสินค้าตามรายการ
มาตั งกองเพื่อรอการเช็คความถูกต้องอีกรอบและน าขึ นรถขนส่งผลปรากฏว่าสามารถแก้ปัญหาการขึ น
และส่งสินค้าผิดได้ในระดับหน่ึงซ่ึงในช่วงน าแนวทางแก้ไขไปปฏิบัตินี ยังไม่เกิดเหตุผิดพลาดเกิด ขึ น
อย่างไรก็ตามต้องติดตามรอดูผลในระยะยาวว่าการแก้ปัญหาในรูปแบบนี จะสามารถแก้ปัญหาระยะ
ยาวได้หรือไม่  

ข้อที่ 2 การแวะระหว่างทาง หลังจากที่น าข้อเสนอแนะว่าให้ พักในระหว่างทาง ได้ไม่เกิน  
1 ชม. เมื่อตรวจเช็ค จาก GPS ตลอดการเดินทาง พบว่า พนักงานมีความกระตือรือร้น มากขึ นในการ
ส่งของ ไม่แวะข้างทางบ่อยท าเวลามากขึ น พักทานอาหารอย่างรวดเร็วและเดินทางต่อ เน่ืองจากเกรง
ว่าจะถูกตรวจสอบเส้นทางการเดินทางและระยะเวลาในการจอดพัก 

ข้อที่ 3 การไม่ช านาญเส้นทาง การไม่ช านาญเส้นทาง ทางสมาชิกกลุ่มแจ้งว่าไมจ่ าเป็นต้องท า
เอกสารประกอบ เพราะเน่ืองจากสามารถสอบถามกันได้ภายในกลุ่มได้ทนัที เพราะร้านค้าทีเ่ปิดใหมม่ี
ไม่มาก และส่งไม่บ่อย หากว่าได้คิวคันไหนออกไปร้านที่ไม่ทราบ ให้สอบถามมายังคนอ่ืนที่เคยมี
ประสบการณ์การส่งสินค้าแล้ว และยังพบปัญหาไปร้านค้า 
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ข้อที่ 4 อุบัติเหตุ ในส่วนของอุบัติเหตุ ซ่ึงปกติก็พบน้อยมากเพราะทุกคนจะระมัดระวังเป็น
อย่างมากเพราะความเสียหายของสินค้าต่อครั งที่เกิดอุบัติเหตคุ่อนข้างสูง ทุกคนจึงระมัดระวัง ในช่วง
ที่น าแนวทางแก้ไขไปปฏิบัตยัิงไมพ่บอุบตัิเหตเุกิดขึ น 

ผลของการแก้ไขปัญหาต่อประเด็นรอง 
ข้อที่ 1 ปัญหาจากระบบ การแก้ไขปัญหาร้านค้ามากจุดตอ่เที่ยวเกินไป มีการปรับลดจ านวน

ลงมาแต่บางกรณียังคงไม่สามรถจะลดให้เหลือจุดตามที่ก าหนดได ้เพราะเน่ืองจากว่า เมื่อลดจ านวน
จุดแล้วปริมาณสินค้านั นน้อยเกินไปกว่าที่จะคุ้มทุนในการวิ่งไปส่งในระยะทางทีไ่กล 

ข้อที่ 2 ปัญหาจากรถขนส่ง  มีการเพิ่มการตรวจเช็คลมยางและน ารถเข้าศูนย์ตรวจสภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อหลีกเล่ียงปัญหา รถเสียระหว่างทาง และได้เริ่มหาข้อมูลเก่ียวกับสถานที่ซ่อม
ระหว่างทางหากว่ารถเกิดเสียในขณะที่วิ่งส่งสินค้า เพื่อที่จะท าเป็นข้อมูลติดรถไว้ให้สามารถติดต่อได้
ทันที เมื่อเจอปัญหารถเสีย 

ข้อที่ 3 ปัญหาจากสินค้า  ยังไม่พบว่าสินค้าช ารุดในขณะขนส่งไปยังลูกค้า ทั งสายรัดสินค้า
ขาด หรือ ลังช ารุด มีเพียงแต่สินค้าที่ช ารุดมาจากโรงงาน เมื่อเช็คแล้วน่าจะเกิดจากการตักขึ นแล้วโดย 
รถตักถ่าย ขูดให้เกิดรอยขากที่ข้างกล่องแต่ได้แจง้คืนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว 

ข้อที่ 4 ปัญหาจากสภาพแวดล้อม  ในช่วงขนส่งขณะที่น าแนวทางไปปฏิบัติ ซ่ึงตรงกับช่วง
หน้าฝนในพื น ซ่ึงก็ท าได้เพียง จอดรถเพื่อรอฝนหยุด และ ยังไม่พบการซ่อมแซมพื นผิวถนน อย่างไรก็
ตามในข้อสภาพแวดล้อมนี  ก็แก้ปัญหาเป็นรายกรณีไป 

 

สรุปผลการด าเนนิการแกไ้ขปญัหาและข้อเสนอแนะ 
 

1)  สรปุสาเหตปุญัหา แนวทางการด าเนนิการดว้ยการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัิ 
สาเหตุปัญหาการขนส่งถ่ายเอกสารล่าช้าของ บริษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลายจ ากัด สรุปออกมา

เป็นประเด็นปัจจัยดังนี  1 ปัจจัยจากพนักงานปฏิบัติการ หรือคนท างาน ซ่ึงมีประเด็นดังต่อไปนี  ขึ น
สินค้าผิด,ระยะเวลาที่พักระหว่างทาง,ความไม่ช านาญในเส้นทาง,อุบัติเหตุ, 2 ปัจจัยจากระบบเรื่อง
ของการจัดสรรจ านวนร้านมากเกินไปในแต่ละเที่ยว, 3 ปัจจัยจากรถขนส่งสินค้าเสียหายระหว่างทาง, 
4 ปัจจัยจากสินค้า ช ารุดระหว่างจัดส่ง, 5 ปัจจัยสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ สภาพอากาศ, ถนนช ารุด, ระยะ
ทางไกล, กฎหมายข้อบังคับจราจร 
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2)  ข้อเสนอแนะเพ ือ่การแกไ้ข / ป ้องกนัปญัหาทีไ่ดจ้ากการศกึษา 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติในเรื่องการแก้ไขปัญหาส่ง

กระดาษไทยกสารล่าช้ามีแนวทางดังต่อไปนี  1. จะต้องท าสม่ าเสมอและต่อเน่ืองเพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่
ใหม่เพื่อน าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่แทจ้ริงและสามารถใช้ได้ในระยะยาวเพื่อมุ่งเน้นการขนส่งที่
มีประสิทธิภาพ 2. พนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการน าข้อเสนอแนะทั งหมดไปปรับใช้ในชีวิตการ
ท างานจริง 3. ควรจะมีแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานขับรถด้วยกันและชี แจงให้
เห็นถึงข้อดีของการปฎิบัติร่วมกัน, 4.มีแนวทางในการส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจถึงกระบวนการ
ท างานใหม่เพื่อที่จะพัฒนากระบวนการท างานใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ น  

3)  การประมวลขอ้คดิเหน็/ขอ้เสนอแนะของสมาชกิการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิ
 (1) การเรียนรู้จากการปฏิบัติท าให้ทกุคนที่มีส่วนเก่ียวข้องในปัญหาร่วมกันค้นหาสาเหตุ

โดยมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบตามสมการแห่งการเรียนรู้และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการ 
การขนส่งสินค้าล่าช้าผ่านการคิดใครควรของสมาชิกกลุ่มที่มีประสบการณ์แตกต่า งกัน มีมุมมอง
แตกต่างกัน  

(2) การเรียนรู้จากการปฏิบัติเป็นการส่งเสริมการท างานเป็นทีมช่วยกันคิดค้นหาสาเหตุ
และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาซ่ึงน าไปสู่การปฏิบัตมิีการถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกันและกัน  

(3) การเรียนรู้จากการปฏิบัติแม้จะสามารถค้นหาสาเหตแุละแนวทางการแก้ไขปญัหาได้
จากผู้ปฏิบัติที่เก่ียวข้องแต่ต้องได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารหรือผู้บังคับบัญชาเพื่อที่จะน า เอา
แนวทางมาแก้ไขปัญหา  

(4) แนวทางการแก้ไขปัญหาน าไปปฏิบัติไม่จ าเป็นต้องเป็นแนวทางที่ได้ผลส าเร็จในการ
แก้ปัญหาความผิดพลาดก็สามารถท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ซ่ึงท าให้มแีนวทางในการแก้ปัญหาใหม่ ๆ   

(5) การเรียนรู้จากการปฏิบัติเป็นการค้นหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาผู้ปฏิบัติงานหรอืผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับปัญหาโดยตรงและถ่ายทอดขึ นไปใหผู้้บริหารได้รับทราบ
และสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหานั น (Bottom-Up) ซ่ึงท าให้แก้ไขปัญหาได้ตรงจดุ  

(6) นโยบายในการระดมสมองเพื่อค้นหาสาเหตุปัญหาที่สนใจบางครั งจะพบเจอปัญหา
ในการท างานอ่ืนๆที่ส าคัญและน่าสนใจสามารถน าไปตั งเป็นหัวข้อประเด็นใหมเ่พื่อหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาได้อีก 
 4)  การทบทวนหลงัการด าเนนิการ (After Action Review) 

การทบทวนหลังการด าเนินการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาการขนส่ง
กระดาษถ่ายเอกสารล่าช้าของ บริษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จ ากัด มีการทบทวนทันทีหลังการประชุม
กลุ่มครั งที่ 3 เพื่อทบทวนวิธีการท างานการน าแนวทางการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัตมิาใช้ทั ง
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ด้านความส าเร็จและปัญหาที่เกิดขึ นเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์การท างานและเป็น โอกาสในการ
พัฒนาคน พัฒนาองการ รับฟังความคิดเห็นหรือค าแนะน าของเพื่อนร่วมงานทีอ่าจท าใหรู้้วา่ทกุปญัหา
มีทางออกฝึกการท างานเป็นทีมพบว่าการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาการจัดส่ง
กระดาษถ่ายเอกสารล่าช้าของ บริษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จ ากัด สมาชิกกลุ่มซ่ึงมาจากผู้ท างานจริง
คือพนักงานขับรถส่งสินค้าเจ้าหน้าที่ธุรการซ่ึงมีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงกับปัญหาที่เกิดขึ นแม้ว่าภาระ
งานของแต่ละฝ่ายจะไม่เหมือนกันแต่เมื่อมีการแลกเปล่ียนพูดคุยกันก็สามารถที่จะร่วมมือกันในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธีซ่ึงยังเป็นผลดีซ่ึงจะเป็นการแก้ไขปัญหาให้บริษัทฯสามารถจะแข่งขันกับ
องค์การอ่ืนได้และที่ส าคัญเป็นการส่งเสริมใหพ้นักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหา  

5)  บทเรยีนรูด้า้นการจดัการ 
การด าเนินกิจกรรมการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัตเิพื่อแก้ปัญหาการขนส่ง 
กระดาษถ่ายเอกสารล่าช้าของ บริษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จ ากัด เป็นแนวทางการด าเนินการผ่าน
การเรียนรู้จากการปฏิบัตมิีปจัจัยแหง่ความส าเร็จและปจัจัยแหง่ความล้มเหลวดังนี   

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
(1) เป็นการเรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ นกับงานที่ปฏิบัติในหน่วยงานขนส่งสินค้าซ่ึงจะช่วยให้

สามารถเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขนส่งสินค้าล่าช้าและแก้ไขปญัหาได้ตรงจดุ  
(2) ผู้บริหารให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติอย่างจริงจังทั งด้าน

การให้ค าแนะน าสนับสนุนทรัพยากรต่าง  ๆ  โดยก าหนดเป็นเป้าหมายทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน 

(3) การให้ความร่วมมือของสมาชิกกลุ่มในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการส่งสินค้าล่าช้าและออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 

ปัจจัยแห่งความล้มเหลว 
(1) ระยะเวลาในการลงมือปฏิบัตจิรงิสั นเกินไปอีกอย่างท าให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ชัดเจนมากนัก

 (2) พนักงานส่งสินค้ามีภารกิจในหน้าที่ในช่วงที่มีการลงมือปฏิบัติท าให้งานด าเนินไปไม่
ต่อเน่ืองเท่าที่ควร 
 ประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคล ทีม และองค์การ พัฒนาให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนได้เรียนรู้
แนวทางในการค้นหาสาเหตุก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและน าแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
มาปรับใช้ในกระบวนการท างานจริง  

พัฒนาทีมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันการคิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากประสบการณ์จรงิ
ของแต่ละคนมองปัญหาหลายหลายมุมมองเกิดความสัมพันธ์ที่ดตีอ่กันและลดความขัดแย้งทีจ่ะเกิดขึ น
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ในองค์การได้พัฒนาองค์การใหส้ามารถน าแนวทางการเรียนรู้จากการปฏิบัตไิปใช้ในการแก้ปัญหาของ
องค์การได้และเป็นแนวทางทีจ่ะสร้างโอกาสใหอ้งค์การเปน็องค์การแหง่การเรียนรู้ค้นหาสาเหตปุญัหา
ขององค์การและแก้ไขปัญหาได้ตรงจดุ 

(1) บทเรียนรู้และข้อพึงระวังในการด าเนินโครงการ จากการท ากิจกรรมการเรียนรู้จาก
การปฏิบัตินี ท าให้ผู้วิจัยพบว่าการด าเนินกิจการการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติได้บทเรี ยนรู้
และข้อพึงระวังในการด าเนินโครงการดงันี  

การด าเนินกิจกรรมประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ขนส่งกระดาษถ่ายสารกรณีศึกษาของบริษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จ ากัด หากไม่เป็นนโยบายของ
ผู้บริหารและเป้าหมายขององค์การแล้วอาจจะไมไ่ดร้ับความรว่มมอืในการแก้ไขปญัหาอย่างจริงจัง 

การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกกลุ่มควรที่จะคัดเลือกสมาชิกที่มีความรู้ต่อปัญหาอย่าง
แท้จริงหากมีประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกันจะท าให้เกิดมุมมองปัญหาที่แตกต่างกันเพื่อให้
สมาชิกกลุ่มได้เกิดค าถามการคิดใครควรทบทวนหาแนวทางการแก้ไขทีเ่หมาะสม 

การจัดกลุ่มเรียนรู้จากการปฏิบัติส่ิงทีส่ าคญัคือการเรียนรู้ดังนั นจึงตอ้งระวังอย่าใหป้ฏิบตัิ
มากกว่าการเรียนรู้ 

(3) การบริหารความเส่ียงที่เก่ียวข้อง จากการท ากิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัตินี ท า
ให้ผู้วิจัยพบว่าการด าเนินกิจการการประยุกต์จากการเรียนรู้จากการปฏิบัติจะต้องมีการบริหารความ
เส่ียงที่เก่ียวข้องดังนี  
 ความเส่ียงในการให้ความร่วมมือ คือการด าเนินกิจกรรมการประยุกตก์ารเรียนรู้จากการ 
ปฏิบัติจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่มตั งแต่การพบปะเพื่อหาสาเหตุและแนวทางการ
แก้ไขจนถึงขั นตอนการน าไปปฏิบัติหากไม่ได้รับความร่วมมอืจากสมาชิกในกลุ่มแล้วก็อาจจะได้ข้อมูล
ที่ไม่ถูกต้องหรือน าไปปฏิบัติได้โดยไม่เกิดประสิทธิภาพผู้วิจัยจึงต้องบริหารความเส่ี ยงด้วยการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิก ให้ทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ นจึงจ าเป็นต้องให้สมาชิกกลุ่มได้
เข้าใจกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งกระดาษถ่ายเอกสาร 
 6)  ข้อเสนอแนะตอ่การด าเนนิการประยกุตก์ารเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัเิร ือ่งนีใ้นครัง้ตอ่ไป
  (1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  น าแนวทางการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัตเิพื่อการแก้ไขปัญหาการส่งกระดาษ  
ถ่ายเอกสารล่าช้า บริษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จ ากัด เป็นแนวทางให้กับบริษัทที่เก่ียวข้องในการ
ขนส่งน าไปประยุกต์ใช้ได้ สามารถน าแนวทางการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปใ ช้พัฒนาคนพัฒนาทีม
พัฒนาองค์การได้   
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  (2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
  น าแนวทางการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัตเิพื่อแก้ปัญหาการขนส่งกระดาษถ่าย 
เอกสารล่าช้า บริษัท ไบรท์ไอเดียซัพพลาย จ ากัด ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้  
  ควรน าแนวทางการแก้ไขปญัหาการจัดส่งกระดาษถ่ายเอกสารล่าช้าทดลองปฏิบตัิ 
อย่างน้อย 3-6 เดือนเพื่อให้แน่ใจว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขปญัหาได้จรงิ  
  ควรมีการประชาสัมพันธ์แนวทางการแก้ไขปญัหาการจัดส่งกระดาษถ่ายเอกสารล่าช้า 
เพื่อให้ทราบแนวทางอย่างทัว่ถึงในองคก์ารให้ทกุคนได้มีส่วนรว่มในการแก้ไข 
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การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนกับการจัดการการทอ่งเที่ยวแบบยั่งยืน 
กรณีศึกษา ชุมชนบ้านถ้ าผึ้ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธ์านี 
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บทคัดยอ่ 
 
การศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนกับการจัดการการท่องเที่ยวแบบย่ัง ยืน 

กรณีศึกษา ชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนรว่ม
ของชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาการจัดการการท่องเที่ยว
แบบย่ังยืนของชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนกับการจัดการการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนของ
ชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจ าแนกเป็น เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
โดยเลือกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) และเก็บข้อมูลด้วย
การเลือกตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) คือ ชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอ
พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บจนครบตามจ านวน 400 ชุด โดยงานวิจัยเรื่องนี เลือกใช้กรอบแนวคิ ด 
โดยใช้ตัวแปรต้น คือ การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติ ด้านการรับผลประโย ชน์ ด้านการติดตามและ
ประเมินผล และตัวแปรตาม คือ การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้แก่ การจัดการการท่องเที่ยว
แบบย่ังยืน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก สาธารณูปโภค และส่ิงแวดล้อมภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

จากผลการวิจัยในครั งนี  พบว่า การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม         
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ โดยรวมอยู่ในระดับม าก โดยการมีส่วนร่วมในการ
คัดเลือกผู้น าชุมชน อยู่ในระดับมากเป็นอันดับหน่ึง ด้านการปฏิบตัิ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน อยู่ในระดับมากเป็นอันดับหน่ึง ด้านการรับ

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ผลประโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการด าเนินงาน
เก่ียวกับการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากเป็นอันดับหน่ึง ด้านการติดตามและประเมินผล โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยการมีส่วนร่วมในการติดตามการท างานของคนในชุมชน อยู่ในระดับมากเป็นอันดับ
หน่ึง  

จากผลการวิจัย การจัดการการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน ได้แก่ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยการมีส่วนช่วยในการสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกในชุมชน อยู่ในระดับ
มากเป็นอันดับหน่ึง   การจัดการการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน ด้านสาธารณูปโภค โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยการมีส่วนช่วยในการจัดการเก่ียวกับขยะในชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด  การจัดการการท่องเทีย่ว
แบบย่ังยืน ด้านส่ิงแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยการมีส่วนช่วยในการ
จัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ อยู่ในระดับมากที่สุด  

จากการทดสอบสมมติฐาน การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนมีความสัมพันธ์กับการจัดการ
การท่องเที่ยวแบบย่ังยืนของชาวบ้านในชุมชนกับการจัดการการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนของชาวบ้านใน
ชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

ผู้วิจัยคาดหวังว่าในการศึกษาวิจัยครั งนี จะเป็นแนวทางในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีในด้านต่าง  ๆ  ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับการ
สนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนของชาวบ้านในชุมชนในดา้นตา่ง ๆ  เพิ่มเติม ได้เสนอแนะ
เพิ่มเติม การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่มีต่อชุมชน โดยส่วนใหญ่ได้มีแนวคดิ
อยู่ในระดับดีอยู่แล้ว แต่ในบางหน่วยงานยังขาดความร่วมมือกันระหว่างการติดต่อประสานงานกัน
มากขึ น เน่ืองจากชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างมีจุดมุ่งหมายที่เหมือนกันในการดูแลชุมชนให้มี
ความอุดมสมบูรณ์และย่ังยืนต่อไป และการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติและการท ากิจกรรมแก่คนในชุมชน
ให้มากขึ น และส่ือสารท าความเข้าใจถึงข้อดีของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และปรับปรุงในส่วนต่าง ๆ  
ให้ดีย่ิงขึ นไป   
  
ค  าส าคญั: การมีส่วนร่วมของชาวบา้นในชุมชน, การจัดการการทอ่งเที่ยวแบบย่ังยืน  
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บทน า 
 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่แหล่งท่องเที่ยวมากมายประเทศหน่ึงซ่ึงได้รับความนิยมจากชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นไปในเชิงธรรมชาติและ
วัฒนธรรม เน่ืองจากประเทศไทยมีภูมิประเทศที่ดี มีธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ และมีศิลปวัฒนธรรมที่
ความสวยงาม (กนิษฐิกา ศอกกลาง, 2556) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบันมีบทบาท
ส าคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ หน่วยงานทั งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความส าคัญในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง ท าให้การท่องเที่ยวมีการขยายตัวเพิ่มขึ นอย่างรวดเรว็ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นองค์กรของภาครัฐซ่ึงมีบทบาทด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยตรงภายใต้นโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวตามแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ก าหนดกลยุทธ์แผนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพในการดึงดูดให้มี
การท่องเที่ยวมากขึ น ซ่ึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ท าให้เกิดการจ้างงานและการกระจายรายได้ไปสู่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ือง 
ส่งผลให้มีการน าความเจริญไปสู่ภูมิภาคในด้านต่าง ๆ อาทิ การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
การสร้างระบบสาธารณูปโภค ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั งในและ
ต่างประเทศ (ชลลดา มงคลวนิช, 2556) 
 โดยรัฐบาลไทยได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมาก และให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั นตอนการพัฒนา เริ่มตั งแต่การมีส่วนร่วมในด้าน
การตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติ ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการติดตามและประเมินผล เป็นต้น 
ซ่ึงการมีส่วนร่วมของประชาชนก าลังเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานองค์กรต่าง  ๆ ทั ง
ภาครัฐและเอกชน ที่ผ่านมาพบว่าปัญหาและอุปสรรคของการปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลักการ
กระจายอ านาจที่ส าคัญประการหน่ึง คือ ประชาชนขาดความสนใจ หรือขาดการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง รัฐบาลจึงมีแนวนโยบายที่จะปรับปรุงรูปแบบการปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้มีความเป็น
ประชาธิปไตยมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณใ์นปจัจุบนั (กนิษฐิกา ศอกกลาง , 2556) 
 จากการศึกษาแนวโน้มของนักท่องเที่ยวพบว่า สถานการณ์และแนวโน้มด้านการท่อง เที่ยว 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว พฤติกรรมผู้บริโภคปรับเปล่ียนไปตามสภาพเศรษฐกิจ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ส่งผลให้ นักท่องเที่ยวใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง  
นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้ โดยอาจเลือกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศหรือ
ภายในภูมิภาคเดียวกันมากขึ น นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มสนใจการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ 
(Special Interest Tourism) เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยวเชิง
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ผจญภัย (Adventure  Tourism) การท่องเที่ยวเชิงศาสนา (Spiritual Tourism)  การท่องเที่ยวเพื่อ
การประชุมและนิทรรศการ (MICE) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เป็นต้น  กระแส
ของความสนใจและใส่ใจในสุขภาพ และการออกก าลังกาย ท าให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health 
Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) มีแนวโน้มได้รับความสนใจจากนักท่องเทีย่ว  
กระแสความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั งเดิมก าลังได้รับ
ความนิยมจากนักท่องเที่ยว และมีแนวโน้มมากขึ น (ปรียาภรณ์ รัตนพงษ์ , 2556) 
 ชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการดั งเดิมไว้
มาก โดยได้รับเลือกเป็นชุมชนน าร่องที่รณรงคเ์รื่องการจดัการป่าชุมชน และการจัดการท่องเที่ยว ของ
ต าบลต้นยวน เน่ืองจากสามารถเพิ่มพื นที่ป่าจากเดิม 1,600 ไร่ เป็น 3,400 ไร่ โดยคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ซ่ึงมีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานป่าชุมชน พื นที่ป่าชุมชนมีจ านวนเพิ่มขึ นจากประชาคมหมู่บ้าน 
และการรณรงค์ให้เกิดการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จากการที่คนในชุมชน
บริจาคพื นที่ท ากินบางส่วนให้เปน็พื นที่ป่าชุมชน นอกจากนี ยังมีการแบ่งพื นที่ท ากิน ป่าใ ช้สอย และป่า
อนุรักษ์โดยการท าแนวเขตที่ชัดเจน การจัดการในระดับนโยบายชาวบา้นในชุมชนได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ป่าไม้ในการประกาศและจดทะเบียนพื นที่ป่าชุมชนเพื่อการจัดการผืนป่าต้นน  า โดยชาวบ้านในชุมชน
บ้านถ  าผึ งและชุมชนใกล้เคียงได้น าระบบการจดัการป่าที่สามารถพัฒนารูปแบบการบรหิารและการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรในพื นที่  
 นอกจากชุมชนบ้านถ  าผึ งจะได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวในปี พ.ศ.2547และรางวัล สิปปนนท์  
เกตุทัต 5 ปีแห่งความย่ังยืน ในปี พ.ศ.2552 ชุมชนบ้านถ  าผึ งยังได้รับรางวัลหมูบ่้านท่องเที่ยวโอทอปน
วัตวิถีในปีพ.ศ.2562จากการเช่ือมโยงการท่องเที่ยวผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน สามารถสร้างรายได้ชุมชน
ย่ังยืนภายใต้โครงการไทยนิยมย่ังยืน ชาวบ้านในชุมชนได้มีการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปให้มี
มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม ซ่ึงชุมชนบ้านถ  าผึ งเป็นชุมชนที่มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเน่ืองจากการขับเคล่ือนของผู้น าท้องถ่ินร่วมกับชาวบ้านในชุมชนที่เข้มแข็ง ส่งผลให้ชุมชนบ้าน 
ถ  าผึ งได้รับคัดเลือกเข้าเป็น 1 ใน 25 หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้
โครงการไทยนิยมย่ังยืน และได้รับการประเมินให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวอันดับ 1 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 นอกจากนี ในปี พ.ศ.2544 ชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  าผึ งได้มีการขับเคล่ือนเรื่องการอนุรักษ์
สามารถท าให้ผืนป่าที่ติดกับป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหินยาว-ป่าเขาวง จ านวน 1,800 ไร่ กลายเป็นป่า
ชุมชน ซ่ึงกิจกรรมการดูแลป่ายังคงด าเนินมาจนถึงปัจจุบันตั งแต่การลาดตระเวน การปลูกต้นไม้เสรมิ 
ได้แก่ ต้นยูคาลิปตัส ต้นกระถ่ินเทพา ต้นตะเคียน ต้นมะไฟป่า ต้นสะตอ เป็นต้น กฎระ เบียบร่วมกัน
ของคนในชุมชน คือ หากผู้ใดตัดไม้ใช้สอย 1 ต้น จะต้องปลูกต้นไม้เพิ่มขึ นอีก 5 ต้น แ ละมี
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คณะกรรมการป่าชุมชนจ านวน 11 คน จะเป็นผู้พิจารณาความจ าเป็นและค าขอ โดยมีชาวบ้านใน
ชุมชนร่วมกันสอดส่องดูแล 
 ชุมชนบ้านถ  าผึ งได้มีการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับต าบลใกล้เคียง เช่น ต าบลคลอง   
ชะอุ่น ซ่ึงอยู่คนละฟากของเขาพนม เพื่อช่วยกันดูแลผืนป่าต้นน  าที่ไหลไป สู่แม่น  าตาปี การสร้าง
เครือข่ายส่งผลให้ชุมชนบ้านถ  าผึ งกลายเป็นสถานที่ที่น่าสนใจในการศึกษาดูงานจากองค์การต่าง ๆ 
เริ่มจากคนในชุมชนมีการปรับตัวและประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน ชุมชนมีการตั งรับ
โครงการและการสนับสนุนที่มาจากหน่วยงานตา่ง ๆ  โดยการเลือกก่อนรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
จากภายนอกชุมชน จากการน าข้อเสนอเข้ามาตัดสินใจในเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้สมาชิกใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ข้อสรุปที่ได้จากประชาคมหมู่บ้านน ามาไปสู่การวางแผนของสมาชิก
ในการแบ่งหน้าที่ในการท างาน ท าให้ชุมชนบ้านถ  าผึ งไดร้ับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั งที่6 ประจ าปีพ.ศ.
2547 ในประเภทของชุมชน และได้รับรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปี แห่งความย่ังยืน” ประจ าปี 
2552 อีกเช่นกัน 
 ผู้วิจัยเห็นว่าชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้นแบบที่ดีในการมีส่วน
ร่วมของชาวบ้านในชุมชนกับการจัดการการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน จึงสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วม
ของชาวบ้านในชุมชนกับการจัดการการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน กรณีศึกษาชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชาวบ้านใน
ชุมชนกับการจัดการการทอ่งเที่ยวแบบย่ังยืนของชุมชนอ่ืนๆต่อไป เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
 

วัตถุประสงคข์องการวจิยั 
  
 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชาวบา้นในชุมชนบา้นถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธ์านี 
 2) เพื่อศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนของชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอ
พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนกับการจัดการการ
ท่องเที่ยวแบบย่ังยืนของชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
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สมมตฐิานงานวจิยั 
  
 การศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนกับการจัดการการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน 
กรณีศึกษาชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี” เป็นการศึกษาปรากฎการณ์ด้วยวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ผู้วิจัยตั งสมมติฐานการวิจัย ดังนี  
 สมมติฐาน การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนมีความสัมพันธ์กับการจัดการการท่อง เที่ยว
แบบย่ังยืนของชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  

ขอบเขตของการศกึษา 
 
1) ขอบเขตดา้นเนือ้หา 
การศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนกับการจัดการการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน 

กรณีศึกษาชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ครั งนี  ผู้วิจัยศึกษาเก่ียวกับการมีส่วน
ร่วมของชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการจัดการการท่องเที่ยว
แบบย่ังยืนของชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั งนี เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนกับการจัดการการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนของ
ชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2) ขอบเขตดา้นตวัแปร 
ตัวแปรอิสระ คือ การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชน ประกอบด้วย ด้านการตัดสินใจ ด้าน

การปฏิบัติ ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการติดตามและประเมินผล 
ตัวแปรตาม คือ การจัดการการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน ประกอบด้วย ด้านส่ิงอ านวยความ

สะดวก, ด้านสาธารณูปโภค และด้านส่ิงแวดล้อมภายในแหล่งทอ่งเที่ยว 
3) ขอบเขตดา้นประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั งนี  คือ ชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั งนี  คือ ชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จั งหวัด 

สุราษฎร์ธานี จ านวน 400 คน 
4) ขอบเขตดา้นระยะเวลาทีใ่ชศ้กึษา 
การศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนกับการจัดการการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน 

กรณีศึกษาชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ครั งนี  ใช้เวลาในการด าเนินการศึกษา
ประมาณ 4 เดือน คือ ตั งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2562 
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5) ขอบเขตด้านพื นที่ 
การศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนกับการจัดการการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน 

กรณีศึกษาชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ครั งนี  ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะในชุมชนบ้าน
ถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีเท่านั น   
  

ประโยชนข์องการศกึษา 
  
 1) ได้น าผลการวิจัยไปปรับใช้ในการวางแผนพัฒนาให้สามารถขยายผลไปยังชุมชนใกล้เคียง
ในอนาคต 
 2) ได้น าผลการวิจัยไปวิเคราะหจ์ุดอ่อน จุดแข็งเพื่อการสงวนจุดแข็งที่ดีไว้ และน าจุดอ่อน
ไปพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาซ่ึงจะน าไปสู่การจดัการการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน 
 3) ได้น าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาชุมชนกับหน่วยงานราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื นที่ และข้างเคียง  
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
 1)  แนวคดิและทฤษฏเีก ีย่วกบัการมสีว่นรว่มของชมุชน  

ความหมายของการมสีว่นรว่มของชมุชน  
Simplican, Leader, Kosciulek & Leahy (2015) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วม หมายถึง การ

เก่ียวข้องทางจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหน่ึงในสถานการณก์ลุ่ม ซ่ึงผลของการเก่ียวข้องดังกล่าวเป็น
เหตุเร้าใจให้การกระท าเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั นกับทั งให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกับ
กลุ่มดังกล่าวด้วย 

Christens, Speer & Peterson (2016) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ไว้ว่าความร่วมมือของประชาชนด้วยความตั งใจและสมัครใจ โดยไม่ถูกบังคับซ่ึงประชาชนจะต้องมี
ส่วนร่วม 

Barclay, McDonald, Lentin & Bourke-Taylor (2016) กล่าววา การมีส่วนร่วมหมายถึง
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการตัดสินใจแต่เพียงอย่างเดียว ยังใช้
การตัดสินใจควบคู่ไปกับการด าเนินงานด้วยและการตัดสินใจยังเก่ียวกับข้องประชาชนในเรื่องของ
ผลประโยชน์ การประเมินผล ในกิจกรรมการพัฒนาด้วย นอกจากนั นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ิน



232 
 
เป็นการเปิดโอกาสให้แก่สมาชิกของชุมชนท้องถ่ินอย่างเท่าเทียมกันในการเข้ารว่มรบัผลประโยชน์จาก
การท่องเทียว โดยถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นใหชุ้มชนทอ้งถ่ินเข้ามารว่ม  

สุธี วรประดิษฐ์ (2553) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนเกิดจากจิตใจที่ต้องการเข้าร่วมใน
กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง เพื่อให้เกิดผลต่อความต้องการของกลุ่มคนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตทางสังคม 
ทั งนี  ในการที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนั น การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมต้องค านึงถึง
วิถีการด าเนินชีวิต ค่านิยม ประเพณี ทัศนคติของบุคคล เพื่อให้เกิดความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม 
เพราะกลุ่มคนในชุมชนมีความแตกต่างกันในลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะทางเศรษฐกิจและการได้รบั
ข้อมูลข่าวสาร ทั งนี  การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนโดยสรุปมีขั นตอนทั งสิ น 5 ขั นตอน คือ 

(1) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ปญัหาของชุมชน 
(2) การวางแผนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิต 
(3) การก าหนดกิจกรรม 
(4) การด าเนินกิจกรรม 
(5) การประเมินผลกิจกรรม 

ซ่ึงเป็นขั นตอนของการเข้ามามีส่วนร่วมที่ให้ความส าคัญโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางโดยมี
หน่วยงานภาครัฐคอยช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าหรืออ านวยความสะดวกเท่านั น 
 รูปแบบการมสีว่นรว่มทางการทอ่งเทีย่วแบบยัง่ยนืของชมุชนทอ้งถิน่ 

การศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการทอ่งเที่ยวแบบย่ังยืนของชุมชนท้องถ่ินพบวา่ 
Rasoolimanesh, Jaafar, Ahmad & Barghi (2017) ได้น าเสนอว่า หลักการพื นฐานเก่ียวกับการมี
ส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินอยู่ที่ความรู้และความต้องการของชุมชนท้องถ่ิน โดยกระตุ้นให้ชุมชน
ท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยการ
วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนของชุมชนท้องถ่ิน จ าแนกได้ 3 รูปแบบ ดังนี  

รูปแบบที่ 1 คือ การชวนผู้ที่อยู่อาศัยภายในชุมชนท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบย่ังยืน โดยรูปแบบนี รัฐบาลจะเป็นผู้วางแผนโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทั งหมด 
ประชาชนในชุมชนท้องถ่ินไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดท าโครงการท่องเที่ยว แต่จะมีส่วนร่วม
ในขั นตอนการด าเนินโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนตามรูปแบบทีร่ัฐบาลไดว้างไว้  

 รูปแบบที่ 2 คือ การให้องค์กรชุมชนท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรองส าหรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน ซ่ึงรูปแบบนี รัฐบาลและตัวแทนขององค์กรชุมชนท้องถ่ินจะเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน แม้ว่าในความเป็นจริงการริเริ่มโครงการท่องเที่ยวจะ
มาจากรัฐบาลกลางก็ตาม แต่องค์กรชุมชนท้องถ่ินสามาร ถเข้าร่วมตัดสินใจและเจรจาต่อรอง
ผลประโยชน์กบรัฐบาลได้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชุมชนท้องถ่ินให้มากที่สุดซ่ึงผลสุดท้ายของการ
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เจรจาต่อรองนั นรัฐบาลมักจะเป็นผู้ยอมโอนอ่อนผ่อนตามเสียงขององค์กรชุมชนท้องถ่ิน เพื่อมิให้เกิด
การขัดแย้งกับชุมชนท้องถ่ิน การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินในรูปแบบนี องค์กรชุมชนท้องถ่ินจะต้อง
มีศักยภาพสูงและมีความตืน่ตัวในการรกัษาผลประโยชน์ของชุมชนท้องถ่ินตนเองให้มากทีสุ่ด  

รูปแบบที่ 3 คือ ผู้น าหรือสมาชิกภายในชุมชนท้องถ่ินจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน
ด้วยตนเอง โดยรูปแบบนี ชุมชนท้องถ่ินจะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการทั งหมด ตั งแต่วางแผน ด าเนินการ
โครงการ โดยใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวด้วยตนเองทั งหมด นับเป็นรูปแบบของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่พึ่งตนเองอย่างแท้จริง โดยรูปแบบนี ประชาชนในพื นที่หรือองค์กรชุมชนทอ้งถ่ิน
สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจเก่ียวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน 
ตลอดจนการติดตามประเมินผลส าเร็จของโครงการท่องเที่ยวด้วยตนเอง รูปแบบนี เป็นการเปิดโอกาส
อย่างเต็มที่แก่ชุมชนท้องถ่ินให้เข้ามีบทบาทและมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ แต่ชุมชนท้องถ่ินต้องมีความ
พร้อมและมีประสิทธิภาพ 
 วิธกีารมสีว่นรว่มทางการทอ่งเทีย่วแบบยัง่ยนืของชมุชนทอ้งถิน่ 

การศึกษาเก่ียวกับวิธีการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนของชุมชนท้องถ่ิน พบว่า 
Steele & Scherrer (2018) ได้อธิบายว่า เป็นวิธีการสร้างโอกาสให้แก่ชุมชนท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน เพื่อให้ชุมชนท้องถ่ินได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว 
ในขณะเดียวกันก็ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและส่ิงแวดล้อม วิธีการให้ชุมชนท้องถ่ินมีส่วน
ร่วมทางการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนสามารถกระท าไดห้ลายวิธีดงัต่อไปนี  คือ 

 วิธีการที่ 1 การร่วมประชุมในการพัฒนาการท่องเทียวแบบย่ังยืน เป็นวิธีการร่วมถกปัญหา 
ของการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกบชุมชนท้องถ่ิน เพื่อสอบถามความคิดเห็น 
ของประชาชนในชุมชนท้องถ่ินเก่ียวกับเรื่องการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน  

 วิธีการที่ 2 การให้ค าปรึกษาในการพัฒนาการทอ่งเที่ยวแบบย่ังยืน เป็นวิธีที่ให้ชุมชน  
เข้ามามีส่วนร่วมวางแผนและด าเนินงานบริหารโครงการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมรับรู้และ
ร่วมในการตัดสินใจพฒันาการทอ่งเที่ยวแบบย่ังยืน  

 วิธีการที่ 3 การส ารวจความคิดเห็นในการพัฒนาการทอ่งเที่ยวแบบย่ังยืน เป็นวิธีการส ารวจ
ความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยภายในชุมชน โดยให้ประชาชนที่อยู่อาศัยภายในชุมชนได้มีโอกาสร่วม
แสดงความคิดเห็นดา้นการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน 

วิธีการที่ 4 การประสานงานกันในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน เป็นวิธีที่ให้ผู้น าชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมตั งแต่เริ่มโครงการในทุก ๆ  ขั นตอน เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน  

วิธีการที่ 5 การไต่สวนสาธารณะในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน เป็นวิธีที่จะคล้าย ๆ 
กับวิธีที่ 3 แตกต่างจากวิธีที่ 3 คือ มีค าตอบหรือแนวทางให้เลือกชัดเจน อาทิ จะด าเนินโครงการ 
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หรือไม่ด าเนินโครงการ ซ่ึงถือเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลในชุมชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิด เห็น 
ก่อนที่จะริเริ่มโครงการ  
 วิธีการที่ 6 การออกเสียงประชามติโดยตรงในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน ถือเป็นการ
ตอบค าถามใหกั้บรฐับาล โดยทางรัฐบาลจะก าหนดค าตอบใหกั้บบคุคลในพื นที่เลือกตอบค าถามตาม
ความต้องการ เพื่อให้ทุกคนภายในชุมชนไดม้ีส่วนร่วมในการตดัสินใจแทนรัฐบาลในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบย่ังยืน 
 การมสีว่นรว่มในการพฒันาการทอ่งเทีย่วแบบยัง่ยนืของชมุชนทอ้งถิน่ 

การศึกษาเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนของชุมชนท้องถ่ิน
พบว่า กิตติศักดิ์ กล่ินหมื่นไวย (2554) ได้อธิบายว่า สร้างจิตส านึกในการดูแลปกป้องรักษาทรัพยากร
การท่องเที่ยวและส่ิงแวดล้อมให้ย่ังยืน จึงต้องให้ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่อง เที่ยว
แบบย่ังยืนทุกขั นตอนดังต่อไปนี  คือ 
  ขั นตอนที่ 1 ให้ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการศึกษาค้นหาปัญหาทางการท่องเที่ยวและ
สาเหตุแห่งปัญหาทีเกิดขึ นในชุมชนท้องถ่ิน รวมตลอดถึงความต้องการของชุมชนท้องถ่ินด้วย 

ขั นตอนที่ 2 ให้ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนตั งแต่ร่วม
ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน เพื่อให้ได้  
แผนงานหรือโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สามารถแก้ไขปัญหาหรือลดปัญหาของชุมชนท้องถ่ินและ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว พร้อมทั งตอบสนองความต้องการของชุมชน
ท้องถ่ินได้ด้วย 

ขั นตอนที่ 3 ให้ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่อยู่ใน
ชุมชนท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวและชุมชนท้องถ่ินมากที่สุด 

ขั นตอนที่ 4 ให้ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวตามขีดความสามารถของ
ตนเองหรืออาจร่วมลงทุนในรูปสหกรณไ์ด ้

 ขั นตอนที่ 5 ให้ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนจนบรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ พร้อมทั งมีส่วนร่วมในการปรับปรงุ
ระบบการบรหิารงานพัฒนาการท่องเที่ยวใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
ขั นตอนที่ 6 ให้ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการควบคมุ ติดตาม ประเมินผลแผนงานหรอืโครงการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้รว่มกันจัดท าขึ น 
 2)  แนวคดิเก ีย่วกบัการจดัการการทอ่งเทีย่ว 

อานนท์ สีดาเพ็ง (2559) กล่าวว่า การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนต้องเกิดจากจิตส านึกร่วม
ของชุมชน ที่ความคิดริเริ่มที่ตรงกัน ร่วมกันท างานอย่างมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับหลักการ ทฤษฎี
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และแนวคิดที่เหมาะสม โดยค านึงถึงสภาพที่แท้จริง รวมทั งข้อจ ากัดต่าง ๆ ของสังคมและ
สภาพแวดล้อม ร่วมกันวางแผนและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ค านึงถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เข้า
กับคุณภาพของการบริการเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและชุมชน การจัดการการ
ท่องเที่ยวของชุมชนโดยมีการจัดตั งองค์กรทางดา้นการท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อเป็นแกนหลักขึ น และ
เป็นตัวเช่ือมประสานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันท างานอย่างมุ่งมั่น ตั งใจในระยะยาว โดย
ต้องสร้างจริยธรรม ควบคู่ไปกับการเป็นนักธุรกิจที่ดีย่อมจะน าชุมชนสู่ผลส าเร็จที่ดีที่สุด สร้างความ
ภูมิใจในตนเองและสร้างรายได้เสริมใหแ้ก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2560) กล่าวว่า กระบวนการในการบริหารและการจัดการ
การท่องเที่ยวที่ควรจะด าเนินการในพื นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลและสภาต าบลวา่มี 
5 ภารกิจหลัก ดังนี  

(1) การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
(2) การส ารวจข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว เป็นการส ารวจหาแหล่งท่องเที่ยว

ใหม่ส ารวจข้อมูลที่เก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื นที่เพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพั นธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในพื นที่ 

(3) การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
(4) การบริหารแหล่งท่องเที่ยว เป็นการก าหนดแนวทางในการบริหารและจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยวในพื นที่อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
(5) การรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว 

 3)  แนวคดิเก ีย่วกบัการทอ่งเทีย่วแบบยัง่ยนื 
องค์การการท่องเที่ยวโลก (WTO, 2013) ได้ให้อธิบายค าจ ากัดความ “การท่องเที่ยวแบบ

ย่ังยืน (Sustainable Tourism) ว่าการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การท่องเที่ยวขนาด
เล็กหรือการตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Tourism Segments) หากแต่การท่องเที่ยวแบบย่ังยืนจะต้อง
ครอบคลุมถึงการตลาดโดยรวมหรือที่เรารู้จักกันในช่ือที่เรียกว่า “การท่องเที่ยวแบบมวลชน” (Mass 
Tourism) โดยทั่วไปการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน หมายถึง การท่องเที่ยวที่ให้ความส าคัญต่อการ เสมอ
ภาคระหว่างเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม รวมไปถึงสังคมและวัฒนธรรมของคนทั งในรุ่นปัจจุบันต่อไปจนถึง
คนในอนาคต” 

จุฑาภรณ์ ทองเพ็ง (2554) กล่าวว่า การท่องเที่ยวแบบย่ังยืน หมายถึง การท่องเที่ยว รวมถึง
การจัดบริการอ่ืน ๆ  ทั งในปัจจุบันและอนาคต โดยต้ องด าเนินการภายใต้ขีดความสามารถของ
ธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีต่อขบวนการท่องเที่ยว ต้องตระหนัก
ดีต่อการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิ ถีชีวิตที่มีต่อขบวนการ
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ท่องเที่ยว ต้องยอมรับให้ประชาชนทุกส่วนได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่อง เที่ยว
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน” 

อรวรรณ เกิดจันทร์ (2557)  ได้ให้ความหมาย “การท่องเที่ยวแบบย่ังยืน (Sustainable 
Tourism) ว่า หมายถึงการท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กที่มีการจัดการอย่างดีเย่ียมเพราะสามารถ
ด ารงไว้ซ่ึงทรัพยากรท่องเที่ยวให้มคีวามดงึดูดใจอย่างไม่เส่ือมคลาย และธุรกิจท่องเที่ยวมีการปรบัปรงุ
คุณภาพให้ได้ผลก าไรอย่างเป็นธรรม โดยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเย่ียมเยือน สม่ าเสมออย่างเพียงพอ แต่
มีผลกระทบทางลบตอ่ส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุดอย่างยืนยาว”  
 4)  แนวคดิเก ีย่วกบัการพฒันาการทอ่งเทีย่วแบบยัง่ยนื 
WTO (2013) “การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน (Sustainable Tourism Development) หมายถึง 
การพัฒนาการท่องเที่ยวที่มุ่งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมพร้อมกันไป ใน
ขณะเดียวกันก็ให้ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วม และได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการทอ่งเที่ยวอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกันหลักการจัดการท่องเที่ยวที่ย่ังยืนนั น” จึงประกอบด้วยหลักการที่ส าคัญอยู่ 
10 ประการ คือ 

(1) อนุรักษ์โดยใช้ทรัพยากรอย่างพอดี (Using Resource Sustainable) ประกอบด้วย
 (1.1) การอนุรักษ์ทรัพยากรการทอ่งเที่ยว  

 (1.2) การปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรนั น ต้องคงความเป็นเอกลักษณ์อย่างดั งเดิม
ไว้ให้มากที่สุด  

(2) ลดการบริโภคและใช้ทรัพยากรที่เกินความจ าเป็นกับการลดของเสีย ( Reducing 
Over-Consumption and Waste)  

(3) รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม (Maintain 
Diversity)  

(4) ประสานการพัฒนาการทอ่งเที่ยว (Integrating Tourism into Planning)  
(5) น าการท่องเที่ยวขยายฐานเศรษฐกิจในท้องถ่ิน (Supporting Local Economy) 
(6) การมีส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวกับท้องถ่ิน ( Involving 

Local Communities)  
(7) มีการประชุมกับผู้ที่เก่ียวข้องที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (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)  ข้อมลูเก ีย่วกบัชมุชนบา้นถ้ าผึง้ อ  าเภอพนม จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี
 ประวตัคิวามเปน็มา 
 เมื่อ พ.ศ.2518 รัฐบาลได้เปิดสัมปทานป่าไม้ให้กับบริษัทเอกชน ท าให้ป่าไม้ในชุมชนถูก
ท าลาย มีสภาพเส่ือมโทรม ความสมบูรณ์ของแหล่งน  าถูกท าลาย มีการบุกรุกจับจองพื นที่เพิ่มมากขึ น 
จน พ.ศ.2533 ชาวบ้านถ  าผึ ง เริ่มเห็นผลกระทบจากการท าลายป่า ผลเสียจาการบุรุกพื นที่ แผ้วทาง
ป่า จึงได้รวมตัวกันปรึกษาหารือ ในการอนุรักษ์ป่า ต้นไม้ แหล่งน  าของชุมชน โดยเริ่มจากการกั นแนว
เขตผืนป่าชุมชน ผลจากแนวคิดและการร่วมมือกัน ท าให้ชุมชนกลับมามีป่า มีแหล่งน  าที่อุดมสมบรูณ์
ขึ น ระบบนิเวศน์ในป่าชุมชนมีความสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ป่า สัตว์ป่า มาอาศัยอยู่อย่างหลากหลาย จน
กลายเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ ต่อมาชุมชนจึงเกิดแนวคิดรวมตัวกัน จัดตั งเป็นกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เมื่อ 
ปี พ.ศ.2544 มีสมาชิกเริ่มแรก จ านวน 143 คน ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ช่ือว่า 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านถ  าผึ ง 
 ประชากร 
 จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากข้อมูล จปฐ. ปี 2561   มีจ านวน 500  ครัวเรือน 
ประชากรรวม 1,337 คน เพศชาย  จ านวน 568 คน และเพศหญิง จ านวน 769 คน   
 ระเบียบข้อบังคับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านถ  าผึ ง 
 (1) สมาชิกต้องมาประชุมทกุ ๆ  วันที่ 20 ของเดือน เวลา 13:00 น. 
 (2) ถ้าขาดประชุม 3 ใน 5 ครั ง ต้องถูกพิจารณา 
 (3) สมาชิกทุกคนต้องให้ความร่วมมือทุกครั งเมื่อมีกิจกรรม 
 (4) ประชุมทุกครั ง เอามติของกลุ่มถือเป็นการสิ นสุด 
 (5) คณะกรรมการบริหาร อยู่ในต าแหน่ง 2 ปี ไม่เกิน 2 วาระ 
 (6) คณะกรรมการบริหารต้องมาจากการลงมติจากที่ประชุมของสมาชิกทั งหมด  
 (7) กลุ่มเปิดรับสมาชิกใหมทุ่ก ๆ  1 ปี ช่วงตั งแต่ วันที่ 1 – 31 มกราคม ของทุกปี 
 (8) สมาชิกใหม่ก่อนจะรับแขกต้องเข้าร่วมประชุม 1 เดือนก่อน 
 (9) สมาชิกใหม่ที่เข้ามาตอ้งไดร้ับความเหน็ชอบของสมาชิกเกินครึ่ง 
 (10) สมาชิกที่มีรายได้จากการทอ่งเที่ยวต้องบริจาคให้กับกลุ่ม 10 % ของเงินรายได้เพื่อ
เป็นกองกลางในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม 
 (11) ทุกบ้านรับแขก หมุนเวียนตามล าดับคิวบา้น 
 (12) บ้านทุกหลังมีสิทธิ์รับแขกได้ เมื่อแขกติดต่อมาโดยตรงแต่ก็ต้องจ่ายให้กับกลุ่ม  
10 % เหมือนเดิม 
 (13) เมื่อรับแขกโดยตรงต้องเว้นคิวบ้าน 1 รอบ (รับแขกกลุ่ม) 
 (14) แขกติดต่อมาโดยตรงไม่สามารถนอนบ้านเดียวได้ให้ติดต่อบ้านใกล้เคียงเป็นอันดับแรก 
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 ต้นทนุ 5 ประการ 
 ทุนมนษุย  ์บ้านถ  าผึ งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีผู้น าที่มีความหลากหลาย ในเรื่องของความรู้ 
ความสามารถด้านต่าง ๆ  และมีศักยภาพสูง จนสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่ องราวแก่
บุคคลที่สนใจ หรือแก่นักท่องเที่ยว คณะศึกษาดงูาน 
 ทุนสังคมตามวิถชีวีิตทางสังคม บ้านถ  าผึ ง ถือว่าชุมชนมีความเอื ออาทร ช่วยเหลือเกื อกูล
ร่วมมือกันในการท ากิจกรรมต่าง  ๆ  เป็นสังคมที่มีความรัก ความสามัคคีสามารถแบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะ ดังนี  
  (1) ทุนทางสังคมภายใน บ้านถ  าผึ งจะมีการจัดกิจกรรมที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมจิตสาธารณะ เพื่อให้ทุกคนมีความรู้สึกนึกคิด ความมีส่วนร่ วม ความเป็นเจ้าของ ความ
ไว้วางใจซ่ึงกันและกัน ลดความขัดแย้ง ผ่านกิจกรรมสาธารณะ ที่เอาแรงช่วยกันท า ได้แก่ ท าหน้าบา้น
น่ามอง เก็บขยะในชุมชน พัฒนาถนนสวยงามในชุมชน ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชน ความมีส่วนร่วมในการ
ดูแลทรัพยากรของชุมชน ในรูปของคณะกรรมการกลุ่ม/องค์กรตา่ง ๆ  
  (2) ทุนทางสังคมภายนอก บ้านถ  าผึ งมีการรวมกลุ่มในการท ากิจกรรมต่าง ๆ มากมาย 
เพื่อแสดงออกถึงการยอมรับซ่ึงกันและกันของคนในชุมชุมชน อาทิ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน
ถ  าผึ ง กองทุน กข.คจ. ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน  กองทุนหมู่บ้าน  คณะกรรมการพัฒนา
สตรี วิสาหกิจกลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านถ  าผึ ง วิสาหกิจพฤกษาไทยบ้านถ  าผึ ง  กลุ่มกล้วยฉาบบ้าน
ถ  าผึ ง  กลุ่มชูศรีขนมทองม้วนกะทิสดบ้านถ  าผึ ง 
 ทุนกายภาพ บ้านถ  าผึ งเป็นชุมชนที่นับถือพระพทุธศาสนา เป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ แต่ด้วย
เน่ืองจากเป็นชุมชนที่ห่างไกล และบริเวณใกล้เคียงไม่มีวัด หากจะประกอบศาสนกิจ ก็ต้องเดินทาง
ออกไปในหมู่บ้านอ่ืน ๆ  บ้านถ  าผึ งจึงรวมแนวคิด และปัจจัยในการจัดตั งส านักสงฆ์ “อโศการาม” 
ขึ นมา โดยใช้แรงกายแรงใจ และแรงศรัทธาจากชุมชนญาติพี่ น้อง และตอนนี ก าลังพัฒนาและ
ด าเนินการต่อยอดที่จะเป็นวัด ต่อไปและชุมชนก็มีโรงเรียน 1 แห่ง ได้แก่โรงเรียนบ้านถ  าผึ ง ซ่ึงชุมชน
ก็มีส่วนร่วมในการบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนในการจัดการศึกษา 
 ทุนธรรมชาติ บ้านถ  าผึ งเป็นหมู่บ้านที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ ซ่ึงเป็นส่ิงที่มีอยู่
เดิมตามธรรมชาติและเกิดจากการอนุรักษ์ไว้และมีการปลูกสร้างต่อยอดเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ 
ทรัพยากรทางธรรมชาติของบ้านถ  าผึ งที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จั กของนักท่องเที่ยวและส่ิงที่ห้ามพลาด
ของนักอนุรักษ์ อาทิ บึงมหัศจรรย์น  าดัน ทรายดดู น  าตกบางคุย  ถ  าน  าลอด ป่าชุมชน จุดชมวิว เป็นต้น 
 ทุนการเงนิ บ้านถ  าผึ งด าเนินกิจกรรมการทอ่งเที่ยวในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
จดทะเบียน นาม “วิสาหกิจกลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านถ  าผึ ง” มีคณะกรรมการแบ่งออกเป็นฝ่าย
ต่าง ๆ  การด าเนินงานของกลุ่มฯ จะมีการก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี   
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 (1) รับสมัครสมาชิกในชุมชน 
 (2) สมาชิกจะต้องถือหุ้น อย่างน้อย 1 หุ้น ๆ ละ 100 บาท 
 (3) สมาชิกที่มีอายุครบ 1 ปี ทางกลุ่มฯจะมีการปนัผลก าไรใหกั้บสมาชิก 
 (4) สมาชิกสามารถถอนหุ้นได้ เมื่อครบการเป็นสมาชิก 1 ปีขึ นไป  
 (5) กลุ่มฯ จัดสวัสดิการให้กับสมาชิก ดังนี  มอบเงินท าบุญและพวงหรีด เมื่อสมาชิกหรือ
ครอบครัวเสียชีวิต 
 (6) การให้สมาชิกกู้เงิน เพื่อการพัฒนายกระดับ โฮมสเตย์ โด ยไม่มีดอกเบี ย และ
เช่ือมโยงกับกองทุนการเงินอ่ืน ๆ ในหมู่บ้าน  
 

กรอบแนวคดิงานวจิยั 
 
 การศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนกับการจัดการการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน 
กรณีศึกษาชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี” มีกรอบแนวคิด ดังนี  
 

ตัวแปรตน้           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 กรอบการวิจัย 
  

การมสีว่นรว่มของชาวบา้นในชมุชน 
1. ด้านการตัดสินใจ 
2. ด้านการปฏิบัติ  
3. ด้านการรับผลประโยชน์  
4. ด้านการติดตามและประเมินผล 

การจดัการการทอ่งเทีย่วแบบยัง่ยนื 
1. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
2. ด้านสาธารณูปโภค  
3 . ด้ านส่ิงแวดล้อมภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว 
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วิธีการด าเนนิการวจิยั 
 
การวิจัยครั งนี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) ซ่ึงผู้วิจัย

ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ และน าเสนอรายงานในรูปแบบตารางประกอบความเรียง  
  1)  ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั งนี  คือ ชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั งนี  คือ ชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี  ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้การค านวณตามสูตรไม่ทราบจ านวน
ประชากรของ ยามาเน่ (Yamane อ้างถึงใน วิชิต อู่อ้น, 2550) ที่ระดับความเช่ือมั่นประมาณ 95 % 
ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างที ่ระดับ .05 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ราย     

2)  วิธกีารสุม่ตวัอยา่ง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั งนี  เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความ

น่าจะ เป็น (Non Probability Sampling) และ เก็บ ข้อมูลด้วยการ เลือกตัวอย่างตามสะดวก 
(Convenience Sampling) คือ ชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บจน
ครบตามจ านวน 400 ชุด 
  

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามที่ ผู้วิจัยสร้างขึ น โดยการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เครื่องมือแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดับการศกึษา รายได้เฉล่ียตอ่

เดือน แบบเลือกตอบ จ านวน 4 ข้อ 
ส่วนที ่2 การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  4 

ด้าน จ านวน 20 ข้อ 
1) ด้านการตัดสินใจ 
2) ด้านการปฏิบัติ  
3) ด้านการรับผลประโยชน์  
4) ด้านการติดตามและประเมินผล 
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การสรา้งและตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอื 
 
แบบสอบถามฉบับนี  ผู้วิจัยได้สร้างขึ นเอง มีขั นตอนในการสร้าง ดังนี   
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องในเรื่อง การมีส่วนร่วมของชาวบ้านใน

ชุมชนกับการจัดการการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน กรณีศึกษาชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ า เภอพนม จังหวัดสุราษฎร์
ธานีก าหนดกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวิจัย และใช้เป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

2) สร้างแบบสอบถาม และตรวจสอบเนื อหาของแบบสอบถามว่า ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 
จากการน าแบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ  และน ามาปรับปรุงตามค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา  

3) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ทีป่รึกษา เพื่อตรวจสอบความตรง
เชิงเนื อหา (Content Validity) จากนั นปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ  

4) น าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try–Out) กับ ชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอ
พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 30 ชุด เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ โดยการหาค่าความเที่ยงหรือ
ความเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ได้ค่าความเที่ยง
หรือความเช่ือถือได้ของแบบสอบถามมากกว่า 0.80 ซ่ึงถือว่าแบบสอบถามนี มีความเช่ือถือได้สามารถ
น าไปเก็บข้อมูลได้จริง  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ น เก็บข้อมูลด้วยการ
เลือกตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) คือ ชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เมื่อผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามครบตามจ านวนพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของแบบสอบถาม และรวบรวมแบบสอบถามมาด าเนินการวิเคราะหข้์อมูลในขั นตอนต่อไป  

 

การวิเคราะหข์อ้มลู 
 
 การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนกับการจัดการการทอ่งเที่ยวแบบย่ังยืน กรณีศึกษาชุมชน
บ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีวิเคราะหแ์ละอธิบายโดยใช้สถิติ ดังนี  
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 1) เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ซ่ึงประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) คือ Correlation ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
ได้แก่ การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนมีความสัมพันธ์กับการจัดการการทอ่งเที่ยวแบบย่ังยืนที่
ต่างกัน 
 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
การศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนกับการจัดการการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน 

กรณีศึกษาชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี” โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการมี
ส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  า ผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษาการจัดการ
การท่องเที่ยวแบบย่ังยืนของชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของชาวบา้นในชุมชนกับการจัดการการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน
ของชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผลการวิเคราะห ์ดังนี   
 ตอนที ่1 ข้อม ูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ที่เป็นชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอ
พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 400 คน จ าแนกตาม เพศ อายุ  ระดับการศึกษา และรายได้ต่อ
เดือน ได้ดังนี  

เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61.0  
และเพศชาย จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 

อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 40-49 ปี  จ านวน 111 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.8 รองลงมา 30-39 ปี จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 และ 50 ปีขึ นไป จ านวน 76 
คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 80.5 รองลงมา ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.25 และ ปริญญาโท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 

รายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน 10 ,001 – 20,000 
บาท จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมา 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 76 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.0  และ 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0  
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 ตอนที ่2 การมสีว่นรว่มของชาวบา้นในชมุชนบา้นถ้ าผึง้ อ  าเภอพนม จ งัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี

ด้านการตัดสินใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว 
พบว่า การมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้น าชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ใน
ระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91 รองลงมา การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมเก่ียวกับด้านการ
ท่องเที่ยวแบบย่ังยืน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.82 และการมีส่วนร่วมในการก าหนด
กฎระเบียบเก่ียวกับการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71 

ด้านการปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว 
พบว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัด  
สุราษฎร์ธานี เช่น แนะน าเส้นทางแก่นักท่องเที่ยว ฯลฯ อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉ ล่ียเท่ากับ 3.75 
รองลงมา การมีส่วนร่วมในการป้องกันและดูแลรักษาชุมชนบ้านถ  า ผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์
ธานี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.64 และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเก่ียวกับการท่องเที่ยวของ
ชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.49 

ด้านการรับผลประโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 เมื่อจ าแนกเป็นราย
ข้อแล้ว พบว่า การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการด าเนินงานเก่ียวกับการท่องเที่ยว อยู่ใน
ระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76 รองลงมา การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากชุมชนบ้านถ  าผึ ง 
อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.75 และการมีส่วนร่วมในการพา
นักท่องเที่ยวเย่ียมชมชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.71  

ด้านการติดตามและประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 เมื่อจ าแนก
เป็นรายข้อแล้ว พบว่า การเคยมีส่วนร่วมในการติดตามการท างานของคนในชุมชน อยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 รองลงมา การเคยมีส่วนร่วมการเข้าเป็นสมาชิก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.68 และการเคยมีส่วนร่วมในการประเมินผลประจ าปีของชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.67  
 ตอนที ่3  การจดัการการทอ่งเทีย่วแบบยัง่ยนื 
 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61 เมื่อจ าแนกเป็น
รายข้อแล้ว พบว่า การมีส่วนช่วยในการสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 รองลงมา การช่วยออกงบประมาณใน
การสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก 
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มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.65 และการมีส่วนช่วยในการอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.46 
 ด้านสาธารณูปโภค โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.80 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ
แล้ว พบว่า การมีส่วนช่วยในการจัดการเก่ียวกับขยะในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์
ธานี อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93 รองลงมา การมีส่วนช่วยในการจัดการเก่ียวกับประปาใน
ชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92และการมี
ส่วนช่วยในการจัดการเก่ียวกับไฟฟ้าในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 
 ด้านส่ิงแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 เมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การมีส่วนช่วยในการจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้น่าอยู่ อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.04 รองลงมา การมีส่วนช่วยในการ
จัดการดูแลความปลอดภัยในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.75 และการมีส่วนช่วยในการจัดการดูแลความเรียบรอ้ยในชุมชน อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71 
 ตอนที ่4 การทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนมีความสัมพันธ์กับการจัดการการท่อง เที่ยว
แบบย่ังยืนของชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

สามารถเขียนสมมติฐานได้ดงันี  
 H0: การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชน ไม่มีความสัมพันธ์กับการจัดการการท่องเที่ยวแบบ
ย่ังยืนของชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  H1: การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชน มีความสัมพันธ์กับการจัดการการท่องเที่ยวแบบ
ย่ังยืนของชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สถิติที่ใ ช้ในการทดสอบ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ทดสอบด้วย ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) จะยอมรับ สมมติฐาน (H1) ก็ต่อเมื่อค่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิตมิีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดังนี  
 ผลการทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่าง การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชน กับ การจัดการ
การท่องเที่ยวแบบย่ังยืนของชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ทุก
ด้าน มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H1) หมายความว่า การมีส่วนร่วม
ของชาวบ้านในชุมชน มีความสัมพันธ์กับการจัดการการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนของชาวบ้านในชุมชน
บ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
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สรุป อภิปรายผล และขอ้แสนอแนะ 
 
จากการศกึษา ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  าผึ ง 

อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61.0 มอีายุ
ระหว่าง 40-49 ปี  จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 มรีะดับการศกึษา ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 
322 คน คิดเป็นร้อยละ 80.5 และมีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 148 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.0  

จ ากการศกึษา การมสี ่วนร่วมของชาวบา้นในชุมชนบา้นถ้ าผึ้ง อ  าเภอพนม จ ังหวัด  
สุราษฎรธ์าน ีสามารถแยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี   

1) การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการ
ตัดสินใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การมี
ส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้น าชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91รองลงมา การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมเก่ียวกับด้านการท่องเที่ยวแบบ
ย่ังยืน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.82 และการมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎระเบียบเก่ียวกับ
การท่องเที่ยวในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.71 

2) การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการ
ปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เช่น 
แนะน าเส้นทางแก่นักท่องเที่ยว ฯลฯ อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.75 รองลงมา การมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและดูแลรักษาชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.64 และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเก่ียวกับการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอ
พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.49 

3) การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการ
รับผลประโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า 
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการด าเนินงานเก่ียวกับการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76 รองลงมา การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.75 และการมีส่วนร่วมในการพานักท่องเทีย่ว
เย่ียมชมชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.71 
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4) การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการ
ติดตามและประเมินผลโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว 
พบว่า การเคยมีส่วนร่วมในการติดตามการท างานของคนในชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.69 รองลงมา การเคยมีส่วนร่วมการเข้าเป็นสมาชิก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68 และการ
เคยมีส่วนร่วมในการประเมินผลประจ าปขีองชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.6  

จากการศกึษา การจดัการการทอ่งเทีย่วแบบยัง่ยนื สามารถแยกเป็นรายดา้น ได้ดังนี  
1) การจัดการการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การมีส่วนช่วยในการสร้างส่ิงอ านวยความ
สะดวกในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 
รองลงมา การช่วยออกงบประมาณในการสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.65 และการมีส่วนช่วยในการอ านวยความ
สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.46 

2) การจัดการการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน ด้านสาธารณูปโภค โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.80 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การมีส่วนช่วยในการจัดการเก่ียวกับขยะใน
ชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93 รองลงมา 
การมีส่วนช่วยในการจัดการเก่ียวกับประปาในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92และการมีส่วนช่วยในการจัดการเก่ียวกับไฟฟ้าในชุมชนบ้านถ  าผึ ง 
อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 

3) การจัดการการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน ด้านส่ิงแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยว  โดยรวมอยู่
ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การมีส่วนช่วยในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้น่าอยู่ อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.04 รองลงมา การมีส่วนช่วยในการจัดการดูแลความปลอดภัยในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอ
พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.75 และการมีส่วนช่วยในการจัดการ
ดูแลความเรียบร้อยในชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71 

เม ือ่ทดสอบสมมตฐิาน สามารถสรปุสมมตฐิาน ได้ดังนี  
สมมติฐาน การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนมีความสัมพันธ์กับการจัดการการท่อง เที่ยว

แบบย่ังยืนของชาวบ้านในชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า การมีส่วนร่วมของ
ชาวบ้านในชุมชน มีความสัมพันธ์กับการจัดการการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนของชาวบ้านในชุมชนบ้าน 
ถ  าผึ ง อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
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ข้อเสนอแนะ 
 

1) การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่มีต่อ ชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอ
พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่ได้มีแนวคิดอยู่ในระดับดีอยู่แล้ว แต่ในบางหน่วยงานยังขาดความ
ร่วมมือกันระหว่างการตดิตอ่ประสานงานกันมากขึ น ในการเข้าไปดแูลแหล่งทอ่งเที่ยวร่วมกันไมไ่ดต้า่ง
คนต่างท า เพราะต่างก็มีเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่เหมือนกันในการดูแล ชุมชนบ้านถ  าผึ ง อ าเภอ
พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีใหม้ีความอุดมสมบูรณ์และย่ังยืนต่อไป 

2) ควรมีการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติและการท ากิจกรรมให้มากขึ น และส่ือสารท าความ
เข้าใจถึงข้อดีของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และปรับปรุงในส่วนต่างๆ ให้ดีย่ิงขึ นไป เช่น การจัด
ฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้าใจด้านการท่องเที่ยงให้แก่ผู้น าชุมชน ประชาชนและผู้สนใจ การจัด
ฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยวใหผู้้ประกอบการ นอกจากนั นหน่วยงานหรือผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องต่าง  ๆ  ควร
จัดส่ือประชาสัมพันฑ์ให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชนให้มีความสะอาด สวยงามอยู่
เสมอ และท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจมาเที่ยวยังสถานที่แหง่นี ต่อไป 

3) การควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับขนาดและศักยภาพของแหล่งท่อง เที่ยว 
หากมีนักท่องเที่ยวมากเกินไปจะสร้างมลภาวะให้สภาพแวดล้อม ซ่ึงในการจัดการการท่องเที่ยวทุก
รูปแบบ ควรมีการศึกษาถึงขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของกิจกรรมการท่องเที่ยวแต่
ละประเภทวิธีควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยววิธีหน่ึงได้แก่ การเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงกันเพื่อ
กระจายจ านวนนักท่องเที่ยวออกไปยงัจุดอ่ืนในแหล่งท่องเที่ยว ใกล้เคียง ไม่ให้มารวมตัวกันอยู่ในจุด
เดียว หากส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมากเกินไปจะเกิดปัญหาใน เรื่องความแออัด และจะท าลาย
ทัศนียภาพและเกิดความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ซ่ึงอาจมีผลต่อความนิยมของนักท่องเที่ยวใน
ระยะยาว 
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สาเหตุความไม่เป็นธรรมของนิตกิรรมขายฝากที่ดนิ 
ในพื้นที่อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์านี 

ชัชวาล แก้วรัตน์* 
 

บทคัดยอ่ 
 
การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสาเหตุของความไม่เป็นธรรมของการท านิติกรรม

ขายฝากในพื นที่อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษาระดับความรุนแรงของปัญหา
ความไม่เป็นธรรมของการท านิติกรรมขายฝากในพื นที่อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ  
3) เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื องต้นของปัญหาความไม่เป็นธรรมของการท านิติกรรมขาย
ฝากในพื นที่อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่รบั
บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ ส านักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ส่วนแยก
เกาะพะงัน จ านวน 172 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย และสถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั งนี  ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 

1) การศึกษาสาเหตุของความไม่เป็นธรรมของการท านิติกรรมขายฝากที่ดินในพื นที่อ าเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท านิติกรรมขายฝากของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.58 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความจ าเป็นจะต้องท านิติกรรมขายฝาก
ที่ดิน มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.32 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 
 2) การศึกษาระดับความรุนแรงของปัญหาความไม่เป็นธรรมของการท านิติกรรมขายฝากใน
พื นที่อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.48 
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัญหาการคิดดอกเบี ย
สูงร้อยละ 15 บาทต่อปี มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.57  และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.82 

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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3) การศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาเบื องต้นของปัญหาความไม่เป็นธรรมของการท า  
นิติกรรมขายฝากที่ดินในพื นที่อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า 1) รัฐควร
สร้างระบบการตรวจสอบการกระท าตามกฎหมายส าหรับการได้รับเงินตามสัญญาขายฝาก  2) รัฐควร
ส่งเสริมให้มีการให้สินเช่ือในลักษณะ Microfinance ซ่ึงเป็นระบบการเงินระดับรากฐาน และเป็น
แหล่งเงินทุนส าคัญให้กับเกษตรและคนยากจนในพื นที่ชนบท และ 3) ควรให้มีการยกเลิกกฎหมาย
เก่ียวกับการขายฝาก เพื่อเป็นการตัดหนทางการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์
ในลักษณะที่เอารัดเอาเปรียบและไม่เป็นธรรมต่อเกษตรซ่ึงต้องจ ายอม เพราะความต้องการเงินทุนใน
ระยะเวลาที่รวดเร็วจึงต้องยอมตกลงตามที่ผู้ซื อฝากเสมอมา 
 
ค  าส าคญั: ขายฝากที่ดิน 
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บทน า 
 
ปัญหาการไร้ที่ดนิท ากินของเกษตรกรมีแนวโน้มเป็นวิกฤตที่รุนแรงขึ น ทั งยังมีผลเก่ียวโยงกับ

ปัญหาหนี สินของเกษตรกร ซ่ึงอาจส่งผลต่ออาชีพเกษตรกรที่มีจ านวนลดลงในอนาคต จากปัญหา
ดังกล่าว แม้จะเป็นเพียงปัญหาของกลุ่มเดียว แต่หากพิจารณาให้ลึกซึ งกว่านั น น่ันคือ ปัญหาส าคัญ
ระดับชาติ ดังที่แถลงการณ์ของคณะกรรมการปฏิรูปว่าด้วยแนวทางปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ได้
กล่าวถึงความส าคัญของการไม่มีที่ดินท ากินหรือการสูญเสียที่ดินของเกษตรกรว่า “มิเพียงก่อให้เกิด
ปัญหาความอับจนในการประกอบสัมมาอาชีพและกลายเป็นทุกข์โศกของแผ่นดินเท่านั น หากยังเป็น
การสูญสิ นวิถีชีวิตอันมีมาแต่เดิมของชาวไร่ชาวนา ซ่ึงเป็นฐา นวัฒนธรรมที่ส าคัญอย่างหน่ึงของ
สังคมไทยด้วย” (มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2555) ปัญหาการไร้ที่ดินท า
กินของเกษตรกรซ่ึงเก่ียวโยงกับปัญหาหนี สินของเกษตรกร ดังที่กล่าวไปในตอนต้นนั น ส่วนหน่ึงของ
ปัญหาที่เกิดขึ นอาจมีสาเหตุมาจากการถูกบังคับช าระหนี จากทรัพย์สินซ่ึงเป็นหลักประกันหนี  จนเป็น
ที่มาของการขาดแคลนที่ดินท ากิน ส่วนต้นทางของปัญหาที่เกิดขึ นนั นมักเก่ียวข้องกับปัจจัยอ่ืน
ประกอบกัน ทั งการขาดแคลนเงินลงทุนท าการเกษตร ปั ญหาเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในครอบครัว 
ปัญหาการขาดการศึกษาของเกษตรกร ปัญหาช่องว่างทางกฎหมายและความไม่รู้กฎหมายที่ท าให้
เกษตรกรตกอยู่ในสถานะถูกเอาเปรียบ เป็นต้น (พงษ์ทิพย์ ส าราญจิตต์, 2559) 
 ปัญหาการกู้ยืมเงินนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ครอบง าสังคมไทยมาทุกยุคทุกสมัย และมีรูปแบบต่าง ๆ 
หลากหลายในการท าสัญญา ทั งการท าสัญญากู้ยืมเงิน จ าน าส่ิงของ หรือจ านองที่ดิน แต่ในปัจจุบันได้
มีการอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายในการท านิติกรรมขายฝากที่ดิน มาปรับเปล่ียนที่ดินให้เป็น
หลักประกันในการกู้ยืมเงิน และเก็บดอกเบี ยรายปี รายเดือน หรือแม้กระทั่ งการเก็บดอกเบี ยรายวัน 
ซ่ึงการกระท าดังกล่าวไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 491 บัญญัติไว้ว่า “อันว่าการขายฝากนั น คือสัญญาซื อขายซ่ึงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ตกไปยังผู้ซื อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั นคืนได้ ”และมาตรา 499 บัญญัติไว้ว่า                
“สินไถ่นั น ถ้าไม่ได้ก าหนดกันไว้ว่าเท่าใดไซร้ ท่านให้ไถ่ตามราคาที่ขายฝากถ้าปรากฏในเวลาไถ่ว่าสิน
ไถ่หรือราคาขายฝากที่ก าหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากที่แทจ้ริงเกินอัตรารอ้ยละสิบห้าต่อป ีให้ไถ่ ได้ตาม
ราคาขายฝากที่แท้จริงรวมประโยชน์ตอบแทนร้อยละสิบห้าต่อปี”  จากมาตราดังกล่าวจะเห็นได้ว่าตาม
หลักของกฎหมายการขายฝากไม่ใช่หลักประกันในการกู้ยืมเงินแต่อย่างใด แต่เปรียบเสมือนเป็นการ
ขายรูปแบบหน่ึง ซ่ึงกรรมสิทธิ์ในที่ดินตกไปยังผู้ซื อนับตั งแต่วันสัญญาขายฝาก แต่ยังคงใหสิ้ทธิผู้ขาย
สามารถไถ่ถอนจากขายฝากหรือซื อคืนได้ภายในก าหนดเวลาที่ได้ตกลงกัน แต่ทั งนี ทั งนั นราคาในการ
ไถ่ถอนหรือซื อคืนนั นต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี จากราคาที่ขายฝาก นอกจากนี ปัญหาของการขาย
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ฝากยังไม่ใช่เพียงแค่การเก็บดอกเบี ยเงินกู้ของผู้รับซื อฝากเพียงแค่นั น แต่ยังมีปัญหาการขาดการ
ติดต่อของผู้รับซื อฝากอีกด้วย เพราะจากการท านิติกรรมขายฝากซ่ึงกรรมสิทธิ์ตกไปยังผู้รับซื อฝาก
แล้วนั น เมื่อผู้ขายฝากต้องการจะไถ่ถอนหรือซื อคืนซ่ึงที่ดินที่ขายฝาก กลับไม่สามารถติดต่อผู้รับซื อ
ฝากได้หรือถ้าติดต่อได้ก็บ่ายเบี่ยงจนเลยก าหนดเวลาไถ่จากขายฝาก ท า ให้กรรมสิทธิ์ตกไปยังผู้รับซื อ
ฝากอย่างถาวร ไม่สามารถใช้สิทธิในการไถ่ได้ ซ่ึงแม้กฎหมายจะบัญญัติไว้ตามมาตรา 492 วรรคหน่ึง 
ว่า “ในกรณีที่มีการไถ่ทรัพย์สินซ่ึงขายฝากภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือภายในเวลาที่
กฎหมายก าหนด หรือผู้ไถ่ได้วางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ต่อส านักงานวางทรัพย์ภายในก าหนดเวลาไถ่โดย
สละสิทธิถอนทรัพย์ที่ได้วางไว้ ให้ทรัพย์สินซ่ึงขายฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ไถ่ตั งแต่ เวลาที่ผู้ไ ถ่ได้
ช าระสินไถ่หรือวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ แล้วแต่กรณี” ซ่ึงได้ให้สิทธิผู้ขายฝากไว้ว่าในกรณีที่ไม่สามารถ
ติดต่อผู้รับซื อฝากได้หรือติดต่อได้แต่ไม่ยอมให้ไถ่ถอน ให้ผู้ขายฝากน าเงินค่าไถ่ถอนไปวางไว้ต่อ
ส านักงานวางทรัพย์ ซ่ึงตามปกติจะต้องเดินทางไปแจ้งกับส านักงานวางทรัพย์ที่อยู่ในจังหวัด ท าให้
บางคนเดินทางไปไมไ่ด ้หรือเดินทางไปยากล าบาก ท าให้ต้องจ าใจยอมสละสิทธิการไถ่จากขายฝากจน
เลยก าหนดเวลา และอีกปัญญาของการท าสัญญาขายฝาก คือความรู้ความเข้าใจของนิติกรรมขายฝาก 
ซ่ึงผู้ขายฝากบางรายไม่เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างการขายฝากกับการจ านอง ซ่ึงเข้าใจว่า
เหมือนกัน แต่ความเป็นจริงการขายฝากมีความแตกต่างกับการจ านองอย่างสิ นเชิง ทั งในแง่ของการท า
สัญญา การคืนเงินต้นและดอกเบี ย รวมไปถึงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพราะการจ านองนั นต้องไม่มีการ โอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน จะเป็นแค่การน าโฉนดที่ดินนั นไปจดทะเบียนเพื่อตราไว้เป็นหลักประกัน และ
หากผู้จ านองไม่สามารถช าระหนี ได้ ผู้รับจ านองก็ไม่สามารถยึดทรัพย์ตามกฎหมายได้ทันที เพราะ
ทรัพย์สินนั นยังเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี อยู่ ต้องมีกระบวนการฟ้องร้องตามกฎหมาย ให้ศาลบังคับให้
ลูกหนี  น าที่ดินนี ไปขายทอดตลาดที่กองบังคับคดี เพื่อน าเงินไปช าระหนี  ซ่ึงแตกต่างจากขายฝากที่
กรรมสิทธิ์โอนไปยังผู้รับซื อฝากทันทีที่จดทะเบียน ท าให้ผู้รับซื อฝากไม่ต้องไปฟ้องร้องเพื่อให้ได้มาแต่
อย่างใดจากการศึกษาปัญหาทางกฎหมายระหว่างการจ านองกับการขายฝากที่ดินพบว่าแนวโน้มของ
การสูญเสียที่ดินได้โดยง่ายมักเกิดจากสัญญาขายฝากทีด่ิน โดยจากข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย ระบุว่า สถิติการขายฝากตั งแต่ปี 2556-2560 การจดทะเบียนขายฝากโดยเฉล่ียต่อปี
อยู่ที่ 66,521 ราย โดยมีกรณีตัวอย่างการขายฝากที่ดนิใหกั้บนายทนุเงินกู้ในหลายจังหวัด ซ่ึงที่ผ่านมา
รัฐบาลพยายามแก้ไข โดยจัดให้มีกลไกการเจรจาไกล่เกล่ียประนอมหนี ให้กับเกษตรกร คนจน ที่เป็น
หนี นอกระบบโดยการขายฝากที่ดินให้กับนายทุนเงินกู้อย่างเช่น จ.อุดรธานี มีการเจรจาประนอมหนี  
จนสามารถคืนโฉนดที่ดินแก่ลูกหนี  780 ฉบับ เนื อที่รวมกว่า 3.7 พันไร่ จ.นครราชสีมา คืนโฉนด 907 
ฉบับ กว่า 3 พันไร่ ซ่ึงมีความเสียหายนับพันล้านบาทหรือจะเป็นข้อมูลจากศูนย์ด ารง ธรรมจังหวัด
กาฬสินธุ์ มีรายงานเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการขายฝากเป็นอันดับหน่ึง หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของปัญหา
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เรื่องร้องเรียนทั งหมดของจังหวัด เป็นต้นชี ให้เห็นถึงความจ าเป็นที่ต้องมีกลไกทางกฎหมายเพื่อสร้าง
ความเป็นธรรม และแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล  าโดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ขายฝากที่ดินท าการเกษตร
และที่อยู่อาศัย ให้ได้รับความเป็นธรรมมากขึ นโดยเฉพาะในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือที่อยู่อาศัย ซ่ึงรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงปัญหาและได้มีการออกกฎหมายเรื่องการขายฝากฉบับใหม่ออกมา
ใช้บังคับแล้ว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 ซ่ึงได้ประกาศใช้เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2562 ซ่ึงเป็นกฎหมายที่ออกมา
คุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝาก แต่อีกแง่หน่ึงเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน ซ่ึงมีหน้าที่เป็นเจ้า
พนักงานผู้จดทะเบียนในการท านิติกรรมขายฝากย่อมมีส่วนในการที่จะช่วยลดปัญหาความ ไม่เป็น
ธรรมของการท านิติกรรมขายฝาก แต่ยังไม่มีแนวทางที่เป็นรูปธรรมในบทบาทของส านักงานที่ดิน ซ่ึง
ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะศึกษาถึงบทบาทของส านักงานที่ดินถึงการมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาความ
ไม่เป็นธรรมในการท านิตกิรรมขายฝากได้หรือไม ่อย่างไร 
 

วัตถุประสงคข์องการวจิยั 
 

1) เพื่อศึกษาสาเหตุของความไม่เป็นธรรมของการท านิติกรรมขายฝากในพื นที่อ าเภอเกาะ
พะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

2) เพื่อศึกษาระดับความรุนแรงของปัญหาความไม่เป็นธรรมของการท านิติกรรมขายฝากใน
พื นที่อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

3) เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื องตน้ของปัญหาความไม่เป็นธรรมของการท านิติ
กรรมขายฝากในพื นที่อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์านี  
 

ค  าถามการวจิยั 
   
 สาเหตุของการเกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมของการท านิติกรรมขายฝากในพื นที่อ าเภอเกาะ
พะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี คืออะไรบ้าง และมีความส าคัญมากน้อยเพียงใด 
 

แนวคดิทฤษฎทีีเ่ก ีย่วขอ้ง 
 
 1)  กฎหมายเก ีย่วกบัการขายฝาก 
     ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 491 - 502 
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 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 491 อันว่าขายฝากนั นคือสัญญาซื อขายซ่ึง
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั นคนืได้ 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 492 วรรคหน่ึง ในกรณีที่มีการไถ่ทรัพย์สินซ่ึง 
ขายฝากภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด หรือผู้ไถ่ได้วางทรัพย์อัน
เป็นสินไถ่ต่อส านักงานวางทรัพย์ภายในก าหนดเวลาไถ่โดยสละสิทธิถอนทรัพย์ที่ไดว้างไว้ ให้ทรัพย์สิน
ซ่ึงขายฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ไถ่ตั งแต่เวลาที่ผู้ไถ่ได้ช าระสินไถ่หรือวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ แล้วแต่
กรณี 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 493 ในการขายฝาก คู่สัญญาจะตกลงกันไม่ให้ ผู้
ซื อจ าหน่ายทรัพย์สินซ่ึงขายฝากก็ได้ ถ้าและผู้ซื อจ าหน่ายทรัพย์สินนั นฝ่าฝืนสัญญาไซร้ ก็ต้องรับผิด
ต่อผู้ขายในความเสียหายใด ๆ  อันเกิดแต่การนั น 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 494 ท่านห้ามมิให้ใช้สิทธิไถ่ทรัพย์สินซ่ึงขายฝาก
เมื่อพ้นเวลาดังจะกล่าวต่อไปนี  

(1) ถ้าเป็นอสังหาริมทรพัย์ ก าหนดสิบปีนับแต่เวลาซื อขาย    
(2) ถ้าเป็นสังหาริมทรพัย์ ก าหนดสามปนัีบแตเ่วลาซื อขาย 

 มาตรา 495 ถ้าในสัญญามีก าหนดเวลาไถ่เกินไปกว่านั น ท่านให้ลดลงมาเป็นสิบปีและสามปี
ตามประเภททรพัย์ 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 496 ก าหนดเวลาไถ่นั น อาจท าสัญญาขยาย
ก าหนดเวลาไถ่ได้ แต่ก าหนดเวลาไถ่รวมกันทั งหมด ถ้าเกินก าหนดเวลาตามมาตรา 496 ให้ลดลงมา
เป็นก าหนดเวลาตามมาตรา 494      การขยายก าหนดเวลา
ไถ่ตามวรรคหน่ึงอย่างน้อยต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้รับไถ่ ถ้าเป็นทรัพย์สินซ่ึงการซื อ
ขายกันจะต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ห้ามมิใหย้กการขยายเวลาขึ นเปน็
ข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจรติ และได้จดทะเบยีนสิทธิโดยสุจรติ
แล้ว เว้นแต่จะได้น าหนังสือหรือหลักฐานเป็นหนังสือดังกล่าวไปจดทะเบียนหรือจดแจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 497 สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินนั น จะพึงใช้ได้แต่
บุคคลเหล่านี  คือ (1) ผู้ขายเดิม หรือทายาทของผู้ขายเดิม หรือ (2) ผู้รับโอนสิทธินั น หรือ (3) บุคคล
ซ่ึงในสัญญายอมไว้โดยเฉพาะว่าให้เปน็ผู้ไถ่ได ้
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์  มาตรา 498สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินนั น จะพึงใช้ได้เฉพาะ
ต่อบุคคลเหล่านี  คือ(1) ผู้ซื อเดิม หรือทายาทของผู้ซื อเดิม หรือ(2) ผู้รับโอนทรัพย์สิน หรือรับโอนสิทธิ
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เหนือทรัพย์สินนั น แต่ในข้อนี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์จะใช้สิทธิได้ต่อเมื่อผู้รับโอนได้รู้ในเวลาโอน ว่า
ทรัพย์สินตกอยู่ในบังคับแห่งสิทธิไถ่คืน 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 499 สินไถ่นั น ถ้าไม่ได้ก าหนดกันไว้ว่าเท่าใดไซร้ 
ท่านให้ไถ่ตามราคาทีข่ายฝาก  
 ถ้าปรากฏในเวลาไถ่ว่าสินไถ่หรือราคาขายฝากที่ก าหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากที่แท้จริงเกิน
อัตราร้อยละสิบห้าตอ่ปี ให้ไถ่ไดต้ามราคาขายฝากที่แท้จริงรวมประโยชน์ตอบแทนร้อยละสิบห้าตอ่ปี 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 500 วรรคหน่ึง ค่าฤชาธรรมเนียมการขายฝากซ่ึง
ผู้ซื อได้ออกไปนั น ผู้ไถ่ต้องใช้ให้แก่ผู้ซื อพร้อมกับสินไถ่ 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 501 ทรัพย์สินซ่ึงไถ่นั น ท่านว่าต้องส่งคืนตาม
สภาพที่เป็นอยู่ในเวลาไถ่ แต่ถ้าหากว่าทรัพย์สินนั นถูกท าลายหรือท าให้เส่ือมเสียไปเพราะความผิด
ของผู้ซื อไซร้ ท่านว่าผู้ซื อจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 502 ทรัพย์สินซ่ึงไถ่นั น ท่านว่าบุคคลผู้ไถ่ย่อม
ได้รับคืนไปโดยปลอดจากสิทธิใด ๆ ซ่ึงผู้ซื อเดิม หรือทายาท หรือผู้รับโอนจากผู้ซื อเดิมก่อให้เกิดขึ น
ก่อนเวลาไถ่ถ้าว่าเช่าทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างขายฝากอันได้จดทะเบียนเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว
ไซร้ ท่านว่าการเช่านั นหากมิได้ท าขึ นเพื่อจะให้เสียหายแก่ผู้ขาย ก าหนดเวลาเช่ายังคงมีเหลืออยู่ อีก
เพียงใด ก็ให้คงเป็นอันสมบูรณ์อยู่เพียงนั น แต่มิให้เกินกว่าปีหน่ึง 

2) กฎหมายขายฝากฉบบัใหม ่พ.ศ. 2562 (กรมที่ดิน, 2562) 
พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่ อยู่

อาศัย พ.ศ.2562 ประกาศล่าสุด กรมที่ดินได้มีการจัดท าสรุปค าแนะน าเก่ียวกับการขายฝากส าหรับ
ผู้ขายฝาก และผู้ซื อฝาก และมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับประชาชนที่ท าการขายฝากดั งนี  
 (1) สัญญาขายฝากต้องมีระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 10 ป ีสามารถไถ่ถอนก่อนเวลา
ได้ หากเกินเวลา สามารถซื อคืนได้ในราคาที่ตกลงกัน 

 (2) ผู้ขายฝากสามารถอาศัย ใช้สอยจากหลักทรัพย์ที่ขายฝากได้ถึงวันสิ นสุดการไถ่ 
 (3) หากผู้ขายฝากต้องการขยายเวลาไถ่ถอน ต้องตกลงกับผู้ซื อฝากและท าหลักฐานเป็น

หนังสือลงลายมือช่ือ 2 ฝ่าย มาด าเนินการต่อหน้าเจ้าหน้าที ่
 (4) หากผู้ขายฝากไม่สามารถช าระสินไถ่ให้กับผู้ซื อฝากได้ ซ่ึงไม่ใช่ความผิดของผู้ขายฝากให้

ผู้ขายฝากท าการวางทรัพย์ต่อส านักงานวางทรัพย์หรือส านักงานที่ดินทุกจังหวัด  หรือจังหวัดที่จด
ทะเบียนขายฝาก ได้ภายใน 30 วันจากวันที่ก าหนด 
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 (5) ผู้ซื อฝากมีหน้าที่แจ้งวัน เวลา และจ านวนสินไถ่ โดยแจ้งรายละเอียดการไถ่กับ
บุคคลใด ที่ไหน พร้อมแนบส าเนาสัญญาขายฝาก เป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยัง
ที่อยู่ที่ระบุในสัญญาขายฝาก หากไม่มีการแจ้งผู้ขายฝากสามารถขยายเวลาการไถ่ไปได้ไม่เกิน 6 เดือน 

 (6) การจดทะเบียนไถ่ และใช้สิทธิไถ่เป็นคนละส่วน ว่าง่ายๆก็คือ เมื่อใช้สิทธิไถ่แล้วค่อย
มาจดทะเบียนไถ่ตามหลังได้ (ตามข้อที่ 4) โดยเร็วที่สุด ทั งนี ห้ามเกินก าหนดสัญญา 

 (7) เมื่อช าระค่าสินไถ่แล้ว กรรมสิทธิ์ถือเป็นของผู้ขายฝากทันที โดยน าหลักฐานการไถ่ 
หรือการวางทรัพย์ พร้อมหนังสือแสดงสิทธิในที่ดนิมาแสดงตอ่เจ้าหน้าที่เพื่อจดทะเบียนไถ่ฝ่ายเดยีวได้ 
กรณีไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ให้น าหลักฐานการวางทรัพย์มาแสดงตอ่เจ้าหน้าที่เพื่ออายัดทรพัย์
ได้ทันที ป้องกันมิให้มีการท านิติกรรมตอ่ไป 

 (8) หากผู้ซื อฝากไม้ได้ท าการแจ้งตามข้อ 5 แต่ผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนภายใน 6 เดือน
หลังจากวันครบก าหนด ให้ผู้ซื อฝากท าหลักฐานการไถ่ซ่ึงระบุชัดเจนว่ามีการไถ่ถอน ณ วันที่ใดและ
ยินยอมให้ไถ่ถอนได้ พร้อมรับรองว่าผู้ซื อฝากมิได้ท าหนังสือแจ้งผู้ขายฝากเรื่องวันครบก าหนด  

3)  การจดทะเบยีนขายฝาก 
ขายฝากคือสัญญาซื อขายซ่ึงกรรมสิทธิ์ในทรพัย์สินตกไปยังผู้ซื อโดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจ

ไถ่ทรัพย์นั นคืนได้ (ป.พ.พ. มาตรา 491) 
ประเภทการจดทะเบียน 
 (1) ขายฝากมีก าหนด...ปีหมายความว่าการจดทะเบียนขายฝากทั งแปลง ไม่ว่าในหนังสือ

แสดงสิทธิจะมีช่ือคนเดียวหรือช่ือหลายคนทุกคนขายพร้อมกัน 
 (2) ขายฝากเฉพาะส่วน มีก าหนด…ปี หนังสือแสดงสิทธิมีช่ือหลายคน บางคนหรือหลายคน

แต่ไม่ทั งหมดขายเฉพาะส่วนของตนไป ส่วนของคนอ่ืนบางคนไม่ไดข้าย 
 (3) ไถ่ถอนจากขายฝากและไถ่ถอนจากขายฝากเฉพาะส่วนหมายความว่าผู้ขายฝากได้

ขอใช้สิทธิไถ่ถอนขายฝากภายในก าหนดอายุเวลาในสัญญาขายฝากหรือภายในก าหนดเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ คือ สิบปี 

 (4) แบ่งไถ่จากขายฝากหมายความว่าผู้ขายฝากได้ขายฝากที่ดินรวมกันหลายแปลงใน
สัญญาขายฝากฉบับเดียวกัน หรือขายฝากไว้แปลงเดียวต่อมามีการแบ่งแยกที่ดินแปลงที่ขายฝาก
ออกไปอีกหลายแปลง ภายในอายุสัญญาขายฝากผู้ขายฝากและผู้รับซื อฝากตกลงให้ไถ่ถอนขายฝาก
ที่ดินไปบางแปลงและบางแปลงยังคงขายฝากอยู่ตามเดิม โดยลดจ านวนเงินที่ขายฝากลงตามแต่ผู้ขาย
ฝากและผู้รับซื อฝากจะตกลงกัน 

 (5) ปลดเงื่อนไขการไถ่จากขายฝาก และปลดเงื่อนไขการไถ่จากขายฝากเฉพาะ
ส่วน หมายความว่าผู้ขายฝากและผู้รับซื อฝากได้ตกลงกันในระหว่างอายุสัญญาขายฝากว่าผู้ขายฝากขอ
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สละสิทธิการไถ่จากขายฝากกล่าวคือจะไม่ขอใช้สิทธิการไถ่จากขายฝากอีกต่อไปแล้วทรัพย์สินที่ขาย
ฝากไว้จึงพ้นจากเงื่อนไขการไถ่ เปรียบสภาพเช่นเดียวกับเป็นการขายธรรมดานับแต่จดทะเบียนปลด
เงื่อนไขการไถ่ 

 (6) โอนสิทธิการไถ่จากขายฝาก และโอนสิทธิการไถ่จากขายฝากเฉพาะส่วน หมายความ
ว่าในอายุสัญญาขายฝากผู้ขายฝากมีสิทธิที่จะไถ่ถอนจากขายฝากได้แต่ผู้ขายฝากได้โอนสิทธิการไถ่
ดังกล่าวให้บุคคลอ่ืนไปจะโดยเสน่หาไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนก็ได้แต่ต้องให้ผู้รับซื อฝาก
รับทราบและใหถ้้อยค ายินยอม 

 (7) โอนมรดกสิทธิการไถ่หมายความว่าในระหว่างอายุสัญญาขายฝาก ผู้ขายฝากย่อมมี
สิทธิที่จะไถ่ถอนจากการขายฝากได้ แต่ต่อมาผู้ขายฝากได้ถึงแก่กรรม สิทธิไถ่จึงตกแก่ทายาท ทายาท
จึงมาขอรับมรดกสิทธิการไถ่นั น 

 (8) ระงับสิทธิการไถ่ (หนี เกล่ือนกลืนกัน) หมายความว่าในอายุสัญญาขายฝากผู้มีสิทธิการไถ่ 
(ผู้ขายฝาก) และผู้รับการไถ่ (ผู้รับซื อฝาก) ตกมาเป็นบุคคลเดียวกัน หนี ที่ขายฝากย่อมเกล่ือนกลืนกัน
สิทธิการไถ่ย่อมระงับ 

 (9) แบ่งแยกในนามเดิม(ระหว่างขายฝาก) การขายฝากเป็นสัญญาซื อขายกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื อฝาก ส่วนผู้ขายฝากมีแต่สิทธิการไถ่ ผู้ซื อฝากย่อมท าการแบ่งแยกหรือจ าหน่าย
จ่ายโอนทรัพย์ที่ขายฝากได้เมื่อได้รับค ายินยอมจากผู้ขายฝากแล้ว  โดยผู้ซื อฝากเป็นผู้ย่ืนค าขอ
ด าเนินการ หนังสือแสดงสิทธิแปลงแยกให้ลงช่ือผู้รับซื อฝากเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และให้ยกรายการจด
ทะเบียนประเภทขายฝากไปจดแจ้งในรายการจดทะเบียน ถ้าแปลงแยกแปลงใดผู้ขายฝากยินยอมให้
พ้นสิทธิการ ไ ถ่จากขายฝาก  ก็ให้จดทะเบียนในประเภทปลดเงื่ อนไขการไถ่จากขายฝาก 
 (10) หลุดเป็นสิทธิ์(ผู้ซื อฝากน าผู้ขายฝากมาไม่ได้)การจดทะเบียนประเภทนี ได้แก่การจด
ทะเบียนขายฝาก (อย่างเก่า) ไว้ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2472 (ก่อน ป.พ.พ. ใช้บังคับ) ก่อนจดทะเบียน
ประ เภท อ่ืนต่อไป  ให้จดทะเบียนประเภทหลุด เป็นสิทธิ  (ผู้ ซื อฝากน า ผู้ขายฝากมาไม่ได้ ) 
 (11)  ขยายก าหนดเวลาไถ่จากขายฝากหมายความว่า ผู้ขายฝากและผู้รับซื อฝากตกลงกัน
ขยายก าหนดเวลาไถ่ออกไปอีก  ซ่ึงก าหนดเวลาไถ่รวมกันทั งหมดต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันท าสัญญา
ขายฝากเดิม 

4)  แนวคดิและทฤษฎเีก ีย่วกบักฎหมายวา่ดว้ยขอ้สญัญาทีไ่มเ่ปน็ธรรม 
     (1) ประวัติความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
 กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนั น ถือว่าเป็นกฎหมายที่นักกฎหมายเพิ่งจะหัน

มาสนใจในประเทศไทย แต่ในหลายประเทศก็มีกฎหมายที่เก่ียวข้องกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมมานาน
แล้ว สัญญาในปัจจุบันมีลักษณะบางประการแตกต่างไปจากสัญญาในอดีต เน่ืองจากความ
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เปล่ียนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจซ่ึงมีผลต่อลักษณะของหลักกฎหมายสัญญาที่นาไปปรับใช้กับ
สัญญาในปัจจุบันที่มีลักษณะเป็นสัญญาสมัยใหม่ (Modern Contract) เฉพาะสัญญาที่จัดท าเป็น
สัญญามาตรฐาน (Standard Form Contract) ที่ฝ่ายผู้จัดท าสัญญามอี านาจต่อรองเหนือกว่ามาก ท า
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายที่เข้าท าสัญญาไม่สามารถจรจาต่อรองเพื่อไห้ไดเ้งื่อนไขตามที่ตนต้องการ ย่ิงไปกวา่
นั น การที่ ผู้จัดท าสัญญาส าเร็จรูปมีอ านาจเหนือตลาด คือมีอ านาจผูกขาดในกิจการนั น ไม่ว่าจะ
ผูกขาดกิจการเพียงผู้เดียวในตลาดหรือผูกขาดกิจการโดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่ึง ผู้ที่เข้าท าสัญญา
ย่อมไม่มีทางเลือกอ่ืนนอกเสียจากยอมเข้าท าสัญญาและยอมรับเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมนั น 

    (2) ลักษณะของข้อสัญญาไม่เป็นธรรม 
 ประ เทศ อังกฤษมี  Unfair Contract Term Act 1977, ประ เทศสหรัฐอเมริกามี  

Uniform Commercialcode 2-302, ประเทศเยอรมันมี Standard Terms Act 1976, ประเทศ
ฝรั่งเศสมี La Loi No.78-23 Du 10janvier 1978, ประเทศอิสราเอลมี The Standard Contact 
Law 1964 เป็นต้น (ดาราพร ถิระวัฒน์, 2542, น. 43) 

 สัญญาที่ไม่เป็นรมเกิดขึ นเน่ืองจากคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงได้อาศัยความได้เปรียบกว่าคู่สัญญา
อีกฝ่ายหน่ึง ท าให้ขาดความสมดุลในการปฏิบัติการช าระหนี ตามสิทธิและหน้าที่ควา มรับผิดชอบ
ระหว่างคู่สัญญาทั งสองฝ่าย ความไม่ท่าเทียมกันในระหว่างคู่สัญญาที่ฝ่ายหน่ึงมีอ านาจทางเศรษฐกิจ 
ความรู้ทางเทคโนโลยีที่เหนือกว่าอีกฝ่ายหน่ึงเป็นอย่างมาก สัญญาจึงเกิดขึ นโดยขาดอ านาจการ
ต่อรองและการเจรจาตกลงกันอย่างแท้จริง สัญญาที่ไม่เป็นธรรมคูสั่ญญาฝ่ายที่ไดเ้ปรียบจะก าหนดข้อ
สัญญาที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองเกินสมควรโดยเฉพาะในสัญญาธุรกิจซ่ึงได้มีการจัดท าเป็นสัญญา
ส าเร็จรูปปัจจุบันมีการใช้อย่างแพร่หลายทั งที่เก่ียวกับการค้าระหว่างภาคเอกชนด้วยกันหรือระหว่าง
รัฐกับภาคเอกชน สัญญาธุรกิจเป็นข้อตกลงที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการทางธุรกิจการค้าโดย
บุคคลคนเดียว หรือกลุ่มบุคคลเป็นคณะไม่ว่าจะเป็นด้านพาณิชย์กรรมหรืออุตสาหกรรม ซ่ึงเริ่มตั งแต่
กระบวนการก่อตั งองค์กรทางธุรกิจการด าเนินกิจการทางธุรกิจและสิ นสุดองค์กรทางธุรกิจ โดยมีที่มา
จากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ กฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์ กฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่างประเทศ 
ตลอดจนจารีตประเพณีทางการค้า ซ่ึงมีมากมายจนยากที่จะก าหนดขอบเขตไดแ้ละมีการเปล่ียนแปลง
ไปตามสภาพของสังคม เศรษฐกิจ และเหตุการณ์ในทางธุรกิจ สัญญาธุรกิจประเภทที่ได้มีการน ามาใช้
ในทางธุรกิจอย่างกว้างขวาง และมีผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมากจะได้แก่สัญญาส าเร็จรปู จึงมี
ความจ าเป็นที่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคจะต้องเข้าไปให้ความคุ้มครองแก่ประชาชน ผู้บริโภคไม่ให้
เกิดความเสียเปรียบต่อผู้ประกอบธุรกิจ ซ่ึงเป็นฝ่ายยกร่างสัญญานั นแต่ฝ่ายเดียว ดังนั นการศึกษา
ลักษณะของสัญญาที่ไม่เป็นธรรม จึงต้องท าควบคูไ่ปกับการศกึษาสัญญามาตรฐานดว้ย 
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 เน่ืองจากการตกลงท าสัญญาธุรกิจในปัจจุบันส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของสัญญา
มาตรฐาน (Standard Form Contract) หรือ สัญญาส าเร็จรูป (Adhesion Contract) ไม่ว่าจะเป็น
การท าธุรกิจการค้าประเภทใด การประกันภัย การขนส่ง การธนาคารพาณิชย์ การซื อขาย การท า
ธุรกิจบริการไม่ว่าการท่องเที่ยว โรงแรม การท าสัญญา จะมีร่างข้อสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้
ล่วงหน้าเป็นจ านวนมาก ที่จะใช้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาในภายหลัง ลักษณะนี ผู้ที่จะเข้ามา
เป็นคู่สัญญาในภายหลังจะอยู่ในลักษณะจ ายอมต้องรับเอาสภาพบังคับตามนั น ๆ  โดยไม่สามารถ
ต่อรองแก้ไขได้ ดังนั น นักกฎหมายทุกประเทศต่างสนใจตอ่ปัญหาของรูปแบบการท าสัญญาประเภทนี 
ว่าจะหาวิธีป้องกันความเสียหายที่จะเกิดสภาพบังคับขึ นแก่คู่สัญญาทีจ่ าตอ้งเสียเปรียบกับการต้องเข้า
มารับเอารูปแบบของสัญญามาตรฐาน หรือสัญญาส าเร็จรูปกันอย่างไร 

 สัญญามาตรฐานอาจอยู่ในรูปของสัญญาปกครองหรือสัญญาธุรกิจก็ได้ขึ นอยู่กับคู่ สัญญา
ว่าเป็นบุคคลประเภทใดและวัตถุประสงค์เก่ียวกับเรื่องใด สัญญามาตรฐานถูกน ามาใช้แพร่หลายทั ง
ภาครัฐและเอกชนเพราะมีความสะดวกในการที่จะน าออกมาใช้ สภาพบังคับของสัญญามาตรฐานเมือ่
โดยเปรียบเทียบกับสัญญาทั่วไปแล้ว อาจมีความแตกต่างกันในแง่ที่มองเห็นได้ว่าเป็นการควบคุมหรอื
บังคับเอาแก่คู่สัญญาฝ่ายที่เป็นผู้บริโภคมากว่า ซ่ึงจะท าขึ นเป็นหนังสือเป็นแบบที่ร่างและพิมพขึ์ นล่วง
หนเนื อหาของแบบดังกล่าวจะครอบคลุมข้อสัญญาที่เป็นรูปแบบมาตรฐานของข้อตกลง โดยฝ่ายผู้
ประกอบธุรกิจจะเป็นผู้ยกร่างสัญญาแต่เพียงฝ่ายเดียวและมีลักษณะข้อสัญญาเป็นไปแนวที่เอื อ
ประโยชน์แก่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ฝ่ายเดียวท าให้ผู้บริโภคต้องถูกเอาเปรียบในข้อสัญญาที่ได้ท าขึ นนั น ๆ  
อยู่เสมอ 

 (3)  พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 
 ลักษณะสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามบทบัญญัติกฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบันมี

กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไมเ่ป็นธรรม พ.ศ. 2540 และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ฉบับที่  2 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541 มีรายละเอียด ดังนี  

 ลักษณะของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายฉบับนี  อาจพิจารณาได้เป็น 2 ส่ วน 
ดังนี  

  (3.1) คู่สัญญาต้องเป็นบุคคลที่กฎหมายก าหนด 
  กฎหมายก าหนดบุคคลที่เป็นคู่สัญญาไว้สามประการ ได้แก่ สัญญาระหว่างผู้บริ โภค 

ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ (ไม่จ ากัดว่าต้องเป็นสัญญาส าเร็จรูป) สัญญาส าเร็จรูป สัญญาขาย
ฝาก และคู่สัญญา ได้แก่ ผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ สัญญาฝ่ายที่ก าหนด สัญญา
ส าเร็จรูปกับฝ่ายที่ไดเ้ป็นผู้ก าหนด, ผู้ขายฝากกับผู้รับซื อฝาก 
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  (3.2) ลักษณะของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
  ในส่วนของลักษณะของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนั น พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญา

ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 4 วรรคแรก ก าหนดให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธุรกรรมและ
พอสมควรแก่กรณีเท่านั น บทบัญญัติมาตรานี ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าข้อสัญญาใดๆ ที่
จะถือว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ จะต้องพิจารณาจากลักษณะข้อสัญญานั น ๆ ว่าเป็นการ
ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเกินสมควรหรือไม่ โดยข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึงปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ เป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าท า
ให้ได้เปรียบคูสั่ญญาอีกฝ่ายหน่ึง 

 ในการพิจารณาว่าข้อสัญญาได้จะมีลักษณะเป็นการได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เกิน
สมควร จนถือว่าเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมได้นั น อาจจัดแบ่งไดเ้ป็น 5 ประการที่ส าคญั ดังนี  

 (1) สัญญาที่มีข้อยกเว้นหรือข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจการค้า จะถือว่า
เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม หากเข้าลักษณะ 3 กรณี ดังนี  

 กรณีที่หน่ึง เป็นข้อยกเว้น หรือจ ากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา  (Exemption 
Clause) 

 กรณีที่สอง เป็นกรณีข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดในความช ารุดบกพร่องหรือ
การรอนสิทธิในทรัพย์สินที่ส่งมอบให้แก่ผู้บริโภคตามสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ
การค้าหรือวิชาชีพ ในกรณีนี ให้ข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดนั นมีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็น
ธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั น 

 กรณีที่สาม เป็นข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดเพื่อการละเมิดหรือผิดสัญญาในความ
เสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้อ่ืน ๆ จะน ามาอ้างเป็นข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดไม่ได้ 

 (2) สัญญาที่มีข้อก าหนดให้คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือไม่
ปฏิบัติตามสัญญาในระยะเวลาทีล่่าช้าไดโ้ดยไม่มีเหตุอันสมควร 

 (3) สัญญาที่ให้สิทธิเรียกร้องดอกเบี ย หรือค่าปรับเกินสมควรการใช้สิทธิเรียกร้อง
ดอกเบี ย หรือค่าปรับเกินสมควร 

 (4) สัญญาที่จ ากัดสิทธิ์ในการประกอบวิชาชีพ 
 (5) สัญญาส าเร็จรูป เป็นสัญญาประเภทหน่ึงในสามประเภทที่พระราชบัญญัตวิ่าดว้ยข้อ

สัญญาฯ ในมาตรา ได้บัญญัติให้อ านาจศาลจะใช้อ านาจตรวจสอบข้อสัญญา ลักษณะข้อสัญญาที่ไม่
เป็นธรรม ในสัญญาประเภทดังกล่าวได้และในการพิจารณาว่าสัญญาใดจะมีลักษณะเป็นสัญญา
ส าเร็จรูปหรือไม่จะต้องพิจารณาจากค านิยามของสัญญาส าเร็จรูปดังที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 3 ว่า
หมายความถึง “สัญญาที่ท าเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการก าหนดข้อสัญญาที่เป็นสาระส าคัญไว้
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ล่วงหน้า ไม่ว่าจะท าในรูปแบบใด ซ่ึงคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดน ามาใช้ในการประกอบกิจการของตน”
หรือแยกเป็นองค์ประกอบได้ 3 ประการ ดังนี  

  ก. ต้องเป็นสัญญาที่ท าเป็นลายลักษณ์อักษร (Witten Contract) ดังนั นสัญญาที่ท า
ด้วยวาจา (Verbal Contract) จึงไม่สามารถเป็นสัญญาส าเร็จรูปได้ แต่ถ้าสัญญานั นได้ท ากันเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแล้ว แม้จะมิได้มีการลงลายมือช่ือของคู่สัญญาก ากับไว้ก็มิใช่ข้อส าคัญ เช่น สัญญาที่ท า
ผ่านเครื่องโทรสารหรืออีเล็คโทรนิคเมล์ เป็นตัน ดังจะเห็นความข้อนี ได้จากถ้อยค าในนิยามศพัท์ ที่วา่
“ไม่ว่าจะท าในรูปแบบใด” ขยายความอยู่ดว้ย 

  ข. ข้อสัญญาส่วนที่เป็นสาระส าคัญของสัญญาที่ท าเป็นลายลักษณ์อักษรจะต้อง ถูก
ก าหนดขึ นไว้ล่วงหน้าก่อนการท าสัญญา ความเป็นสาระส าคัญของสัญญาน่าจะต้องพิจารณาจาก
ลักษณะของสัญญานั นโดยรวม ประกอบกับเจตนาของคู่สัญญาเป็นส าคัญ โดยอาจเทียบเคียงกับแนว
การแบ่งข้อสัญญาออกเป็น Condition กับ Warranty ตามกฎหมายคอมมอนลอร์ ซ่ึงศาลฎีกาของ
ไทยน ามาใช้เป็นหลักที่จะวินิจฉัยว่าเมื่อมีการผิดสัญญาข้อนั นแล้ว คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามจะมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาได้หรือไม่ หากข้อสัญญาที่มีการฝ่าฝืนนั นเป็นข้อที่เป็นสาระส าคัญของสัญญา (Condition) 
คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงก็มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 387 แต่
ข้อที่มีการฝ่าฝืนนั นมิใช่ข้อที่เป็นสาระส าคัญ (Waranty) คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง จะใช้เป็นเหตุบอกเลิก
สัญญาไม่ได้ คงได้แต่ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากฝ่ายที่ผิดสัญญาข้อนั นเท่านั น 

  ค. ข้อสัญญาที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านั นจะต้องถูกน ามาใช้ในการประกอบกิจการของ
คู่สัญญาฝ่ายที่ยืนยันให้มีข้อสัญญาดังกล่าว องค์ประกอบข้อนี มุ่งจะแบ่งแยกระหว่างสัญญาที่ท าใน
การประกอบธุรกิจการค้ากับสัญญาที่บุคคลทั่วไปท าเป็นครั งคราวโดยจะถือว่าเป็นสัญญาส าเร็จรูปก็
เฉพาะแต่สัญญาที่ท าในทางธุรกิจการค้าหรือการประกอบกิจการอ่ืนเท่านั น ค าว่า “ประกอบกิจการ”
ในองค์ประกอบเรื่องนี แม้จะกว้างกว่าค าว่าการประกอบธุรกิจการค้า แต่ส่วนใหญ่ในทางปฏิบัติของ
การน าสัญญาส าเร็จรูปไปใช้ก็มักจะเป็นการใช้ในทางธุรกิจการค้าน่ันเองการที่คูสั่ญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด
น าข้อสัญญาที่ก าหนดไว้ล่วงหน้ามาระบุไว้เป็นข้อสาระส าคัญแห่สัญญาเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ
ของตน อันจะท าให้สัญญานั นเป็นสัญญาส าเร็จรูปนั นกฎหมายมิไดบ้ังคบัว่าจะตอ้งเป็นการน ามาใช้ใน
การประกอบกิจการตามปกติเหมือนดังที่มีอยู่ในนิยามศัพท์ของ ค าว่า “ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือ
วิชาชีพ” ดังนั น แม้เป็นการน ามาใช้เป็นครั งแรกในการประกอบกิจการของตน ก็อาจท าให้เข้า
องค์ประกอบเป็นสัญญาส าเร็จรปูได้แล้ว 
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ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั งนี  คือ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั งนี  คือ ประชาชนที่รับ

บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ ส านักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ส่วนแยก
เกาะพะงัน จ านวน 300 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่รับบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ ส านักงานที่ดิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ส่วนแยกเกาะพะงัน ซ่ึงก าหนดขนาดตัวอย่างโดยการใช้สูตรของทา
โรย่า ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ที่ระดับความเช่ือมั่นที่ระดับ 95% ได้กลุ่มตัวอย่างทั งสิ น 264  

 

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั งนี  คือ แบบสอบถาม จ านวน 172 ชุด ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ จ านวนสมาชิกใน

ครัวเรือน ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ภาระหนี เฉล่ียต่อเดือน และจ านวนที่ดินที่ถือครอง  
 ส่วนที่ 2 สาเหตุของความไม่เป็นธรรมของการท านิติกรรมขายฝากในพื นที่อ าเภอ เกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 8 ข้อ โดยก าหนดลักษณะค าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ดังนี  มากที่สุด (5 คะแนน) มาก (4 คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน) น้อย (2 คะแนน) และน้อยที่สุด 
(1 คะแนน) ดังแสดงในภาคผนวก ก  

ส่วนที ่3 การศึกษาระดับความรุนแรงของปัญหาความไม่เป็นธรรมของการท านิติกรรมขายฝาก
ในพื นที่อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 5 ข้อ โดยก าหนดลักษณะค าตอบเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี  มากที่สุด (5 คะแนน) มาก (4 คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน) 
น้อย (2 คะแนน) และน้อยที่สุด (1 คะแนน) ดังแสดงในภาคผนวก ก  

ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื องต้นของปัญหาความไม่เป็นธรรม
ของการท านิติกรรมขายฝากในพื นที่อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยก าหนดลักษณะ
ค าตอบเป็นแบบปลายเปิด ดังแสดงในภาคผนวก ก 
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ผลการศกึษา 
 
จากผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ จ านวนสมาชิก

ในครัวเรือน ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ภาระหนี เฉล่ียต่อเดือน และจ านวนที่ดินที่
ถือครอง ปรากฏผลการศึกษาดังนี  

เพศ ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 56.40 และเป็นชาย จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 43.60  
  อายุ จากการศึกษาข้อมูลทัว่ไปจ าแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-
50 ปี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 42.40 รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.70 มีอายุ 51 ปี ขึ นไป จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 15.10 และมีอายุต่ ากว่า  30 ปี จ านวน 
22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.80 ตามล าดับ 
 สถานภาพ ผลการศึกษาระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ กลุ่มตัวอย่างมี
สถานภาพสมรส จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 70.90 รองลงมามีสถานภาพโสด จ านวน 42 คน คิดเป็น
ร้อยละ  24.40 และเป็นหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.70 ตามล าดับ 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ผลการศึกษาระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่
กลุ่มตัวอย่างมีสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 72.67 รองลงมา คือ  มี
สมาชิกในครัวเรือน 5 คนขึ นไป จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 19.19 และมีสมาชิก 1-2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.14 ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา  ผลการศึกษาระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ มีระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 72.67 รองลงมา คือ  มีการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 26.17 และมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.16 ตามล าดับ 

อาชีพ ผลการศึกษาอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 75 
คน คิดเป็นร้อยละ 43.60 รองลงมา คือ มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.00 มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 19.77 มีอาชีพเป็นข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.39 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.24 ตามล าดับ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน  ผลการศึกษารายได้เฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่มี
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 46.51 รองลงมา คือ มี
รายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 28.49 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
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20,001-40,000 บาท จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 23.26 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,000 บาท
ขึ นไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.74 ตามล าดับ 

ภาระหนี เฉล่ียต่อเดือน ผลการศึกษาภาระหนี เฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่มี
ภาระหนี เฉล่ียต่อเดือน 50 % ของรายได้ จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา คือ ภาระ
หนี เฉล่ียต่อเดือน 100% ของรายได้ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 ภาระหนี สินเกินรายได้ 
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 15.70 และมีภาระหนี เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20% ของรายได้ จ านวน 
18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 

จ านวนที่ดินที่ถือครอง ผลการศึกษาจ านวนที่ดินที่ถือครองของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่มี
ที่ดินที่ถือครอง 1-5 ไร่ จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 54.63 รองลงมา คือ มีที่ดินที่ถือครอง 6-20 ไร่ 
จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 43.63 มีจ าที่ดินที่ถือครอง 1 ไร่ จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.16 
และมีที่ดินที่ถือครองมากกว่า 20 ไร่ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.58 

สาเหตุของความไม่เป็นธรรมของการท านิติกรรมขายฝากในพื นที่อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัด  
สุราษฎร์ธานี  

ผลการศึกษาสาเหตุของความไม่เป็นธรรมของการท านิติกรรมขายฝากในพื นที่อ าเภอเกาะพะ
งัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท านิติกรรมขายฝากของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.58 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างมีความจ าเป็นจะต้องท านิติกรรมขายฝากที่ดิน มี
ค่าเฉล่ียมากที่สุด เท่ากับ 4.32 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76  รองลงมา คือ (2) กลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าผู้รับซื อฝากเอารัดเอาเปรียบ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.28 และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 (3) กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเจ้าหน้าที่ของส านักงานที่ดินมีผลต่อการลด
ปัญหาความไม่เป็นธรรมของนิติกรรมขายฝาก มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.25 และมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 (4) กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดหากจะมีการยกเลิกการท า  
นิติกรรมขายฝาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.22 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 (5) หากก ลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ขายฝาก กลุ่มตัวอย่างคิดว่านิติกรรมขายฝากมีความจ าเป็นกว่านิติกรรมจ านองอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.53 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 (6) กลุ่มตัวอย่างได้
ศึกษาความรู้เก่ียวกับนิติกรรมขายฝากเพิ่มเติมก่อนไปท านิติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 2.84 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85 (7) กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ เรื่องกฎหมาย
ขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.66 และมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 และ (8) หากกลุ่มตัวอย่า งเป็นผู้ขายฝาก กลุ่มตัวอย่างคิดว่า
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อัตราดอกเบี ยร้อยละ 15 ต่อปี มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.55 และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 ตามล าดับ  

การศึกษาระดับความรนุแรงของปัญหาความไม่เป็นธรรมของการท านิติกรรมขายฝากในพื นที่
อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ผลการศึกษาระดับความรุนแรงของปัญหาความไม่เป็นธรรมของการท านิติกรรมขายฝากใน
พื นที่อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า โดยรวมมีระดับความรุนแรงของปัญหาความไม่
เป็นธรรมของการท านิติกรรมขายฝากอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.48 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.78 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับความรุนแรงอยู่ในระดับมาก  
เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี  (1) สัญญาขายฝากมีอัตราดอกเบี ยที่สูงมากหรืออาจเกิน
กว่าที่กฎหมายก าหนดร้อยละ 15 บาทต่อปี มีระดับความรุนแรงของปัญหาอยู่ ในระดับสูงที่สุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.57 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 รองลงมา คือ (2) ผู้ ซื อฝากมักจะ
ก าหนดระยะเวลาเพียงระยะสั น ๆ  ท าให้ผู้ขายฝากมีความเส่ียงอาจไม่สามารถไถ่ ทรัพย์สินภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.51 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87 (3) ผู้ขายฝาก
ต้องรับภาระในการช าระค่าธรรมเนียมกฎหมาย โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมร้อ ยละ 2 ของราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.47 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72   (4) 
ระยะเวลาในการไถ่คืนทรัพย์สินที่ขายฝากมีระยะเวลาสั น ๆ  เพื่อไถ่คืนทรัพย์สินที่ขายฝากจึงเป็นเรื่อง
ยากส าหรับผู้ที่ขายฝาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.44 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 และ (5) 
ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรมของผู้ขายฝาก โดยผู้ขายฝาก
ที่เป็นเกษตรส่วนใหญ่อาจไม่รู้ผลของกฎหมายที่เกิดจากการไม่ไถ่ทรัพย์สินคืน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.41 
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 

การศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื องต้นของปัญหาความไม่เป็นธรรมของการท านิติ
กรรมขายฝากในพื นที่อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธ์านี  

ผลการศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื องต้นของปัญหาความไม่เป็นธรรมของการท านิติ
กรรมขายฝากในพื นที่อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า มีข้อเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ปัญหาเบื องต้น ดังนี  

1)  รัฐควรสร้างระบบการตรวจสอบการกระท าตามกฎหมายส าหรับการไดร้ับเงินตามสัญญา
ขายฝาก เพื่อป้องกันการหลีกเล่ียงกฎหมาย เช่น กรณีผู้ขายฝากได้รับเงินน้อยกว่าจ านวนเงินที่ระบใุน
สัญญาขายฝาก ผู้ซื อฝากอาจหลีกเล่ียงกฎหมายด้วยการใส่จ านวนเงินที่ค านวณผลประโยชน์ตอบแทน
ต่าง ๆ  เกินกว่าร้อยละ 15 บาทต่อปี        
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 2) รัฐควรส่งเสริมให้มีการให้สินเช่ือในลักษณะ Microfinance ซ่ึงเป็นระบบการเงินระดับ
รากฐาน และเป็นแหล่งเงินทุนส าคัญให้กับเกษตรและคนยากจนในพื นที่ชนบท เพื่อให้เกษตรกรมี
โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ดี ซ่ึงเกษตรกรและคนยากจนสามารถน าไปลงทุนในการประกอบ
อาชีพต่อไป 

3)  ควรให้มีการยกเลิกกฎหมายเก่ียวกับการขายฝาก เพื่อเป็นการตัดหนทางการใช้กฎหมาย
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ในลักษณะที่เอารัดเอาเปรียบและไม่เป็นธรรมต่อเกษตรซ่ึง
ต้องจ ายอม เพราะความตอ้งการเงินทนุในระยะเวลาทีร่วดเร็วจึงตอ้งยอมตกลงตามที่ ผู้ซื อฝากเสมอมา 

 

บทสรปุ 
  
 จากการศึกษาสาเหตุความไม่เป็นธรรมของนิติกรรมขายฝากในพื นที่อ าเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคใ์นการวิจัย ดังนี  

ผลการศึกษาข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 56.40 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 42.40 
ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพสมรส จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 70.90 มีสมาชิกในครัวเรือน 3-4 
คน จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 72.67 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตร ีจ านวน 125 
คน คิดเป็นร้อยละ 72.67 มีอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 43.60 มีรายได้เฉล่ียตอ่
เดือน 10,000-20,000 บาท จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 46.51 ส่วนใหญ่มีภาระหนี เฉล่ียต่อเดือน 
50 % ของรายได้ จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ส่วนใหญ่  มีที่ดินที่ถือครอง 1-5 ไร่ จ านวน 
94 คน คิดเป็นร้อยละ 54.63 

ผลการศึกษาสาเหตุของความไม่เป็นธรรมของการท านิติกรรมขายฝากในพื นที่อ าเภอเกาะพะ
งัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท านิติกรรมขายฝากของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.58 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75   

การศึกษาระดับความรนุแรงของปัญหาความไม่เป็นธรรมของการท านิติกรรมขายฝากในพื นที่
อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า โดยรวมมีระดับความรุนแรงของปัญหาความไม่ เป็น
ธรรมของการท านิติกรรมขายฝากอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.48 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.78 
 การศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื องต้นของปัญหาความไม่เป็นธรรมของการท านิติ
กรรมขายฝากในพื นที่อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า มีข้อเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ปัญหาเบื องต้น ดังนี  (1) รัฐควรสร้างระบบการตรวจสอบการกระท าตามกฎหมายส าหรับการไดร้บั
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เงินตามสัญญาขายฝาก เพื่อป้องกันการหลีกเล่ียงกฎหมาย เช่น กรณีผู้ขายฝากได้รับเงินน้อยกว่า
จ านวนเงินที่ระบุในสัญญาขายฝาก ผู้ซื อฝากอาจหลีกเล่ียงกฎหมายด้วยการใส่จ านวนเงินที่ค านวณ
ผลประโยชน์ตอบแทนต่าง ๆ เกินกว่าร้อยละ 15 บาทต่อปี  (2) รัฐควรส่งเสริมให้มีการให้สินเช่ือใน
ลักษณะ Microfinance ซ่ึงเป็นระบบการเงินระดับรากฐาน และเป็นแหล่งเงินทุนส าคัญให้กับเกษตร
และคนยากจนในพื นที่ชนบท เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ดี และ (3) ควรใหม้ี
การยกเลิกกฎหมายเก่ียวกับการขายฝาก เพื่อเป็นการตัดหนทางการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาผลประโยชน์ในลักษณะทีเ่อารัดเอาเปรยีบและไมเ่ป็นธรรมต่อเกษตรซ่ึงต้องจ ายอม  
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การวิเคราะหน์โยบายสาธารณะ ด้านการจัดการทรพัยากรป่าไม้  
กรณีศึกษาชุมชนบ้านปลายคลองฉวาง 

ในพื้นที่อุทยานแหง่ชาติใตร้ม่เย็น       

 ญาเรศ  ทรงรัตนพันธุ์* 
 

บทคัดยอ่ 
 
การศึกษาครั งนี ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และรูปแบบการวิจัย        

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะและสาเหตุของปัญหาความ
ขัดแย้งจากการ บุกรุก และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในชุมชนบ้านปลายคลองฉวางใน
พื นที่ป่าอนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ซ่ึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับปัญหา
ความขัดแย้งจากการ บุกรุกของราษฎรในชุมชนบ้านปลายคลองฉวางในพื นที่ป่าอนุรักษ์ของ จ านวน 
2 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักบริหารพื นที่ป่าอนุรักษ์ที่ 4 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติใต้รม่เย็น 
พนักงานพิทักษ์ป่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ก านันและผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 
8 คน และราษฎรชุมชนบ้านปลายคลองฉวางในพื นที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จ านวน 10 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล และการสังเกต ซ่ึงผลการวิจัย
พบว่า 
 1) ลักษณะและสาเหตุของปัญหาความขัดแย้งจากการบุกรุกของราษฎรในชุมชนบ้านปลาย
คลองฉวางในพื นที่ป่าอนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ประกอบด้วย (1) สาเหตุหลักมาจากการ
ประกาศเขตพื นที่ปา่สงวนแห่งชาติหรือพื นที่อุทยานแห่งชาติ มีการประกาศทับพื นที่อยู่อาศัยของ
ประชาชนเน่ืองจากรัฐมิได้ให้เจ้าหน้าที่ท าการส ารวจข้อมูลที่ถูกต้องเป็นเหตุให้มีการประกาศทับพื นที่
ที่มีการครอบครองของประชาชนเป็นจ านวนมาก (2) สาเหตุรองของปัญหาความขัดแย้งจากการน า
นโยบายไปปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น นโยบายของรัฐที่มีความไม่แน่นอนในการน ากฎหมายมาบังคับใช้
กับผู้ที่บุกรุกครอบครองพื นที่ในเขตป่าอนุรักษ์ เช่น บางสมัยมีความเห็นว่า ประชาชนที่เข้าไปบุกรุก
อาศัยอยู่ในพื นที่ในเขตป่าอนุรักษ์นั น เน่ืองจากไม่มีที่ดินท ากินจึงผ่อนผันไม่ให้มกีารจบักุมและอนุญาต

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ให้อยู่อาศัยและท าประโยชน์ต่อไปได้ บางสมยัมีความเหน็ว่าการที่มผู้ีบุกรุกอยู่ในพื นที่ในเขต         ป่า
อนุรักษ์ นั นเป็นการกระท าผิดกฎหมาย จึงมีนโยบายเคร่งครัดให้ด าเนินการการจับกุมด าเนินคดี      
(3) การบุกรุกที่เกิดขึ นจากการขยายตัวของชุมชนอย่างต่อเน่ือง เมื่อเกิดการขยายชุมชนท าให้มีเกิด
ความต้องการพื นที่จึงมีการบุกรุกพื นที่ปา่ไม้ ปัจจัยที่ท าใหเ้กิดความขัดแย้งมาจากความกดดนัของการ
ใช้ที่ดิน และการเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์ (4) ภาวะทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปัญหาด้านการครองชีพที่
นับวันค่าใช้จ่ายย่ิงสูงขึ น ปัจจัยนี มีส่วนกระตุ้นท าให้ชาวบ้านขยายพื นที่ท ากินของตนเอง เพื่อหวังว่า
จะสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและมรีายไดเ้พิ่มขึ น (5) ระบบผลประโยชน์เป็นปัจจัยที่มีส่วน
ผลักดันให้เกิดความขัดแย้งขึ นในพื นที่จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ท าให้ทราบว่ามีกลุ่มผลประโยชน์
ภายนอกชุมชน ได้แก่ นายทุนที่ตอ้งการพื นที่เพื่อประโยชน์ด้านธุรกิจ (6) การรักษากฎหมายที่ไม่
เคร่งครัดของเจ้าหน้าที่ เน่ืองจากจ านวนเจ้าหน้าที่ในพื นที่มีน้อยจึงไม่สามารถป้องกันดูแลพื นที่ป่าทีม่ี
อาณาเขตที่กว้างขวางได้ ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เคร่งครัดท าให้ชาวบ้านไม่เกิดความ
เกรงกลัวจึงมีการบุกรุกหรือขยายพื นที่ท ากิน (7) การกระท าผิดโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายของเจ้าหน้าที่
รัฐ กรณี ปล่อยปละละเลยต่อหน้าที่ให้นายทุนเข้ามาท าการตัดโค่นไม้ยางพาราในพื นที่เขตป่าอนุรักษ์
ของอุทยานแห่งชาติใต้รม่เย็น และเรียกรับผลตอบแทน 

2) แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดนิของราษฎรในชุมชนบ้านปลายคลองฉวางในพื นที่ปา่อนุรกัษ์
ของอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ประกอบด้วย (1) การแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่า ซ่ึงไม่มี
เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน แต่สามารถอยู่อาศัยและท ากินได้ โดยการใหสิ้ทธิในการท ากินแก่ราษฎรในพื นทีท่ี่
อาศัยอยู่ภายในชุมชนเดิมในเขตป่าอนุรักษ์ ไม่มีการจัดการที่ดินแก่บุคคลภายนอกพื นที่เพื่อป้อง กัน
นายทุนเข้ามาครอบครองที่ดินในเขตป่า ในการด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมในการก าหนดแนวเขตร่วมกัน ระหว่างราษฎรผู้ครอบครองที่ดิน กับคณะท างานส ารวจการ
ครอบครองที่ดินระดับพื นที่ ซ่ึงประกอบไปด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถ่ิน 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในพื นที่ และผู้แทนภาคประชาชน โดยก าหนดเป็นเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ที่เป็น
ที่ตกลงและยอมรับร่วมกัน โดยให้ชุมชนร่วมกันดูแลรักษาป่า เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562       
(2) การแก้ไขปัญหาพื นที่อยู่อาศัยท ากินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ซ่ึงเห็นชอบในหลักการตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
(คทช.) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ในพื นที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัย
และท ากินในพื นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) โดยราษฎรผู้อยู่อาศัยในเขตป่าอนุรักษ์ ก่อนและหลังมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ให้มีการส ารวจความพร้อมของชุมชน ก่อนที่จะมีกา ร
ด าเนินการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ได้ตามกฎหมาย ภายพลังที่พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
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2562 และพระราชบัญญัตสิงวนและคุ้มครองสัตว์ปา่ พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ เพื่อให้สามารถอนุญาต
ให้ราษฎรอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์อย่างเกื อกูลธรรมชาติ ภายในเขตป่าอนุรักษ์ได้อย่างสมบูรณ์และ
ย่ังยืน    
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บทน า 
 
การเพิ่มขึ นของจ านวนประชากรและการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมส่งผลให้

การใช้ที่ดินซ่ึงถือเป็นกิจกรรมส าคัญที่ตอบสนองความต้องการขั นพื นฐานของมนุษย์มีเพิ่มมากขึ น 
ในขณะที่พื นที่มีอยู่อย่างจ ากัด อันเป็นผลมาจากข้อจ ากัดทั งในมิติทางด้านกายภาพและมิติทาง
กฎหมายเป็นผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้งจากการใช้ที่ดนิระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ  ไม่ว่า
จะเป็นความขัดแย้งกันเองระหว่างชุมชนในพื นที่หรอืระหว่างชุมชนกับหน่วยงานรัฐ  

ที่ผ่านมาการศึกษาความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้บง่ชี ให้เห็นว่าความขัดแย้งใน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ นมีสาเหตุหลักหลายประการ ส่วนหน่ึงของความขัดแย้งที่เกิดขึ นมี
สาเหตุเก่ียวข้องกับอ านาจรัฐที่ประกาศใช้กฎระเบียบหรือการก าหนดนโยบายการใช้พื นที่อ้า งสิทธิ
เหนือที่ดินและพื นที่ป่าไม้ซ่ึงเป็นปฏิสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ของรัฐการแทรกแซง
ของโครงการพัฒนาพื นที่ของเอกชน และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องต่าง ๆ การจัดการทรัพยากรธรรมชาตทิี่
ผ่านมาของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการทรพัยากรปา่ไม้มส่ีวนเก่ียวข้องโดยตรงตอ่การใช้ประโยชน์
ในที่ดินบนพื นที่สูงก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบ เช่น การบุกรุกพื นที่ป่ามากขึ นเน่ืองมาจากคนใน
ท้องถ่ินเกิดความรู้สึกว่าส่ิงเหล่านี ไม่ใช่ของตนก่อให้เกิดปัญหาที่ต่อเน่ือง คือ ชาวบ้านถูกจับกุมด้วย
ข้อหาบุกรุกพื นที่ป่าของรัฐส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงในสิทธิเหนือที่ดินท ากินขาดแรงจูงใจในการ
ลงทุนระยะยาวเพื่อพัฒนาที่ดิน ท าให้ประสิทธิภาพการผลิตของที่ดนิลดลงและส่งผลให้ทรัพยากรเกิด
การเส่ือมโทรมลง นอกจากนั นการอ้างสิทธิเหนือทรัพยากรป่าไม้โดยรัฐด้วยวิธีประกาศป่าไม้ถาวร
แห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติหรือพื นที่ป่าอนุรักษ์ ขาดการมีส่วนร่วมในการรับรู้ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ส าคัญ คือ การก าหนดแนวเขตที่เกิดขึ นก็ไม่ไดค้ านึงถึงสภาพการใช้ประโยชน์ที่แท้จรงิ ท าให้แนว
เขตดังกล่าวซ้อนทับกับที่ท ากินของชุมชน แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานในพื นที่ยังมีความไม่
ชัดเจนและสับสนในแนวเขตที่ไดถู้กประกาศและบงัคบัใช้ (เบญจพรรณ เอกะสิงห์, 2540, น. 92-93)  
 อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นมีอาณาเขตครอบคลุมพื นที่การปกครองของต าบลช้างซ้าย ต าบล
คลองสระ ต าบลป่าร่อน อ าเภอกาญจนดิษฐ์ ต าบลทุ่งเตา ต าบลทุ่งเตาใหม่ ต าบลล าพูน ต าบลพรุพี
ต าบลเพิ่มพูนทรัพย์ ต าบลนาสาร ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร และต าบลบ้านส้อง อ าเภอ
เวียงสระ เช่นเดียวกับอุทยานแห่งชาติอ่ืน ๆ  ในประเทศที่ก าลังพัฒนาซ่ึงส่วนใหญ่แล้วยังประสบ
ปัญหาด้านการอนุรักษ์พื นที่และทรัพยากรธรรมชาติอันเน่ืองมาจากการบุกรุกท าลายและความ
ต้องการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาตติ่าง ๆ  เพื่อการด ารงชีพของชาวบ้านท้องถ่ิน  

ชุมชนบ้านปลายคลองฉวางในพื นที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น มีปัญหาความขัดแย้งจากการ
บุกรุกของราษฎรในพื นที่ป่าอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น สามารถจ าแนกลักษณะของปัญหา
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ความขัดแย้งที่เกิดขึ นได้ 2 ลักษณะคือ 1) ความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับอุทยานแห่งชาต ิ2) ความ
ขัดแย้งระหว่างชุมชน ข้อขัดแย้งในส่วนนี มีความเก่ียวโยงกับปัญหานโยบายด้านป่าไม้ของประเทศซ่ึง
ทั งสองลักษณะของความขัดแย้งมีจุดร่วมอยู่ที่การใช้และการจัดการทรพัยากร ดังนั น ถ้าหากมีการท า
ความเข้าใจในแนวเขตแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในพื นที่ การเตรียมความพร้อมของชุมชนในการเข้า
ไปส ารวจการใช้ที่ดินร่วมกัน จนกระทั่งการท าประชาพิจารณ์เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันโดยอาศัยการ
ตัดสินใจบนข้อมูลการใช้ที่ดิน ข้อมูลทางด้านชีวกายภาพ หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ในลักษณะที่เป็นข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ในกระบวนการตัดสินใจของแต่ละฝ่าย แม้จะมีความซับซ้อนที่เกิดเน่ืองมาจากแต่ละฝ่ายมี
ความแตกต่างกันของจุดยืนและความต้องการซ่ึงส่งผลไปสู่การให้ความส าคัญกับข้อมูลที่จะน ามาใช้ใน
การตัดสินใจแตกต่างกัน เช่น เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตมิีความตอ้งการทีจ่ะดูแลรักษาพื นที่ปา่อนุรกัษ์ 
แต่ในส่วนของชุมชนมีความต้องการในการใช้พื นที่เพื่อเพาะปลูก ดังนั น เพื่อเป็นการกระจายสิทธิการ
ครอบครองและท าประโยชน์แก่ผู้ที่อยู่เดิมในพื นที่เขตป่าอนุรักษ์ และการออกมาตรการการป้องกัน
การเปล่ียนมือไปอยู่ในการครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร โดยใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจ และ
แผนที่ที่ทันสมัยเพื่อแก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อน และแนวเขตพื นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อ
ขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าทีร่ัฐ 

 

ค  าถามการวจิยั 
 
1) ลักษณะปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งจากการบุกรุกของราษฎรชุมชนบ้านปลายคลอง

ฉวางในพื นที่อุทยานแห่งชาตใิตร้่มเย็นมีสาเหตเุกิดจากอะไร 
2) วิธีการแก้ไขความขัดแย้งในอดีตทีไ่มป่ระสบความส าเร็จเป็นเพราะเหตใุด 
3) แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดนิของราษฎรในเขตปา่อนุรักษ์ควรเป็นอย่างไร  
 

วัตถุประสงคใ์นการวจิยั 
 
1) เพื่อศึกษาลักษณะและสาเหตุของปัญหาความขัดแย้งจากการบุกรุกของราษฎรในชุมชน

บ้านปลายคลองฉวางในพื นที่ป่าอนุรักษ์ของอุทยานแหง่ชาตใิต้รม่เย็น 
2) เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในชุมชนบ้านปลายคลองฉวางใน

พื นที่ป่าอนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาตใิตร้่มเย็น 
3) เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้เสนอเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ นใน

พื นที่ป่าอนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาตใิตร้่มเย็น 
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แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
 

1) แนวคดิเก ีย่วกบันโยบายสาธารณะ และการจดัการทรพัยากรปา่ไม ้
การน านโยบายสาธารณะไปปฏบิตั ิ
วรเดช จันทรศร (2552, น. 1-11) ได้ให้ความเห็นว่า “นโยบายสาธารณะ” เป็นเสมือนกลไก

หลักส าคัญในการด าเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐทุ กแห่ง ด้วยเหตุที่นโยบายเป็น           
“กิจกรรมต่าง ๆ ที่รัฐจัดท าขึ น” หรือ “แผนงานหรือโครงการ” หรือ “แนวทางปฏิบัติที่รัฐบาลหรือ
หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดขึ น” เพื่อเจตนาในการแก้ไขปัญหา (ทั งในระยะสั นและระยะยาว) แต่ที่
ผ่านมาการส่งเสริมและผลักดันนโยบาย แผนงาน หรือโครงการด้านต่าง ๆ  เพื่อให้บังเกิดผลส าเร็จใน
การปฏิบัตินั นยังมีเพียงส่วนน้อย อีกทั งความล้มเหลวที่เกิดขึ นมักมีสาเหตุที่ไม่แน่ชัดจนเป็นผลท าให้
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการต้องล้มเลิกไปในที่สุด ความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ   
ก่อผลเสียหายต่อประเทศชาติหลายด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจคือสิ นเปลืองงบประมาณ
โดยเปล่าประโยชน์ สิ นเปลืองเวลาในการด าเนินนโยบายที่ผ่านมาแต่ต้องล้มเห ลวและล้มเลิกไป 
ตลอดจนสิ นเปลื องบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัตงิานและการด าเนินนโยบายดังกล่าว 
ดังนั น การศึกษาทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติให้เข้าใจถ่องแท้จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จในการด าเนินนโยบายสาธารณะ  

ขั้นตอนของการน านโยบายไปปฏบิตั ิ
การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติเป็นเรื่องยากเน่ืองจากการปฏิบัติงานเป็นหน้าที่ของ

หน่วยงานที่ให้บริการระดับล่าง ซ่ึงมีความสัมพันธ์ ทางอ้อมกับหน่วยงานระดับสูงของรัฐและอยู่
นอกเหนือจากการควบคุมของรัฐหน่วยงานระดับล่างของรัฐจึงมีอิสระในการด าเนินงานของตนเอง
มากพอสมควร ดังนั น การน านโยบายระดบัชาติไปปฏิบัตจิึงตอ้งอาศัย 

1. หน่วยงานระดับสูง ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและต้องท าให้หน่วยงานระดับล่างน า
นโยบายดังกล่าวไปปฏิบตัิโดยใช้วิธีที่เหมาะสม เรียกว่า การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหาภาค  

2. หน่วยงานระดับล่าง เมื่อได้รับการถ่ายทอดจากหน่วยงานระดับบนแล้วก็จะต้องก าหนด
นโยบายภายในของตนเองให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ เรียกว่า การน านโยบายไปปฏิบัตใินระดบั
จุลภาค 
 2) กฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

พระราชบญัญตัอิทุยานแหง่ชาต ิพ.ศ.2562 
การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี  คือ โดยที่พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 

ที่ใ ช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ท าให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับ
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สถานการณ์ปัจจุบันในการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น พันธุ์ไม้ 
สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ ป่า และภูเขา ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกท าลาย ทั งนี เพื่อ
ประโยชน์ของประเทศในการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาตหิรือนันทนาการของประชาชน และ
เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแห่งชาติ
เป็นไปอย่างสมดุลและย่ังยืน และสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศตามพันธกรณีที่ประเทศไทย
เป็นภาคีสมาชิก จึงจ าเป็นต้องตรา พระราชบัญญตัินี  

พระราชบญัญตัสิงวนและค ุม้ครองสตัวป์า่ พ.ศ.2562 
การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี  คือ โดยที่พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

พ.ศ. 2535 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ท าให้บทบัญญัติบางประการและมาตรการต่าง ๆ  ที่มีอยู่ใน
กฎหมาย ไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสถานการณป์ัจจบุันที่จะใช้เป็นเครื่องมือหรือเอื ออ านวยตอ่
การสงวน การอนุรักษ์ คุ้มครอง การดูแลรักษา ฟื้นฟูสัตว์ป่าและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ารวมทั ง
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมา ชิกใน
ข้อตกลงระหว่างประเทศดา้นสัตว์ปา่และ พืชป่าซ่ึงมีผลท าให้ตอ้งปฏิบัตติามพันธกรณีภายใต้ข้อตกลง
ระหว่างประเทศดังกล่าว เพื่อจัดให้มีมาตรการใน การควบคุมการครอบครอง การค้า การน าเข้า 
ส่งออก หรือน าผ่านซ่ึงสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ จากซากสัตว์ป่า ตลอดจนการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ  

พระราชบญัญตัคิณะกรรมการนโยบายทีด่นิแหง่ชาต ิพ.ศ.2562 
การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี  คือ โดยที่การก าหนดนโยบายและแผนการบริหาร

จัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศในปัจจุบันมีการก าหนดไว้ในกฎหมายหลายฉบับ และการ
บังคับใช้กฎหมายจะอยู่ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบรวมถึงวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายนั น ๆ  โดยไม่มีการท างานร่วมกันท าให้การควบคุมดูแลและการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศไม่เป็นเอกภาพ และไ ม่มีกรอบแนวทาง เพื่อให้การก าหนดแนวทางการ
พัฒนา ภารกิจ และการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สมควรให้มี
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดินของประเทศเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม และความ
มั่นคง โดยการบูรณาการการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมของ ประชาชน ชุมชน และภูมิสังคม ซ่ึง
จะท าให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศที่มีอยู่ อย่างจ ากัดมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม และย่ังยืน แก้ไขปัญหาความเดือดรอ้น ของประชาชน และลดความ
เหล่ือมล  าในสังคม จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบญัญัตินี  
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มตคิณะรฐัมนตร ีเม ือ่วนัที ่30 มถินุายน 2541 
คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกล่ันกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 

ที่มีมติดังนี  ให้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื นที่มีผล
ในทางปฏิบัติต่อไป และควรเร่งรัดด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี 
ทั งนี  ให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื นที่ป่าไม้ในภาพรวมของประเทศด้วย และให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมส ารวจข้อมูลการปลูกไม้ยางพาราของราษฎรในพื นที่ป่าอนุรักษ์ 
เพื่อพิจารณาการเพิกถอนพื นที่ป่าอนุรักษ์ และก าหนดให้มีสภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาตเิพื่อให้ราษฎรที่
ถือครองอยู่ก่อนการประกาศเป็นพื นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่  
30  มิถุนายน  2541 สามารถขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ     
พ.ศ. 2507 ตลอดจนการช่วยเหลือราษฎรที่ถือครองภายหลังตามโครงการประชาคมเศรษฐกิจ
พอเพียงในพื นที่ป่าไม้ และอนุมัติในหลักการให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ โดยให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข  และขอบเขตการมีส่วนร่วม 
และแนวทางด าเนินงานให้เหมาะสมอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดผลในเชิงอนุรักษ์ตามวัตถุประสงค์ ส่วน
การเพิ่มหน่วยพิทักษ์ป่าให้มากขึ น เพื่อดูแลพื นที่บริเวณป่าอนุรักษ์ที่ล่อแหลมต่อการบุกรุกท าลาย 
และเสริมสร้างมาตรการป้องกันและปราบปรามอย่างเข้มงวดให้ด าเนินการให้เกิดประสิทธิผลต่อไป 
รวมทั งให้จัดท าแผนปฏิบัติงานและรายละเอียดในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินงาน
ตามมติคณะรัฐมนตรี  (30 มิถุนายน 2541)  และมติคณะรัฐมนตรีนี  และส่งให้ส านักงบประมาณ
ภายในวันที่ 10 เมษายน 2550 เพื่อรับไปด าเนินการจัดตั งงบประมาณได้ทันในงบประมาณประจ าปี
พ.ศ.2551 ต่อไป 

3) งานวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
วิทยา  ปัญจมาตย์ (2546) ศึกษาเรื่อง การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในการ

จัดการพื นที่ป่า : กรณีศึกษาป่าสงวนแห่งชาติป่าแก้งกะอาม อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์   
ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาข้อขัดแย้งในการจัดการพื นที่ปา่สงวนแห่งชาติปา่แก้งกะอาม ปรากฏ
ขึ นในปี พ.ศ.2525 เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาประกาศเปล่ียนแปลงแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน      
ทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติปา่แก้งกะอาม ราษฎรทีเ่ดือดรอ้นซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสมัชชา
คนจน และกลุ่มราษฎรในพื นที่บ้านดงบงั ต าบลมหาไชย บ้านแก้งกะอาม และบ้านขมิ นต าบลผาเสวย
จึงเรียกร้องสิทธิท ากินโดยใช้วิธีการทั งยื่นเรื่องผ่านหน่วยงานภาครัฐ การชุมนุมเรียกร้อง และการบุก
ลุกท าลายป่าไม้ โดยทั งสองกลุ่มต่างก็อ้างความไม่พอใจในวิธีการเรียกร้องของอีกกลุ่ม ท าให้ภาครัฐ
เข้าจับกุมราษฎรที่บุกรุก โดยได้อ้างว่ามีเนื อที่ถูกบุกรุกทั งหมด 452 ไร่ ชาวบ้านบ้านแก้งกะอามและ
บ้านดงบัง ย่ืนหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เพื่อให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน 
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นอกจากนั นตัวแทนชาวบ้านป่าแก้งกะอามได้ทูลเกล้ าฯ ถวายฎีกาอีกทางหน่ึงด้วย ต่อมาในสมัย
รัฐบาลที่มี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2544 ให้ใช้
นโยบายการแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจนร่วมกัน โดยมีสาระส าคัญคือ “ให้กลับเข้าที่ท ากินที่ดินเดิม
จนกว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ และให้ยุติ การข่มขู่คุกคามการจับกุมคุมขังทุกกรณี” แต่การ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาของภาครัฐที่เก่ียวข้องยังไมม่ีความคบืหน้า  

เอมอร  สุขสวัสดิ์อ านวย (2554) ศึกษาเรื่อง การจัดการความขัดแย้งในพื นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ของบ้านพรสวรรค์ ต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลกา รศึกษาพบว่า 
ลักษณะของความขัดแย้งในพื นที่เกิดจากการบุกรุกพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติของชาวบ้านเกิดจากมูลเหตุ
ของการขยายที่ดินท ากิน รวมไปถึงการต่อสู้ของแต่ละฝ่ายเพื่อให้ได้มาถึงจุดหมายของฝ่ายตนจน
น าไปสู่ปัญหาความขัดแย้งในที่สุด ในส่วนของปัจจัยที่ท าให้เกิดความขัดแย้ง ได้แก่ การขยายตัวของ
ชุมชนในพื นที่ การเข้าแทรกแซงของกลุ่มบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากความขัดแย้งที่
เกิดขึ น การแอบอ้างของกลุ่มบุคคลอ่ืนที่มีความต้องการใช้ประโยชน์ในพื นที่ข้อพิพาท และการปล่อย
ปะละเลยปัญหาให้เนินนานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ซ่ึงปัจจัยเหล่านี เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดความ
ขัดแย้งขึ น ส่วนของกระบวนการที่ท าใหเ้กิดความขัดแย้ง คือ การบุกรุกขยายพื นที่ของชาวบ้าน    การ
สนับสนุนขององค์การจากภายนอก การด าเนินการจับกุมชาวบ้าน และการบังคับด าเนินคดีกับ
ชาวบ้าน กระบวนการเหล่านี ส่งผลท าให้ปัญหาความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ นและยังไม่มีทีท่าว่าจะ
สิ นสุด ส่วนของประสิทธิภาพและผลของการจัดการความขัดแย้ง พบว่า ในช่วงระยะเวลาเริ่มแรกของ
การเกิดปัญหาความขัดแย้งในพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ การจัดการปัญหาของภาครัฐมีประสิทธิภาพใน
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้ลดน้อยลง โดยมีการใช้การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ชาวบ้าน เพื่อใช้วิธีประนีประนอมปัญหาระหว่างกัน แต่ในช่วงระยะเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบันกลับเกิด
เหตุการณ์ที่ท าใหป้ัญหาความขัดแย้งทวคีวามรุนแรงเพิ่มมากขึ น  

อดุลย์  มีสุข (2552) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมและผลสัมฤทธิ์ของการจัดการป่าโดยชุมชนใน
โครงการพัฒนาพื นที่ป่าขุนแม่กวงอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ: กรณีศึกษา บ้านป่าสักงามและบ้าน
ปางจ าปี การศึกษาโดยได้ด าเนินการที่หมู่บ้านป่า สักงาม หมู่ที่ 1 ต าบลลวงเหนือ อ าเภอแม่ออน 
จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยได้ดังนี  1) กระบวนการมีส่วนร่วมด้านการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ พบว่า มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1.1) ลักษณะของการมีส่วนร่วมซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นไปด้วยความมีจิตส านึกและบางส่วนท าตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ในขณะที่มี
เพียงส่วนน้อยเท่านั นที่มีส่วนร่วมเพราะต้องท าตามเงื่อนไข ข้อบังคับ กฎระเบียบ 1.2) รูปแบบของ
การมีส่วนร่วมด้านการจัดการป่า มี 5 รูปแบบ ได้แก่ การมีส่วนร่วมเชิงรับรู้ข้อมูล การมีส่วนร่วมเชิง
การตัดสินใจ การมีส่วนร่วมด้านการด าเนินการ การมีส่วนร่วมเชิงการรับผลประโยชน์ และการมีส่วน
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ร่วมด้านการประเมินผล 1.3) กระบวนการสร้างความมีส่วนร่วมด้านการจัดการป่า ประกอบด้วย 6 
ขั นตอน ได้แก่ การให้ข้อมูลเพื่อให้เกิดการรับรู้สภาพชุมชนและสภาพปัญหาร่วมกัน การศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลเพื่อค้นหาปัจจัยสาเหตุ เงื่อนไขและแนวทางในการจดัการ การก าหนดประเดน็กิจกรรม
และการระดมความคิดเห็นการท าประชาวิจารณ์ การขอค าแนะน า และการลงประชามติ 1.4) ปัจจัย
ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ได้แก่ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลประโยชน์ที่ได้รับ ความส านึก
ความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม และกฎระเบียบเงื่อนไขของชุมชน 2) แนวทางการจัดการทรัพยากรปา่ไม้
ตามแนวพระราชด าริ พบว่า ประกอบไปด้วยส่ิงส าคญั 5 ประการ ดังนี  1) องค์ความรู้ด้านการจัดการ
ป่ามี 4 ประการ ได้แก่ ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบการใช้ประโยชน์จากป่าและเทคโนโลยี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 2) การจัดการป่าตามแนวพระราชด าริ โดยน าไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 4 แนวทาง ได้แก่ 
การศึกษาพระราชด าริที่เก่ียวข้องกับการจัดการป่า การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า การสร้างสมดุลเชิง
นิเวศวิทยาของป่า และการปลูกป่า 3 อย่างเพื่อประโยชน์ 4 อย่าง 3) บทบาทของชุมชนต่อการจัดการ
ป่า มี 4 กลุ่ม คือ บทบาทของผู้น าชุมชน ซ่ึงหมายถึงกลุ่มผู้น าและแกนน าที่มุ่งมั่นจัดการป่า บทบาท
ของคนในชุมชน บทบาทขององค์กรในชุมชน และบทบาทของเครือข่ายชุมชน 4) รูปแบบการจัดการ
ป่าของชุมชน ประกอบไปด้วย 4 รูปแบบ ดังนี  การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ การอนุรักษ์และฟื้นฟู
สภาพป่า การสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการป่า และการใช้กฎระเบียบทางสังคม 5) กระบวนการ
จัดการป่าแบบมีส่วนร่วม แบ่งเป็น 3 แบบ คือ การมีส่วนร่วมภายในชุมชน การมีส่วนร่วมโดยการ
ปฏิสัมพันธ์ภายนอก และการมีส่วนร่วมในระบบเครือข่ายองค์กรท้องถ่ิน 3)  ผลสัมฤทธิ์ ของการ
จัดการทรัพยากรปา่ไม้แบบมส่ีวนร่วม 

อดิสร  กุลวิทิต (2553) ได้ท าการศึกษา ปัญหากฎหมายอันเกิดจากการก าหนดเขตพื นที่    
ป่าไม้ทับซ้อน ผลจากการศึกษาพบว่า พื นที่ป่าไม้มีการใช้ประโยชน์หลายวัตถุประสงค์ แต่การก าหนด
เขตพื นที่ป่าไม้เพื่อจัดการตามวัตถุประสงค์แต่ละประเภทนั น มีความไม่ชัดเจนและทับซ้อนกัน การ
ตรากฎหมายเพื่อก าหนดเขตพื นที่ป่า ไม้นั น ไม่ได้ก าหนดจากสภาพป่าไม้ที่แท้จริง เป็นการใช้
ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่า ประชาชนไม่มีส่วนร่วมด าเนินการด้วย ไม่สอดคล้องกับหลักการจัดการอย่าง
ย่ังยืน และไม่ท าให้วัตถุประสงค์ของการก าหนดเขตพื นที่ป่าไมบ้รรลุผล ไม่สอดคล้องกับหลักการความ
พอสมควรแก่เหตุตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด การบังคับใช้มาตรการตา่งตามทีก่ฎหมายให้อ านาจไวไ้มม่ี
ประสิทธิภาพ ไม่สามารถคุ้มครองพื นที่ป่าไม้ที่ก าหนดขึ นได้ การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐมี
ความซ  าซ้อน ดังนั น จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการก าหนดเขตพื นที่
และการคุ้มครองเขตพื นที่ปา่ไม้ 
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ระเบยีบวธิวีจิยั 
 

1) รูปแบบการวจิยั 
รูปแบบการวิจัยในเบื องต้นผู้วิจัยได้ศึกษาถึงรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative 

Research) ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการรวบรวมจากเอกสารวิชาการ และ
งานวิจัยต่าง ๆ เช่น วิทยานิพนธ์ เอกสารทางวิชาการ ระเบียบ ค าส่ัง ส่ือส่ิงพิมพ์ Internet ตลอดจน
บทความที่เก่ียวข้อง ในการใช้เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
โดยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ใช้ค าถามแบบเดียวกันทั งหมด 
ซ่ึงเป็นแนวค าถามชนิดปลายเปิด (Open-Ended Question) ซ่ึงเป็นรูปแบบของเครื่องมือวิจัยที่มี
ความยืดหยุ่นและเปิดกว้าง  

2) ผู้ใหข้อ้มลูทีใ่ชในการวจิยั 
กลุ่มที่ 1 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับพื นที่ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาต ิใต้ร่มเย็น 

จ านวน 8 คน ซ่ึงเป็นผู้น านโยบายสาธารณะด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ไปปฏิบัติ ในการศึกษา
วิจัยครั งนี ผู้วิจัยเลือกเฉพาะบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ครอบคลุมในทุกประเด็นและเป็นข้อเท็ จจริง
มากที่สุด ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักบริหารพื นที่ป่าอนุรักษ์ที่ 4 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติใต้
ร่มเย็น พนักงานพิทักษ์ป่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ก านัน และ
ผู้ใหญ่บ้าน 

กลุ่มที่ 2  ราษฎรที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านปลายคลองฉวางในพื นที่ป่าอนุรักษ์ของอุทยาน
แห่งชาติใต้ร่มเย็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 10 คน ซ่ึงเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบาย
สาธารณะด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในการศึกษาวิจัยครั งนี ผู้วิจัยเลือกเฉพาะบุคคลที่สามารถให้
ข้อมูลได้ครอบคลุมในทกุประเด็นและเป็นข้อเท็จจรงิมากที่สุด  

3) วิธกีารเกบ็รวบรวมขอมลู  
ส าหรับแนวทางประการส าคัญในการเก็บรวบรวมข อมูลจากการสัมภาษณ เจาะ ลึก 

(In-Depth Interview) นั น ทางผูวิจัยไดก าหนดแนวทางประการส าคัญในการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
การขอความรวมมือจากลุมตัวอยางส าหรับการวิจัยครั งนี  เพื่อขอสัมภาษณอยางเปนทางการและ         
ไมเปนทางการ จากเจ้าหน้าที่ไกล่เกล่ียข้อพิพาทชั นบังคับคดี  นิติกร และทนายความผู้แทนกองทุน
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยในกระบวนการสัมภาษณเจาะลึกนั น ทางผูวิจัยไดด าเนินกระบวนการ
บันทึกขอมูลโดยวิธีการจดบันทึกขอมูลและการบันทึกเสียงของผู มีส วนร วมในการวิจัยหรือ               
ผูใหสัมภาษณโดยการขออนุญาตจากผูมีสวนรวมในการวิจัยหรือผูใหสัมภาษณกอนท าการบนัทึกเสียง 
เพื่อน ามาใชในกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความถูกตองยอนกลับในภายหลังได ้
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4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสรุปอุปนัย (Analytic Induction) ร่วมกับการวิเคราะห์

ข้อมูลในการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) แหล่งบุคคล โดยใช้การสังเกต
ร่วมกับการซักถามผู้ให้ข้อมูลส าคญั โดยมีวิธีการ ดังนี  

 (1) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ทั งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับพื นที่ป่าอนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ราษฎรชุมชนบ้านปลายคลอง
ฉวางในพื นที่ป่าอนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาแยกประเด็นค าถามแต่
ละประเด็นหัวข้อค าถามเก่ียวกับนโยบายสาธารณะด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ลักษณะและ
สาเหตุของปัญหาความขัดแย้ง รวมถึงแนวทางการแก้ไขปญัหาทีด่ินในเขตป่าอนุรักษ์ ชุมชนบ้านปลาย
คลองฉวางในพื นที่ป่าอนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประยุกต์ของ
หลักการให้สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ และปัญหาความขัดแย้งจาก
การบุกรุกในพื นที่ป่าอนุรักษ์ของไทย 

 (2) สรุปสาระส าคัญเชิงพรรณนา ของแต่ละบุคคลเพื่อน ามาเปรียบเทียบ 
 (3) น าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์หาข้อมูลร่วมกัน เพื่อหาข้อสรุปผลการวิจัยลักษณะ

และสาเหตุของปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
 

1) นโยบายสาธารณะด้านการจดัการทรพัยากรปา่ไม  ้ที่รัฐบาลใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการด้านทรัพยากรของรัฐบาล ตามร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดนิและทรัพยากร
ดินของประเทศ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 
7 พฤศจิกายน 2557 เห็นชอบในหลักการกรอบยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ตาม ร่าง นโยบายและแผนการ
บริหารจัดการทีด่ินและทรัพยากรดนิของประเทศ ประกอบดว้ย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์
ที่ดินและทรัพยากรดนิอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการใช้ที่ดินและทรัพยากรดนิเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ดอ้ยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดนิและทรพัยากรดิน 
โดยในระยะแรก ให้มุ่งเน้นการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดที่ดินให้ประชาชน

ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
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2) ลักษณะและสาเหตุของปญัหาความขดัแยง้จากการบกุรกุของราษฎรในชมุชนบา้น
ปลายคลองฉวางในพ ืน้ทีป่า่อนรุกัษข์องอทุยานแหง่ชาตใิตร้ม่เยน็ ประกอบด้วย 1) การขยายตัว
ของชุมชนอย่างต่อเน่ือง การขยายชุมชนท าให้มีความต้องการพื นที่จึงมีการบุกรุกพื นที่ป่าไม้ ปัจจัยที่
ท าให้เกิดความขัดแย้งมาจากความกดดันของการใช้ที่ดิน และการเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์ 2) ภาวะ
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปัญหาด้านการครองชีพ ที่นับวันค่าใช้จ่ายย่ิงสูงขึ น ปัจจัยนี มีส่วนกระตุ้นท า
ให้ชาวบ้านขยายพื นที่ท ากินของตนเอง เพื่อหวังว่าจะสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและมีรายได้
เพิ่มขึ น 3) ระบบผลประโยชน์ เป็นปัจจัยที่มีส่วนผลักดันให้เกิดความขัดแย้งขึ นในพื นที่จากการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ท าให้ทราบว่ามีกลุ่มผลประโยชน์ภายนอกชุมชน ได้แก่ นายทุนที่ต้องการพื นที่
เพื่อประโยชน์ด้านธุรกิจ 4) การรักษากฎหมายที่ไม่เครง่ครดัของเจ้าหน้าที่ เน่ืองจากจ านวนเจ้าหน้าที่
ในพื นที่มีน้อยจึงไม่สามารถป้องกันดูแลพื นที่ป่าที่มีอาณาเขตที่กว้างขวางได ้ประกอบกับการบังคบัใช้
กฎหมายที่ไม่เคร่งครัดท าให้ชาวบ้านไม่เกิดความเกรงกลัวจึงมีการบุกรุกหรือขยายพื นที่ท ากิน 5) การ
กระท าผิดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่รฐั กรณี ปล่อยปละละเลยต่อหน้าที่ให้นายทนุเข้ามา
ท าการตัดโค่นไม้ยางพาราในพื นที่เขตป่าอนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น และเรียกรับ
ผลตอบแทน 

3)  แนวทางการแกไ้ขปญัหาทีด่นิของราษฎรในชมุชนบา้นปลายคลองฉวางในพ ืน้ทีป่า่
อนุร ักษข์องอทุยานแหง่ชาติใตร้ม่เยน็ ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 
เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเสนอ ในการแก้ไขกฎหมาย
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 
2562 ซ่ึงได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 กฎหมายทั ง 2 ฉบับดังกล่าว ก าหนดให้อธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ หรอื
คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ปา่ แล้วแต่กรณี และเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จึงจะสามารถ
อนุญาตให้ราษฎรผู้อยู่อาศัยเดิมใช้ประโยชน์ในพื นที่ตามวิถีชีวิตปกติ ภายใต้การเกื อกูลธรรมชาติได้
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั น ส่ิงส าคัญที่ต้องเร่งด าเนินการขณะนี คือ การส ารวจพื นที่ครอบครอง
ของราษฎรภายในเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541   
ที่ยังค้างการส ารวจ (ตกส ารวจ) ที่ต้องเร่งรัดด าเนินการใหค้รบถ้วน เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
อนุญาต และก าหนดแนวทางการเร่งรัดการแก้ไขปัญหา ดังนี  1) การแก้ไขปัญหาที่ดิน จะใช้แนว
ทางการอนุญาตให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ในพื นที่อย่างเกื อกูลธรรมชาติ 2) การด าเนินการคดทีีม่ี
อยู่เดิม จะด าเนินการตามขั นตอนกระบวนการ หากมีการบุกรุกใหมต่้องมีการด าเนินการตามกฎหมาย 
ส าหรับการตัดโค่นไม้ยางพาราเก่าเพื่อปลูกทดแทนใหม่ 3) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ได้ให้ส านักบริหารพื นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) เร่งรัดด าเนินการส ารวจการถือครองที่ดิน ตามมติ
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คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ที่ยังไม่แล้วเสร็จ (ตกส ารวจ) ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ
ใต้ร่มเย็นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นซ่ึงจะด าเนินการภายในเดือนกันยายน 2560 เพื่ อจะได้
ด าเนินการรังวัดแปลงที่ดินและพิสูจน์การครอบครองที่ดินต่อไป 4) ในพื นที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น 
มีปัญหาทับซ้อนกับแนวเขตการปฏิรูปที่ดิน ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2542 
ภายหลังที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเป็นอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2534 
และได้มีการตรวจพบการบุกรุกพื นที่อ้างสิทธิตาม สปก. 4-01 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 โดย
จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีค าส่ัง ที่ 326/2558 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 แต่งตั งคณะกรรมการการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้รายงานผลกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณา เพื่อแจ้ง
ให้ส านักงานปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พิจารณายกเลิกแปลง ส.ป.ก. ดังกล่าวต่อไป  
 

อภิปรายผล 
  
 ผลการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านทรัพยากร กรณีศึกษา ชุมชนบ้าน        
ปลายคลองฉวางในพื นที่อุทยานแห่งชาติใต้รม่เย็น อภิปลายผลได้ดังนี  

1) ลักษณะและสาเหตุของปัญหาความขัดแย้งจากการบุกรุกของราษฎรในชุมชนบ้านปลาย
คลองฉวางในพื นที่ป่าอนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติใตร้่มเย็น มีสาเหตุหลักมาจากการประกาศเขตพื นที่
ป่าสงวนแห่งชาติหรือพื นที่อุทยานแห่งชาต ิมีการประกาศทบัพื นที่อยู่อาศยัของประชาชนเน่ืองจากรฐั
มิได้ให้เจ้าหน้าที่ท าการส ารวจข้อมูลที่ถูกต้องเป็นเหตุให้มีการประกาศทบัพื นที่ทีม่ีการครอบครองของ
ประชาชนเป็นจ านวนมาก สาเหตุรองของปัญหาความขัดแย้งมาจากการน า นโยบายไปปฏิบัติ 
ยกตัวอย่างเช่น นโยบายของรัฐที่มีความไม่แน่นอนในการน ากฎหมายมาบังคับใช้กับผู้ที่บุกรุก
ครอบครองพื นที่ในเขตป่าอนุรักษ์ เช่น บางสมัยมีความเห็นว่า ประชาชนที่เข้าไปบุกรุกอาศัยอยู่ใน
พื นที่ในเขตป่าอนุรักษ์นั น เน่ืองจากไม่มีที่ดินท ากิน จึงผ่อนผันไม่ให้มีการจับกุมและอนุญาตให้อยู่
อาศัยและท าประโยชน์ต่อไปได้ บางสมัยมีความเห็นว่าการที่มีผู้บุกรุกอยู่ในพื นที่ในเขตป่าอนุรักษ์   
นั นเป็นการกระท าผิดกฎหมาย จึงมีนโยบายเคร่งครัดให้ด าเนินการการจับกุมด าเนินคดี การบุกรุกที่
เกิดขึ นจากการขยายตัวของชุมชนอย่างต่อเน่ือง เมื่อเกิดการขยายชุมชนท าให้มีเกิดความต้องการ
พื นที่จึงมีการบุกรุกพื นที่ป่าไม้ ปัจจัยที่ท าให้เกิดความขัดแย้งมาจากความกดดันของการใช้ที่ดินและ
การเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์ สภาวะการทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปัญหาด้านการครองชีพที่นับวัน
ค่าใช้จ่ายย่ิงสูงขึ น ปัจจัยนี มีส่วนกระตุ้นท าให้ชาวบ้านขยายพื นที่ท ากินของตนเอง เพื่อหวังว่าจะ
สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและมีรายได้เพิ่มขึ น ระบบผลประโยชน์ เป็นปัจจัยที่มีส่วนผลักดัน
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ให้เกิดความขัดแย้งขึ นในพื นที่จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที ่ท าให้ทราบว่ามีกลุ่มผลประโยชน์ภายนอก
ชุมชน ได้แก่ นายทุนที่ต้องการพื นที่เพื่อประโยชน์ด้านธุรกิจ การรักษากฎหมายที่ไม่เคร่งครัดของ
เจ้าหน้าที่ เน่ืองจากจ านวนเจ้าหน้าที่ในพื นที่มีน้อยจึงไม่สามารถป้องกันดูแลพื นที่ป่าที่มีอาณาเขตที่
กว้างขวางได้ ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายที่ไมเ่คร่งครัดท าให้ชาวบ้านไม่เกิดความเกรงกลัวจึงมี
การบุกรุกหรือขยายพื นที่ท ากิน และการกระท าผิดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ กรณี 
ปล่อยปละละเลยต่อหน้าที่ให้นายทุนเข้ามาท าการตัดโค่นไม้ยางพาราในพื นที่เขตป่าอนุรักษ์ของ
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น และเรียกรับผลตอบแทน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิทยา ปัญจมาตย์ 
(2546) ศึกษาเรื่อง การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในการจัดการพื นทีป่่า: กรณีศึกษาปา่
สงวนแห่งชาติป่าแก้งกะอาม อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาข้อ
ขัดแย้งในการจัดการพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแก้งกะอาม ปรากฏขึ นในปีพ.ศ. 2525 เมื่อมีพระราช
กฤษฎีกาประกาศเปล่ียนแปลงแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูพานทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติป่าแก้ง
กะอาม ราษฎรที่เดือดร้อนซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสมัชชาคนจน และกลุ่มราษฎรในพื นที่
บ้านดงบัง ต าบลมหาไชย บ้านแก้งกะอาม และบ้านขมิ นต าบลผาเสวยจึงเรียกร้องสิทธิท ากินโดยใช้
วิธีการทั งยื่นเรื่องผ่านหน่วยงานภาครัฐ การชุมนุมเรียกร้อง และการบุกลุกท าลายป่าไม้ ท าให้ภาครฐั
เข้าจับกุมราษฎรที่บุกรุก โดยได้อ้างว่ามีเนื อที่ถูกบุกรุกทั งหมด 452 ไร่ ชาวบ้านบ้านแก้งกะอามและ
บ้านดงบัง ย่ืนหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เพื่อให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน 
นอกจากนั นตัวแทนชาวบ้านป่าแก้งกะอามได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาอีกทางหน่ึงด้วย ต่อมาในสมัย
รัฐบาลที่มี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2544 ให้ใช้
นโยบายการแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจนร่วมกัน โดยมีสาระส าคัญคือ “ให้กลับเข้าที่ท ากินที่ดินเดิม
จนกว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ และให้ยุติการข่มขู่คุกคามการจับกุมคุมขังทุกกรณี ” แต่การ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาของภาครัฐที่เก่ียวข้องยังไม่มีความคืบหน้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอมอร 
สุขสวัสดิ์อ านวย (2554) ศึกษาเรื่อง การจัดการความขัดแย้งในพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของบ้าน
พรสวรรค์ ต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะของความ
ขัดแย้งในพื นที่เกิดจากการบุกรุกพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติของชาวบา้นเกิดจากมูลเหตุของการขยายทีด่นิ
ท ากิน รวมไปถึงการต่อสู้ของแต่ละฝ่ายเพื่อให้ได้มาถึงจุดหมายของฝ่ายตนจนน าไปสู่ปัญหาความ
ขัดแย้งในที่สุด ในส่วนของปัจจัยที่ท าให้เกิดความขัดแย้ง ได้แก่ การขยายตัวของชุมชนในพื นที่ การ
เข้าแทรกแซงของกลุ่มบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากความขัดแย้งที่เกิดขึ น การแอบ
อ้างของกลุ่มบุคคลอ่ืนที่มีความต้องการใช้ประโยชน์ในพื นที่ข้อพิพาท และการปล่อยปะละเลยปัญหา
ให้เนินนานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  
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2) แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในชุมชนบ้านปลายคลองฉวางในพื นที่ป่า
อนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น เป็นการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ซ่ึงไม่มี
เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน แต่สามารถอยู่อาศัยและท ากินได้ โดยการใหสิ้ทธิในการท ากินแก่ราษฎรในพื นทีท่ี่
อาศัยอยู่ภายในชุมชนเดิมในเขตปา่อนุรักษ ์ไม่มีการจัดการที่ดนิแก่บุคคลภายนอกพื นที่ ป้องกันนายทนุ
เข้ามาครอบครองที่ดินในเขตป่า ในการด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวใช้กระบวนการมีส่วนร่วมใน
การก าหนดแนวเขตร่วมกัน ระหว่างราษฎรผู้ครอบครองที่ดินกับคณะท างานส ารวจการครอบครอง
ที่ดินระดับพื นที่ซ่ึงประกอบไปด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถ่ิน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านในพื นที่ และผู้แทนภาคประชาชน โดยก าหนดเป็นเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ ที่เป็นที่ตกลง
และยอมรับร่วมกัน โดยใหชุ้มชนร่วมกันดูแลรักษาป่า เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนต่อไป และ
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 มี
เจตนารมณ์เพื่อการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการแก้ไข
ปัญหาที่ดินท ากิน และที่อยู่อาศัยของราษฎรในเขตอุทยานแห่งชาติ ดังนั น ตามมาตรา 64 
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาต ิพ.ศ.2562 ราษฎรที่อยู่อาศัยและท ากินในเขตอุทยานแห่งชาต ิที่เป็น
ชุมชนเดิมและเป็นราษฎรในพื นที ่จะสามารถอยู่อาศัยและท ากินในเขตอุทยานแห่งชาตใิต้รม่เย็นไดต้าม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตอุิทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระศักดิ์  แก้ว
เข่ือน (2548) ได้ท าการศึกษา แนวทางการแก้ไขและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐของประชาชน ใน
เขตอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
วิธีการที่เห็นว่ารัฐควรใช้ในการแก้ไขปัญหาประชาชนบุกรุกที่ดนิ ได้แก่ จัดป้ายแสดงพื นที่ที่ดินของรฐั
ให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้มีการขยาย บุกรุกเพิ่มขึ น การตรวจสอบแนวเขตที่ดิน และหลักฐานผู้ครอบครอง
กรรมสิทธิ์อย่างเป็นธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ อดิสร กุลวิทิต (2553) ศึกษาเรื่อง ปัญหา
กฎหมายอันเกิดจากการก าหนดเขตพื นที่ป่าไม้ทับซ้อน ผลจากการศึกษาพบว่า พื นที่ป่าไม้มีการใช้
ประโยชน์หลายวัตถุประสงค์ แต่การก าหนดเขตพื นที่ปา่ไม้เพื่อจัดการตามวัตถุประสงคแ์ต่ละประเภท
นั น มีความไม่ชัดเจนและทับซ้อนกัน การตรากฎหมายเพื่อก าหนดเขตพื นที่ปา่ไม้นั น ไม่ได้ก าหนดจาก
สภาพป่าไม้ที่แท้จริง เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่า ประชาชนไม่มีส่วนร่วมด าเนินการด้วย ไม่
สอดคล้องกับหลักการจัดการอย่างยั่งยืน และไม่ท าให้วัตถุประสงค์ของการก าหนดเขตพื นที่ป่าไม่
บรรลุผล ไม่สอดคล้องกับหลักการความพอสมควรแก่เหตุตามที่รฐัธรรมนูญก าหนด 

ข้อเสนอแนะในการศกึษาครัง้ตอ่ไป 
จากศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับชุมชน เน่ืองจากการวิจัยครั งนี  

แม้จะเป็นการศึกษาที่เน้นถึงลักษณะสาเหตุของความขัดแย้งเรื่องการบุกรุกพื นที่ในเขตป่าอนุรักษ์    
ซ่ึงเกิดจากคู่พิพาทระหว่างรัฐกับชาวบ้านในพื นที่ รวมทั งแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่
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เกิดขึ นในพื นที่ แต่มิได้ศึกษาถึง องค์กรต่าง ๆ  ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการทั งทางตรงและทางอ้อม 
รวมทั งศึกษาวิธีการต่อสู้ของชาวบ้านซ่ึงไดอ้าศยัปัจจยัทางการเมือง และองค์กรอ่ืน ๆ นอกชุมชน  
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ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปนัความรูข้องกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี 

ฐิณารมณ์  หริตา* 
 

บทคัดยอ่ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรูข้องกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวดั
สุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรของ กองงาน
ช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผลการวิจัยที่ได้มาเสนอแนะเป็นแนวทางการการ
แบ่งปันความรู้ภายในองค์กรของกองงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี การศึกษาวิจยั
ครั งนี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) และมีแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ก าหนดกลุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ จ านวนบุคลากรของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี จ านวน 102 คน ซ่ึงเป็นการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
การศึกษาครั งนี ใช้วิธีแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีความสอดคล้องกับลักษณะของ
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย โดยการแจกแบบสอบถามผ่านทางระบบ Internet โดยผ่านทาง e-mail 
และเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้การสร้างแบบสอบถาม Online ผ่านทาง Website ของ Google 
Spreadsheet ซ่ึงจะมีการเช่ือมโยงข้อมูลของแบบสอบถาม Online ลงไปยัง Website ที่มีกลุ่ม
ตัวอย่างของงานวิจัยนี ใช้งานอยู่ และการเก็บข้อมูลจากตัวแทนประชากรที่ศึกษานั นจะใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามโอกาส (Non–Probability Sampling) ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก 
(Convenience Sampling) ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างจ านวน 102 ฉบับ และรับคืน 
102 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป   

เพื่อหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่า t-test 
และการวิเคราะห์ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่
โดยวิธีของ Scheffé หากมีความแตกตา่งกันอย่างมนัียส าคัญทางสถิติ 

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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 ผลการวิจัยพบว่า  

1) บุคลากรกองช่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 36 -45 ปี มีการศึกษาระดับ  
ปริญญาตรี ต าแหน่งข้าราชการสังกัดองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอายุงานอยู่ระหว่าง 11-16 ปี 

2)  การแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็น    
รายด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดมีค่าเท่ากันคือ ด้านการ
พูดคุยแลกเปล่ียนความรู้ และด้านการประชุม รองลงมาคือ ด้านการฝึกอบรม ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการส่ือสาร ด้านการสอนงาน ตามล าดับ 

3) ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง และอายุงาน ผลการศึกษา
พบว่า 

(1) เพศต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายดา้นทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ ด้านการประชุม 

(2) อายุต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายดา้นทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกันในทุกๆ ด้าน คือ ด้านการพูดคุยแลกเปล่ียน
ความรู้ ด้านการฝึกอบรม ด้านการสอนงาน ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสาร และด้านการ
ประชุม 

(3) ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้
ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

(4) ระดับต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายดา้นทกุด้านแตกตา่งกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการแบง่ปันความรู้ของ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกันในทุกๆ ด้าน คื อ ด้านการพูดคุย
แลกเปล่ียนความรู้ ด้านการฝึกอบรม ด้านการสอนงาน ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการ ส่ือสาร 
และด้านการประชุม 
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(5) อายุงานต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของกอง
ช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการแบง่ปันความรู้ของ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกันในทุก  ๆ  ด้าน คือ ด้านการพูดคุย
แลกเปล่ียนความรู้ ด้านการฝึกอบรม ด้านการสอนงาน ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสาร 
และด้านการประชุม 

 
ค  าส าคญั: ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู,้ การแบ่งปันความรู ้  
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บทน า 
  
 ในปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ซ่ึงมีความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านการ
ส่ือสารโทรสารสนเทศที่มีโครงข่ายโยงใยไปทั่วโลก ซ่ึงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ขึ นมากมาย 
ทั งในเชิงที่ได้ผลประโยชน์ในเรื่องที่เป็นโอกาสในการเรียนรู้ รับรู้และระบบการบริหารจัดการที่
ก้าวหน้าและในเชิงที่เสียผลประโยชน์คือ ผู้ที่มีข้อมูลการบริหารจัดการที่ดีก็จะสามารถไปท าการ
พัฒนาองค์กรได้มากกว่าองค์กรที่ปรับตัวล่าช้าเมื่อการรับรู้ข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วก็ย่ิงท าให้
รูปแบบการด าเนินงานขององค์กร อยู่ในสภาวะที่ต้องตื่นตัวพัฒนาและปรับปรุงองค์กร ให้มี
ประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับทรัพยากรด้านความรู้องค์กรเป็นอย่างมาก ทั งนี  
ทรัพยากรด้านความรู้เป็นส่ิงที่มีค่าส าหรับองค์กร ซ่ึงจะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมไปถึงการสร้าง
ความแข็งแกร่ง และอยู่รอดขององค์กรอย่างมั่นคง ดังนั น องค์กรจึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) อย่า ง ถูกต้อง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) ซ่ึงองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นองค์กรที่มีการ
เน้นในการกระตุ้น เร่งเร้า และจูงใจให้สมาชิกในองค์กร ทุกคนมีความกระตือรือร้นตนเองอยู่
ตลอดเวลา เพื่อขยายศักยภาพ ของตนเองและองค์กรในการที่ลงมือปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ในรูปแบบ
ของการท างานเป็นทีมและการเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนมีความคิด ความเข้าใจเชิงระบบมีความ
ได้เปรียบที่ย่ังยืนต่อการแข่งขันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์องค์กรเรียนรู้ (Learning Organization) 
เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารองคก์รยุคใหม่ ซ่ึงเป็นยุคที่เน้นการพัฒนาไปที่ทรัพยากร
ด้านความรู้ซ่ึงการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่มีอยู่กระจัดกระจายใน
องค์กรไม่ว่าความรู้นั นจะเป็นความแบบไม่ชัดแจ้ง (Tacit Knowledge) และความรู้แบบชัดแจ้ง 
(Explicit Knowledge) โดยความรู้นั นมีทั งทีม่ีอยู่ภายในองค์กร และได้รับมาจากภายนอกองค์กร เพื่อ
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ หากไม่มีการแลกเปล่ียนแบ่งปัน
กันความรู้นั นก็ถูกเก็บอยู่ภายในตัวบุคคล ไม่มีการยกระดับความรู้ ล้าหลัง ไม่เกิดส่ิงใหม่ และที่แย่ไป
กว่านั น คือองค์กรอาจสูญเสียความรู้ไปพร้อมกับพนักงานที่ลาออก โยกย้าย เล่ือนต าแหน่ง หรือ
เกษียณอายุไป ประกอบกับความก้าวหน้า ความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ พนักงานหรือ
บุคลากรต้องปรับตัวเรียนรู้ตลอดเวลา การแบ่งปันความรู้จึงเป็นเครื่องมือหน่ึงที่ส าคัญช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ จากการต่อยอดเกิดความรู้ใหม ่ๆ  ดังนั น ย่ิงเกิดการแลกเปล่ียนแบ่งปันมากย่ิงได้ประโยชน์มาก 
แต่กลับเป็นส่ิงที่เกิดขึ นยากที่สุด เพราะในการด าเนินการแบ่งปนัความรู้นั นอาจมีอุปสรรคเกิดขึ น อาทิ
เช่น คนไม่อยากแลกเปล่ียนกันเพราะกลัวขาดทุน กลัวเสียเปรียบระดับความเห็นอกเห็นใจต่ า ดังนั น 
การมีรูปแบบการแบ่งปันความรู้ ที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กรนั น ๆ หรือจากกิจกรรม เครื่องมือ
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ต่าง ๆ ที่น ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการแบง่ปันความรูใ้นองค์กรใหม้าก
ที่สุด ซ่ึงวิธีหรือรูปแบบการแบ่งปันความรู้นั นสามารถด าเนินการได้หลากหลายวิธีทั งที่รวมอยู่ในการ
ปฏิบัติงาน และไม่รวมอยู่ในการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารความรู้ (Methods of Knowledge 
Documenting) ไม่มีการปฏิสัมพันธ์ เป็นการเปล่ียนความรู้ที่ชัดแจ้งไปเป็นความรู้ที่   ฝ่ังลึกอยู่ใน
รูปแบบของกระดาษ เอกสาร รายงาน และฐานข้อมูล และอีกหน่ึงวิธีคือการมีปฏิสัมพันธ์ (Methods 
of Interaction) เป็นการเปล่ียนความรู้ที่ฝ่ังลึกของคนหน่ึงไปเป็นความรู้ที่ฝ่ังลึกของอีกคนหน่ึง หรือ
ไปเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง เช่น อยู่ในรูปแบบของการเล่าเรื่อง (Story Telling) ชุมชนนักปฏิบัติ  
(Community of Practice) การสอนงาน หรือการโค้ชช่ิง (Coaching) เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer 
Assistance) การประชุม (Meetings) การทบทวนหลังการปฏิบัต ิ(After Action Review: AAR) เป็น
ต้น ทั งนี จะด าเนินการในรูปแบบ หรือวิธีใด ๆ ขึ นอยู่กับแต่ละประเภทองค์กร และความพร้อมของ
ทรัพยากรต่าง ๆ  ดังนั น การบริหารจัดการความรูใ้นแง่การแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรจึงเป็นเรื่องที่
ไม่ง่าย เน่ืองจากปัญหาดังต่อไปนี  

1) โครงสร้างองค์กรที่ยังไม่สามารถท างานแบบเครือข่าย (Networking) ซ่ึงยังไม่สามารถ
ส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรได้ 

2) ภาวะผู้น า เน่ืองจากผู้น ายังไม่ได้แสดงถึงความเอาจริงเอาจังต่อการจัดการความรู้ของ
บุคคลากรในองค์กรให้เกิดการแบ่งปนั แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกันและกัน 

3) การขาดกระบวนการ หรือขั นตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการที่กระตุ้นหรือช่วยให้
เกิดการแลกเปล่ียน และแบ่งปันความรู้ในด้านต่าง ๆ  ภายในองค์กร 

4) บุคลากรขาดแรงจูงใจที่จะแบ่งปันหรือถ่ายทอดความรู้  หรือถ้าในอีกนัยหน่ึงก็คือ 
บุคลากรไม่ได้ประโยชน์ (ไม่ว่าจะเป็นในเชิงรางวัล ผลตอบแทน หรือส่ิงจูงใจ) ในการถ่ายทอดความรู้
ภายในองค์กร 

5) เทคโนโยลีสารสนเทศ และการส่ือสารในปัจจุบันที่ใช้ในองค์กร ยังไม่สามารถช่วยอ านวย
ความสะดวกในการรวบรวมความรู้ หรือช่วยถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ และการออกแบบการท างานให้
ง่ายต่อการปฏิบัติงาน 

6) วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมขององค์กร ซ่ึงเป็นตัวก าหนดให้คนในองค์กรมีการ
แลกเปล่ียนความรู้ระหว่างบุคลากรกับองค์กร หรือการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างหน่วยงานเป็นตัวที่
ท าให้เกิดความไดเ้ปรียบเหนือเพื่อนร่วมงานในองค์กร 

จากปัญหาข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยซ่ึงเป็นผู้ปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวดั  
สุราษฎร์ธานี ซ่ึงส่วนงานมีความเก่ียวข้องกับการก่อสร้าง การออกแบบ และซ่อมบ ารุงทาง อาคาร 
สะพาน แหล่งน  าและอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นความรู้ในลักษณะเฉพาะหากมีการแบ่งปนัความรู้จากผู้ช านาญการ
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และเช่ียวชาญในเรื่องนั น ๆ ย่อมเป็นผลดีกับการท างานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนั น 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับ “ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของกอง
ช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธา นี” เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธผิลต่อไป 

 

ค  าถามการวจิยั 
 

1) บุคคลากรกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตก  
ต่างกัน มีความแตกต่างกันในระดบัการแบง่ปันความรู้ภายในองค์กรอย่างไร 

2) มีปัจจัยใดบ้างที่เปน็ปัจจัยทีม่ีผลตอ่การแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร  
3) มีความสัมพันธ์หรือไมร่ะหว่างปัจจัยที่มผีลต่อการแบง่ปนัความรู้ภายในองค์กร 
 

วัตถุประสงคใ์นการวจิยั 
 
1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรของกองช่าง องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2) เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้มาเสนอแนะเป็นแนวทางการการแบง่ปนัความรู้ภายในองค์กรของ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
 
1) แนวคดิทฤษฎเีก ีย่วกบัการจดัการความรู ้
Nonaka และ Takeuchi (1995, อ้างอิงใน มกรารัตน์ แช่มเชื อ, 2550, น. 10-11) เป็น 

ผู้เสนอทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ขององค์กร (Theory of Organization Knowledge Creation) 
ซ่ึงได้น าเสนอ SECI Model ได้แบ่งความรู้ออกเป็น 2 ประเภทคือ 

 (1) Tacit Knowledge คือ ความรู้ที่อยู่ภายในจิตใจของคน อยู่ในพฤติกรรมคนนั น และ
อยู่ในแนวความคิดของคนซ่ึงจะออกมานอกตัวคนโดยการมีปฏิสัมพันธ์กัน เป็นความรู้ที่เกิดจากทักษะ
ในการท างานจากประสบการณ์ชีวิต ซ่ึงเช่ือว่าเป็นของจริงเฉพาะตกผลึกอยู่ในที่ซ่อน (Crystallized) 
ยากที่เครื่องมืออิเล็กทรอนิคส์จะสามารถดึงออกมาได้ จากความรู้ชนิดนี พัฒนาและแบง่ปนักันได้  และ
เป็นความรู้ที่ก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน 
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 (2) Explicit Knowledge คือ ความรู้ที่เราสามารถจะรับรู้ได้ผ่านเครือ่งมือส่ือสารตา่ง ๆ  
เป็นส่ิงสาธารณะ เนื อหาคงที่ ซ่ึงความรู้นี เป็นความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล สามารถรวบรวมและถ่ายทอด
ออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ซ่ึงทุกคนสามรถเข้าถึงได้ง่าย ความรู้ทั ง 2 สามารถเปล่ียนแปลงสถานะ
กันได้ตลอดเวลาขึ นอยู่กับสถานการณ์ซ่ึงท าให้เกิดความรู้ใหม่  ๆ  โดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่า 
Knowledge Spiral หรือ SECI Model ซ่ึงมี 4 รูปแบบ 

  (2.1)  Socialization เป็นการแบ่งปันและสร้าง  Tacit Knowledge จาก Tacit 
Knowledge ของผู้ส่ือสารระหว่างกันและกัน โดยการแลกเปล่ียนความรู้เป็นการแลกเปล่ียนจาก
ประสบการณ์ตรง 

  (2.2) Externalization เป็นการสร้างและแบ่งปันความรู้จากส่ิงที่มีแล้วเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นการแปลงจาก Tacit Knowledge เป็น Explicit Knowledge 

  (2.3) Combination เป็นการแปลง Explicit Knowledge จาก Explicit Knowledge 
โดยการรวบรวมความรูใ้นประเภท Explicit ที่เรียนรู้มาสร้างเป็นความรู ้Explicit ใหม่ ๆ 

  (2.4) Internalization เป็นการแปลง Explicit Knowledge มาเป็น Tacit Knowledge      
มักเกิดจากการน าความรู้ทีเ่รียนรู้มาไปปฏิบัต ิ 

2)  แนวคดิและทฤษฎเีก ีย่วกบัการแบง่ปนัความรู ้
Davenport และ Prusak (1998, อ้างถึงใน นุพันธ์ ภักดี, 2548, น. 13) กล่าวถึง การถ่าย

โอนความรู้ (Knowledge Transfer) หรือการแบ่งปันความรูใ้นความหมายเดียวกัน โดยเห็นว่าวิธีทีจ่ะ
ท าให้การถ่ายโอนความรู้ หรือการแบ่งปนัความรูใ้นองค์กรทีด่ีทีสุ่ด คือการปล่อยให้คนเก่ง ๆ  ได้พูดคยุ
กันมากขึ น อย่าให้พวกเขาท างานหนักจนเกินไปจนไม่มีเวลาได้คุยกัน องค์กรควรส่งเสริมการพูดคุย
อย่างไม่เป็นทางการ โดยจัดที่ให้พวกเขาสามารถจะมาพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการในเวลาท างานได้
หรือจัดงานเทศกาลทางความรู้ (Knowledge Fair) ที่พนักงานทั งหมดมาพบกันและพูดคุยเรื่องที่
ตนเองสนใจกันได้โดยไม่มีการก าหนดหัวข้อหรือวาระมากเกินไป  และควรจะขจัดวัฒนธรรมที่ขัดขวาง
การถ่ายโอนความรู้หรือการแบ่งปนัความรูด้ังตอ่ไปนี  

 (1) การขาดความเช่ือใจกัน แก้ไขได้โดยการสร้างความสัมพันธ์อันดีใหเ้กิดขึ นภายใน
องค์กรให้เพิ่มมากขึ น และสร้างความเช่ือใจกันผ่านการพบปะกันตัวตอ่ตัว (Face-to-Face Meeting) 

 (2) การมีวัฒนธรรมต่างกัน ใช้ศัพท์ที่ต่างกัน และการมีพื นฐานความรู้ต่างกัน แก้ไขได้
โดยให้ท างานเป็นทมี และมีการสับเปล่ียนงานกัน (Job Rotation) 

 (3) ไม่มีเวลาและสถานที่คุยกัน แก้ไขได้โดยจัดเวลาและสถานที่ ให้ เช่น การท าห้อง
กาแฟหรือจัดเทศกาลความรู ้



296 
 

 (4) เช่ือว่าเก็บความรู้ไว้กับตัวมากย่อมมีอ านาจมาก แก้ไขได้โดยการประเมินผลหรือให้
รางวัลต้องดูความสามารถในการถ่ายโอนความรู้หรือแบ่งปันความรู้ให้คนอ่ืนในองค์กร เป็น
องค์ประกอบด้วย 

 (5) ขาดความสามารถในการเรียนรู้ แก้ได้โดยการส่งเสริมให้เรียนรู้ยอมรับการเปล่ียนแปลง 
ให้เวลาในการเรียน และเลือกคนที่พร้อมจะเรียนรู้เข้ามาเป็นพนักงาน 

 (6) เช่ือว่าความรู้เป็นของคนเฉพาะกลุ่มเท่านั น โดยเฉพาะคนที่อยู่เหนือกว่า แก้ไขได้
โดยกระตุ้นให้มีการส่ือสารเรื่องความรู้โดยไม่ยึดติด กับสถานะภาพของบุคคลในองค์กรเช่ือมั่นใน
คุณภาพของความรู้มากกว่าสถานะภาพของผู้ใหค้วามรู ้

 (7) ไม่กล้าเส่ียง และไม่ชอบขอความช่วยเหลือจากคนอ่ืน แก้ไขได้โดยองค์กรส่งเสริมให้
ลองคิดและท าส่ิงใหม่ ๆ  รวมทั งให้รางวัลแก่ความผิดพลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Error) และความ
ร่วมมือช่วยเหลือกันท างาน 

โดยสรุป การแบ่งปันความรู้เป็นการถ่ายทอดความรู้ที่เกิดขึ นจากการเรียนรู้ของบุคคลแต่ละ
คนและเป็นประสบการณซ่ึ์งมีอยู่ในตวัพนักงานหรอืบุคคลภายในองค์กร รวมถึงการแลกเปล่ียนความรู้
จากลูกค้าและจากภายนอก โดยใช้วิธีการแบ่งปันความรู้จากทฤษฎี มีหลากหลาย ซ่ึงสามารถสรุปให้
ครอบคลุมถึงลักษณะวิธีการแบ่งปนัความรูไ้ดท้ั งหมด 5 วิธี คือ 

(1) วิธีการพูดคุยโดยการจัดกิจกรรมใหเ้กิดการพูดคยุแบ่งปนัความรูกั้น 
(2) วิธีการฝึกอบรม 
(3) วิธีการสอนงานในหน้าที่งาน (On the Job Training) 
(4) วิธีการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือช่วยในการแบ่งปันหรือการ

แลกเปล่ียนความรู้ 
(5) วิธีการประชุม 

การแบ่งปันความรู้จะส าเร็จได้นั น ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญ และให้การส่งเสริมสนับสนุน 
ให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ โดยต้องมีเครื่องมือช่วยในการเก็บรวบรวม อีกทั งต้องมีการประเมินผล
ส าหรับการแบ่งปันความรู้ โดยมีการพิจารณารางวัลหรือผลตอบแทน ซ่ึงจะช่วยเอื อบรรยากาศ และ
ส่งเสริมให้องค์กรเกิดการพัฒนา และการท างานที่ดีขึ นก่อให้เกิดความคิดใหม่  ๆ  และน าไปสู่การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ  โดยจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า การประชุมถือเป็นการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกันของบุคลากรในองค์กร ดังนั น วิธีการประชุมจึงเป็นอีกขบวนการ
หน่ึงที่เห็นผลได้ 
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3)  งานวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
สายชล เช้านิมิตร (2552) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ในองค์กรเพื่อ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่า จากสถิติขั นพื นฐานของปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุงาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับการแบ่งปันความรู้ในองค์กรเพื่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และปัจจัยที่มีผลต่อระดับการแบ่งปันความรู้ในองค์กรเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ ผู้น าซ่ึงเป็นปัจจัยที่มีผล และวิธีการแบ่งปันความรู้ในองค์กร ได้แก่ วิธีการพูดคุยซ่ึงมีผลต่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านรูปร่างของผลิตภัณฑ์ในระดับมาก ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผล
ต่อการแบ่งปันความรู้ในองค์กรเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีนัยส าคัญทางสถิติอยู่ในระดับปานกลาง 
และความสัมพันธ์ส่วนใหญ่มีทศิทางเดยีวกัน ในด้านความสอดคล้องโมเดลโครงสร้างมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ชญาดา ดีมาลัย  (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง การแบ่งปันความรู้ในองค์การมหาชน ซ่ึงผล
การศึกษา พบว่า ในกระบวนการของการแบ่งปันความรู้ในองค์การมหาชนนั น ประกอบไปด้วย การ
ก าหนดเป้าหมาย การก าหนดผู้รับผิดชอบ การก าหนดองค์ความรู้ที่ต้องการค้นหา และการรวบรวม  
เลือกกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบ และเครื่องมือด าเนินการแบ่งปันความรู้ ประเมินผลและจัดเก็บ ทั งนี ใน
การน าไปปฏิบัติอาจมีเพิ่มขั นตอนอ่ืน ๆ หรือไม่มีขั นตอนใดได้ขึ นอยู่กับการปรับใช้ในแต่ละองค์กร 
รูปแบบของกิจกรรมและเครื่องมือ สรุปได้ตามประเภทของความรู้ กรณีเป็นความรู้ที่ฝังลึก มีรูปแบบ
และเครื่องมือที่รวมและไม่รวมอยู่ในงาน วิธีปฏิสัมพันธ์ และความรู้ที่  ชัดแจ้งมีรูปแบบและเครื่องมอื
ที่รวมและไม่รวมอยู่ในงาน วิธีเอกสารความรู้ โดยมีเครื่องมือ คือ AAR BAR Dialogue AI ST SST 
CoP และ World Café การประเมินผลสามารถด าเนินการได้ 3 รูปแบบ คือ 1) การประเมิน
กระบวนการ 2) การประเมินปัจจัยน าออก ท าให้ทราบความก้าวหน้าของการด าเนินการเท่านั น และ 
3) การประเมินผลลัพธ์ ท าให้ทราบถึงความคุ้มค่าของการด าเนินการ ปัจจัยสนับสนุนได้แก่ โครงสร้าง 
บทบาท ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารหรือผู้น าองค์กร นโยบายและการออกแบบการด าเนินการ เทคโนโลยี
และความสัมพันธ์ ในทางกลับกันปัจจัยบางปัจจัยอาจกลายเป็นอุปสรรคส าหรับบางองค์กร  ได้แก่ 
ผู้น า ผู้น าทีมย่อย ปัจเจกบุคคล บทบาทผู้รับผิดชอบ วัฒนธรรม และการบริหารจัดการทีเ่ป็นระบบ 

 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
  
 ในการศึกษาวิจัยครั งนี  ผู้ท าการศึกษาได้น าแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
ดังที่กล่าวมาข้างต้นทั งหมดมาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ตัวแปรที่ท าให้เกิดการศึกษาถึง 
ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปนัความรูข้องกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
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                  ตัวแปรอสิระ                      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวธิวีจิยั 
 
1)  ขอบเขตของการวจิยั 
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 

Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมี
ขอบเขตของการวิจัยดังนี  

 (1) ขอบเขตด้านเนื อหา ศึกษาสาระส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ การ
จัดการความรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางการแบ่งปันความรู้ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 (2) ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศกึษา ประกอบด้วย 
  (2.1) ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น ( Independent Variables) ได้แก่ ปัจจัยส่วน

บุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งงาน และอายุงาน 
  (2.2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ การแบ่งปันความรู้ภายใน

องค์กร 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการพูดคุยแลกเปล่ียนความรู้ 2) ด้านฝึกอบรม 3) ด้านการสอน
งาน 4) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสาร และ 5) ด้านการประชุม 

 (3) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั งนี  ได้แก่ 
บุคลากรของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 102 คน 

 (4) ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ระหว่างกันยายน – พฤศจิกายน 2562 
 
 

ข้อมลูปจัจยัสว่นบคุคล 
- เพศ         
- อายุ   
- ระดับการศกึษา   
- ระดับต าแหน่งงาน  
- อายุงาน                
- อายุงาน 
 
 

การแบง่ปนัความรูภ้ายในองคก์ร 
1. การพูดคุยแลกเปล่ียนความรู้ 
2. การฝึกอบรม 
3. การสอนงาน 
4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสาร 
5. การประชุม 
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2)  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยได้ท าแบบสอบถามใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกค าตอบซ่ึงผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการแบ่งปันความรูภ้ายในองค์กร 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวการแบ่งปันความรู้ภายใน

องค์กร 
3)  วิธกีารเกบ็รวบรวมขอมลู  
ในการวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามผ่านทางระบบ 

Internet โดยผ่านทาง e-mail และเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้การสร้างแบบสอบถาม Online 
ผ่านทาง Website ของ Google Spreadsheet ซ่ึงจะมีการเช่ือมโยงข้อมูลของแบบสอบถาม Online 
ลงไปยัง Website ที่มีกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี ใช้งานอยู่ และการเก็บข้อมูลจากตัวแทนประชากรที่
ศึกษา โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามโอกาส (Non–Probability Sampling) ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
102 ฉบับ และรับคืน 102 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

4) การวเิคราะหข์อ้มลู 
การวิเคราะห์เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและข้อค าถามที่ต้องการ

ทราบในการวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ ได้มาวิเคราะห์เพื่อค านวณหาค่าสถิติโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป ดังนี  

หาความถ่ีค่าร้อยละ เก่ียวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคลากร เก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ระดับต าแหน่งงาน และอายุงาน  

ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ของกลุ่มตัวอย่างใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาการแบ่งปันความรู้ภายใน
องค์กร  

เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคลากรที่มีอิทธิพลต่อการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร โดยใช้ t-test 
กรณีเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) กรณีเปรียบเทียบ
ความแตกต่าง  2 กลุ่มขึ นไป และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยวิธีของ Scheffé หากมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

X
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ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
1)  ผลการวเิคราะหเ์ก ีย่วกบัปจัจยัสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
บุคลากรกองช่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 36-45 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี 

ต าแหน่งข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอายุงานอยู่ระหว่าง 11-16 ปี 
2)  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเก ีย่วกบัการแบง่ปนัความรูภ้ายในองคก์ร 
ผลการวิเคราะห์การแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่

มีค่าเฉล่ียมากที่สุดมีค่าเท่ากันคือ ด้านการพูดคุยแลกเปล่ียนความรู ้และด้านการประชุม รองลงมาคอื 
ด้านการฝึกอบรม ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสาร  ด้านการสอนงาน ตามล าดับ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี  

(1) ด้านการพูดคุยแลกเปล่ียนความรู ้โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ หัวหน้างานใช้วิธีการพูดคุย
กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อการแบ่งปันความรู้ในระหว่างการปฏิบัตงิานอย่างสม่ าเสมอ รองลงมาคือ โดยปกติ
บุคลากรภายในองค์กรจะใช้วิธีการพูดคุยกันและแลกเปล่ียนความรู ้ประสบการณ ์หรือแบ่งปันความรู้
ซ่ึงกันและกันกับเพื่อนร่วมงานเพื่อน าความรู้ไปพัฒนาการท างาน 

(2) ด้านการฝึกอบรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ โดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ องค์กรใช้วิธีฝึกอบรมภายใน หรือ
ส่งไปอบรมภายนอกให้กับบุคลากรเพื่อจะได้มีการพัฒนาความรู้และเช่ียวชาญในสายงาน และน า
ความรู้มาแบ่งปันกันในองค์กร รองลงมาคือ องค์กรของท่านมีแผนการฝึกอบรมและงบประมาณ
เพียงพอในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเกิดการพัฒนาและการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ  

(3) ด้านการสอนงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ โดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ องค์กรของท่านมีระบบพี่เลี ยงคอย
สอนงานให้กับบุคลากรด้วยกันเพื่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร รองลงมาคือ หัวหน้างาน
ใช้วิธีการสอนงาน ในการถ่ายทอดงานหรือแบง่ปันความรู้ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ในเรือ่ง
ใหม่ ๆ  เพื่อน าความรู้ที่ไดม้าใช้ให้เกิดในการท างาน 

(4) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ ในองค์กรของ
ท่านได้มีการน า/พัฒนาเทคโนโลยีมาช่วยให้เกิดส่ือสารและแลกเปล่ียนความรู้ขึ นในองค์กร รองลงมาคือ 
ท่านได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ทั งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมทั งท าการส่ือสารกัน
ภายในองค์กรผ่านระบบ IT ขององค์กร 
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(5) ด้านการประชุม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ โดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ ทุก ๆ ส่วนงานในองค์กรต่างให้ความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมการแลกเปล่ียนความรู้หรือแบ่งปันความรู้ในองค์กรด้วยความเต็มใจ รองลงมา
คือ องค์กรของท่านได้มีการจัดกิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้ใหม่ ๆ  โดยการประชุมทุกเดือน
เพื่อให้บุคลากรได้มมีุมมอง และเกิดความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ เป็นการต่อยอดความคดิสู่การพัฒนาการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

3)  ผลการวิเคราะหข์้อมลูเก ีย่วกบัปจัจยัทีม่ ีผลต่อการแบง่ปนัความรู้ของกองช่าง 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์าน  ีจ  าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศกึษา ระดบัต าแหนง่ และ
อายงุาน 

(1) เพศต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายดา้นทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ ด้านการประชุม 

(2) อายุต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายดา้นทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกันในทุก  ๆ  ด้าน คือ ด้านการพูดคุยแลกเปล่ียน
ความรู้ ด้านการฝึกอบรม ด้านการสอนงาน ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสาร และด้านการ
ประชุม 

(3) ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้
ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

(4) ระดับต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายดา้นทกุด้านแตกตา่งกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการแบง่ปันความรู้ของ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกันในทุก  ๆ  ด้าน คือ ด้านการพูดคุย
แลกเปล่ียนความรู้ ด้านการฝึกอบรม ด้านการสอนงาน ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสาร 
และด้านการประชุม 

(5) อายุงานต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของกอง
ช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการแบง่ปันความรู้ของ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกันในทุกๆ ด้าน คือ ด้านการพูดคุย
แลกเปล่ียนความรู้ ด้านการฝึกอบรม ด้านการสอนงาน ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสาร 
และด้านการประชุม 
 

อภิปรายผล 
  
 ผลจากการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายผลการวิจัยดังต่อไปนี   
 ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรของกองงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวดั
สุราษฎร์ธานี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง และอายุงาน ผลการศึกษาพบว่า 
เพศ อายุ ระดับต าแหน่งงาน และอายุงานที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มผีลต่อการแบง่ปนั
ความรู้ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ทั งนี อาจเป็นเพราะบุคคลแต่ละคนย่อมมีทักษะหรอื
ความรู้เฉพาะตัวของแต่ละบุคคลซ่ึงเกิดจากสัญชาตญาณเชิงลึก ลางสังหรณ์ ประสบการณ์และ   
ความเช่ือหรือความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานซ่ึงบุคคล นั น ๆ  ได้รับความรู้ผ่านการถ่ายทอด
ความรู้ ผ่านการสังเกต การสนทนา การฝึกอบรม เป็นต้น ซ่ึงเป็นความรู้ที่เข้าถึง และถ่ายทอดออกมา
ได้ค่อนข้างยาก ดังนั น เพื่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้จึงใช้วิธีการดังนี  1) ด้านการพูดคุยแลกเปล่ียน
ความรู้ พบว่า หัวหน้างานใช้วิธีการพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อการแบ่งปันความรู้ในระหว่างการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ โดยปกติบุคลากรภายในองคก์รจะใช้วิธีการพูดคยุกันและแลกเปล่ียนความรู้ 
ประสบการณ์ หรือแบ่งปันความรู้ซ่ึงกันและกันกับเพื่อนร่วมงานเพื่อน าความรู้ไปพัฒนาการท างาน      
2) ด้านการฝึกอบรม พบว่า องค์กรใช้วิธีฝึกอบรมภายใน หรือส่งไปอบรมภายนอกให้กับบุคลากรเพื่อ
จะได้มีการพัฒนาความรู้และเช่ียวชาญในสายงาน และน าความรู้มาแบง่ปนักันในองค์กร รองลงมาคอื 
องค์กรของท่านมีแผนการฝึกอบรมและงบประมาณเพียงพอในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
เกิดการพัฒนาและการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ  3) ด้านการสอนงาน พบว่า องค์กรของท่านมีระบบพี่เลี ยงคอย
สอนงานให้กับบุคลากรด้วยกันเพื่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร หัวหน้างานใช้วิธีการ    
สอนงาน ในการถ่ายทอดงานหรือแบ่งปันความรู้ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ในเรื่องใหม่ ๆ 
เพื่อน าความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดในการท างาน 4) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสาร พบว่า    
ในองค์กรของท่านได้มีการน า/พัฒนาเทคโนโลยีมาช่วยให้เกิดส่ือสารและแลกเปล่ียนความรู้ขึ นในองค์กร 
รองลงมาคือ ท่านได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ตา่ง ๆ  ทั งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมทั งท าการ
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ส่ือสารกันภายในองค์กรผ่านระบบ IT ขององค์กร และ 5) ด้านการประชุม พบว่า ทุก ๆ ส่วนงานใน
องค์กรต่างให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมการแลกเปล่ียนความรู้หรือแบ่งปันความรู้ในองค์กรด้วย
ความเต็มใจ รองลงมาคือ องค์กรของท่านได้มีการจัดกิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้ใหม ่ๆ  โดยการ
ประชุมทุกเดือนเพื่อให้บุคลากรไดม้ีมุมมอง และเกิดความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ เป็นการต่อยอดความคดิ
สู่การพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของสายชล เช้านิมิตร (2552) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ในองค์กรเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษา
พบว่า จากข้อมูลสถิติพื นฐานในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง
งาน อายุงาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับการแบ่งปันความรู้ในองค์กรเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการแบง่ปันความรู้ในองค์กรเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผู้น าหรือผู้บริหารซ่ึง
เป็นปัจจัยที่มีผล และวิธีการแบ่งปันความรู้ในองค์กร ได้แก่ วิธีการพูดคุย ซ่ึงมีผลต่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในด้านรูปร่างของผลิตภัณฑ์ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ Liebowitz และ Chen 
(2003, อ้างถึงใน มกรารัตน์ แช่มเชื อ, 2550) ให้ค านิยามเก่ียวกับความสามารถในการแบง่ปันความรู้
ไว้ว่า ความสามารถในการแบ่งปันความรู้นั น เป็นคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลที่ท าให้องค์กรสามารถ
สร้างความรู้ใหม่ ๆ  ได้จากการแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยวาจาหรืออาจจะในรูปเอกสารใด ๆ บาง
องค์กร เช่น Johnson & Johnson และธนาคารโลกได้มีการจัดกิจกรรมเทศกาลแห่งความรู้  
(Knowledge Fair) ขึ นเพื่อก่อให้เกิดการกระตุ้น เพื่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้ และให้เพื่อนร่วมงาน
จากทั่วโลกได้มาท าความรู้จักกัน สร้างความสัมพันธ์กัน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยซ่ึงกันและกัน เพื่อให้
เกิดการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ที่แฝงอยู่ในแต่ละคนง่ายขึ น หลาย ๆ องค์กรได้สร้างการแบ่งปัน
ความรู้ให้เป็นหลักการที่สามารถชี น าทิศทางขององค์กรซ่ึงเป็นหลักการมีรายละเอียดดังนี คือ 1) การ
แบ่งปันความรู้ให้กับบุคคลในองค์กร หรือผู้อ่ืนต้องได้รับรางวัลที่ทุกคนเต็มใจที่จะให้ความรู้ของตน
และกล้าที่จะขอความรู้จากคนอ่ืน ๆ 2) การประเมินผลงานจะต้องมีการเช่ือมโยงกับการที่คน ๆ หน่ึง
นั นสามารถสร้างองค์ความรู้ ประเมินความรู้ และเกิดการถ่ายทอดความรู้แก่บุคคลอ่ืน ๆ 3) ความรู้
จะต้องถูกเปิดเผยแก่สมาชิกทุก ๆ คนให้สามารถค้นหาได้ง่ายเมื่อต้องการ ยกเว้นแต่ว่าความรู้นั นจะ
ถูกจัดให้เป็นความลับขององค์การ หรือเป็นการป้องกันสิทธิส่วนบุคคล 4) ความรู้ที่องค์กรของเรามี
ต้องสามารถน าไปแบ่งปันให้หน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐบาลในระดับท้องถ่ิน หรือในระดับชาติของเราได้ 
และ 5) เราจะสร้างกระบวนการและเครื่องมือที่ท าใหเ้ราสามารถจัดเก็บความรู้ และสามารถน ามนัมา
แบ่งปันเพื่อใช้ในการท างานร่วมกันใหด้ขึี น 
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ข้อเสนอแนะ 
  

ผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวดั
สุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี  

1)  ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยัในครัง้น ี ้ 
 (1) ด้านการพูดคุยแลกเปล่ียนความรู้ ในการแบ่งปันความรู้หัวหน้างานควรใช้วิธีการ

พูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อการแบ่งปันความรู้ในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ โดยปกติ
บุคลากรภายในองค์กรจะใช้วิธีการพูดคยุกันและแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ ์หรือแบ่งปันความรู้
ซ่ึงกันและกันกับเพื่อนร่วมงานเพื่อน าความรู้ไปพัฒนาการท างาน 

 (2) ด้านการฝึกอบรม องค์กรใช้วิธีฝึกอบรมภายใน หรือส่งไปอบรมภายนอกให้กับ
บุคลากรเพื่อจะได้มีการพัฒนาความรู้และเช่ียวชาญในสายงาน และน าความรู้มาแบ่งปนักันในองคก์ร 
และองค์กรของท่านมีแผนการฝึกอบรมและงบประมาณเพียงพอในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรเกิดการพัฒนาและการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ  

 (3) ด้านการสอนงาน องค์กรของท่านมีระบบพี่เลี ยงคอยสอนงานให้กับบุคลากรด้วยกัน
เพื่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร หัวหน้างานใช้วิธีการสอนงาน ในการถ่ายทอดงานหรือ
แบ่งปันความรู้ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ในเรื่องใหม่ ๆ เพื่อน าความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดใน
การท างาน 

 (4) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสาร ในองค์กรควรมีการน า/พัฒนา
เทคโนโลยีมาเพื่อช่วยให้เกิดส่ือสารและแลกเปล่ียนความรู้ขึ นในองค์กร เพราะการได้รบัข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้ต่าง ๆ  ทั งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมทั งท าการส่ือสารกันภายในองค์กรผ่านระบบ IT 
ขององค์กรเป็นการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ 

 (5) ด้านการประชุม ทุก ๆ ส่วนงานในองค์กรต่างให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม
การแลกเปล่ียนความรู้หรือแบ่งปันความรู้ในองค์กรด้วยความเต็มใจ และควรมีการจัดกิจกรรมในการ
แลกเปล่ียนความรู้ใหม่ ๆ โดยการประชุมทุกเดือนเพื่อให้บุคลากรได้มีมุมมอง และเกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เป็นการต่อยอดความคดิสู่การพัฒนาการท างานใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุด  

2) ข้อเสนอแนะส าหรบัการวจิยัครัง้ตอ่ไป  
ควรศึกษาเพิ่มเติมข้อมูลรายด้านของการแบ่งปันความรู้ ในด้านอ่ืน ๆ  เพื่อให้ครอบคลุม

เนื อหา 
การศึกษาวิจัย ควรเพิ่มจ านวนประชากรให้มากขึ น และกระจายจ านวนของประชากรที่เป็น

กลุ่มตัวอย่างให้ควบคมุทั งส่วนราชการอ่ืน ๆ  เพื่อทราบถึงการแบ่งปันความรูข้องหน่วยงานราชการอ่ืน 



305 
 

เอกสารอา้งองิ 
 
กีรติ ยศย่ิงยง. (2549). การจัดการความรู้ในองค์การและกรณีศกึษา. กรุงเทพฯ: มิตเตอร์ก๊อปปี้.  
ชญาดา ดีมาลัย. (2559). การแบ่งปันความรู้โดยองค์การมหาชน  (การค้นคว้าอิสระปริญญา

มหาบัณฑิต ไม่ได้ตพีิมพ์).มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ กรุงเทพฯ. 
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. (2548). การจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจ. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท.  
ชูศักดิ์ คัดทวี. (2550). ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในองค์กรกับความสามารถในการถ่ายถอด

ความรู้ในแผนก SPINDEL บริษัท มินิแบไทย จ ากัด (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้
ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 

ณัฐปรัชญา นันวิสิทธิ์ . (2557). แนวทางการส่งเสริมทัศนคติเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้ในโรงแรมบริหารงานแบบอิสระในจังหวัดชลบุรี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
ไม่ได้ตีพิมพ์). สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์, กรุงเทพฯ. 

ธวัช เหมาะจิตต์. (2551). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการแบ่งปันความรู้ในองค์การ กรณีศึกษาของ
บริษัท ABC จ ากัด (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 

นุพันธ์ ภักดี. (2548). การรับรู้ของพนักงานบริษัท ABC จ ากัด เก่ียวกับความสามารถในการแบ่งปัน
ความรู้ในองค์กร  (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร,์ กรุงเทพฯ. 

บดินทร์ วิจารณ์. (2549). การจัดการความรู้สู่ปญัญาปฎิบัต.ิ กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท.  
มกรารัตน์ แช่มเชื อ. (2550). ความสามารถในการแบ่งปนัความรู้ในองค์กรของบริษทั เมคเทแมนูแฟค

เจอริ่ง คอร์ปปอเรช่ัน ประเทศไทย จ ากัด  (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้
ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 

สายชล เช้านิมิต. (2552). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแบ่งปันความรู้ในองค์กรเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
(การค้นคว้าอิสระปรญิญามหาบณัฑิต ไม่ไดต้ีพิมพ์). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ กรุงเทพฯ. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2559). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564). สืบค้นจาก http://www.nesdb.go.th/ 

Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). Working knowledge: How organizations manage 
what they know. Boston, MA: Harvard Business Press. 

Kochikar, V. P. (2000). The knowledge management maturity model: A staged framework for 
leveraging knowledge. Proceedings of KM World, 1-9. 



306 
 
Kucza, T.  ( 2001) .  Knowledge management process model.  Espoo:  VTT Technical 

Research Centre of Finland. VTT Publications, No. 455. 
Liebowitz, J., & Yan, C. (2004), Developing knowledge-sharing proficiencies: The key to 

knowledge management.  In Handbook on knowledge management, Vol.  1, 
Part III., pp. 409-424). Berlin Heidelberg: Springer 

Lueg, C. (2001). Information, knowledge, and networked minds. Journal of Knowledge 
Management, 5(2), 151-160. 

Nonaka, I. , & Takeuchi, H.  (1995) .  The knowledge-creating company:  How Japanese 
companies create the dynamics of innovation. New York: Oxford University Press. 

Ruggles, R. (1998). The state of the notion: knowledge management in practice. California 
Management Review, 40(3), 80-89. 

Sveiby, K.  E.  (2001) .  A knowledge-based theory of the firm to guide in strategy formulation. 
Journal of Intellectual Capital, 2(4), 344-358. 

Van Den Hooff, B., & De Ridder, J. A. (2004). Knowledge sharing in context: the influence 
of organizational commitment, communication climate and CMC use on 
knowledge sharing. Journal of Knowledge Management, 8(6), 117-130. 

Yamazaki, H. (2004). Knowledge communities in Japan: A case study.  
Knowledge Board, 10(1), 1-10. 



ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองคก์ารของตวัแทนประกันชีวติ 
บริษ ัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด  

ในจังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

ณัฐชานันท์  วงศ์อภิธนา* 

 

บทคัดยอ่ 
 

การศึกษาเรื่องนี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี 2) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน อินเตอร์
เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และ 3) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  การวิจัยครั ง นี ใช้วิ ธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research)  ที่ ใ ช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างที่ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน 
อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 150 คน 

ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และจาก
ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ 
สถานภาพการสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยเพศ 
พบว่า บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และผลการทดสอบแรงจูงใจที่ส่งผลตอ่ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร พบว่า  ปัจจยั
ด้านความส าเร็จของงาน  ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่  ด้านนโยบายและการบริหารงาน และ
ด้านค่าตอบแทน ส่งผลต่อแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของตัวแทนประกันชีวิต บริษทั 
อเมริกัน อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ค  าส าคญั: แรงจูงใจ, ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ  

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
 

ทรัพยากรมนุษย์ ถือได้ว่ามีความส าคัญต่อองค์การเพราะเป็นทรัพยากรที่มีความสามารถใน
การสร้างก าไร และ เพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ กับองค์การ และมนุษย์เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาส่ิงใหม่ ๆ อันจะเป็นตัวผลักดันที่ส าคัญ ที่จะท าให้
องค์การไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การจึงจ าเป็นต้องมีการบริหารและการ
จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการผลตอบแทน
ขององค์การต่อบุคลากร ยังเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่องค์การได้ลงทุนไว้ เพราะต้องใช้ทั งทุนทรัพย์และ
เวลาเป็นจ านวนมากในการสรรหา คัดเลือก ฝึกฝน และพัฒนาตัวบุคคล เพื่อให้ได้ตัวบุคลากรหรือ
พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะในการท างานสูง เพื่อให้เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มี
ความผูกพันต่อองค์การจึงจะท าให้ผลการด าเนินงานขององค์การมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

องค์การจะต้องค้นหาวิธีการว่าท าอย่างไรจึงจะท าการสรรหา และคัดเลือกพนักงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อค้นหาคนดีมีความรู้ ความสามารถตรงกับงานเข้ามาร่วมงานด้วย และเมื่อได้
พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาท างานแล้ว ท าอย่างไรองค์การจึงจะพัฒนาพนักงานให้มี
คุณภาพได้ เพราะการพัฒนาคือ การน าพาองค์การก้าวไปข้างหน้า หากขาดการพัฒนาก็หมายถึงหยุด
การเติบโตของบุคลากร และไม่สามารถน าพาองค์การให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในโลกแห่งการ
เปล่ียนแปลงได้ 

ดังนั น ส่ิงที่องค์การจะต้องให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธภิาพ 
เพื่อให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การ (Employee Engagement) มีความจงรักภักดีต่อองค์การ 
(Loyalty) การจะได้มาซ่ึงส่ิงนี จะต้องผ่านกระบวนการสรา้งแรงจูงใจ (Motivation) เพื่อให้พนักงานมี
ความเต็มใจ และพร้อมที่จะทุม่เทในงานไดอ้ย่างเตม็ที่ 

ดังที่ แคนเตอร์ (Kanter, 1968) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การหมายถึง ความเต็มใจของ
บุคคลที่จะด ารงไว้ซ่ึง ความเป็นสังคม และมีความจงรักภักดีต่อระบบสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ เป็น
ความสัมพันธ์เชิงแลกเปล่ียนระหว่างบุคคลต่อสังคมเช่ือมโยงระหว่างบุคลิกภาพความสนใจของบคุคล
ให้เข้ากับความสัมพันธ์ของสังคม ท าให้ส่ิงที่บุคคลต้องการ สอดคล้องกับส่ิงที่บุคคลกระท า สอดคล้อง
กับแฟรงคลิน (Franklin, 1975) ที่ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์การว่า ความผูกพันต่อ
องค์การเป็นความเต็มใจที่จะท าตามมาตรฐานกฎเกณฑ์ขององค์การ และเต็มใจที่จะอยู่กับองค์การ 

ประกันชีวิตเป็นงานด้านบริการซ่ึงเป็นงานหลักที่ตัวแทนประกันชีวิตตอ้งท า และหากกล่าวถึง
อาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั น ไม่ได้เป็นเพียงอาชีพรับจ้างธรรมดา ความส าเร็จในอาชีพตัวแทนประกัน
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ชีวิตต้องมี  ปัจจัยอ่ืน ๆ มาประกอบด้วย ทั งทางด้านสังคม ด้านประสบการณ์ ด้านการศึกษา โดยใน
บริษัทเอกชนทั่ว ๆ ไป จะก าหนดต าแหน่งงานตามวุฒิการศึกษาของผู้สมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิต 
หากแต่บริษัทประกันชีวิตก็มองเรื่องการศึกษาเหมือนกัน แต่ไม่ได้มองเป็นเรื่องหลัก เพราะบริษัท
ประกันชีวิตทั งหลายมีหลักสูตรการฝึกอบรมภายในบริษัท เก่ียวกับแบบประกัน วิธีการน าเสนอ 
เทคนิคต่าง ๆ  และถูกสอนโดยผู้มีประสบการณ์จรงิ 

จากความพิเศษขององค์การ อาชีพตัวแทนประกันชีวิตที่เก่ียวข้องกับทักษะทางด้านสังคม  
ประสบการณ์ การศึกษา และสถานการณ์ ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรของ บริษัท อเมริกัน อินเตอร์
เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงระดับความผูกพันต่อองค์การและปัจจัย
ต่าง ๆ  ที่มีผลต่อความผูกพันขององค์การ 
  

วัตถุประสงคข์องการศกึษา 
 
 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท 
อเมริกัน อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีดังนี  

1)  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของตัวแทนประกันชีวิต 
บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2)  เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของตวัแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน อินเตอร์
เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3)  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท 
อเมริกัน อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ครอบคลุมกรอบแนวคิดที่
ใช้ในการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี  

1)  แนวคดิ และทฤษฎ ีเก ีย่วกบัความผกูพนัตอ่องคก์าร 
อเลน และ เมเยอร์ (Allen & Meyer, 1997, อ้างถึงใน ธีระศักดิ์ กุสลานนท์, 2545, น. 27) 

ได้สรุปแนวความคดิเรื่องความผูกพันต่อองค์กรเป็น 3 แนว คือ 
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 (1) แนวคิดด้านทัศนคติ แนวคิดนี จะมองว่าความผูกพันต่อองค์กรเป็นความรู้สึกของ
บุคคลรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร และได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์กรไว้ว่า 
หมายถึง 

  (1.1) ความเช่ือมั่นและการยอมรับเป้าหมายและคา่นิยมขององค์กร 
  (1.2) ความเต็มอกเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มทีท่ี่จะท างานเพื่อองค์กร 
  (1.3) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรกัษาสมาชิกภาพขององค์กรไว้ 
 (2) แนวคิดด้านพฤติกรรม แนวความคิดนี มองความผูกพันต่อองค์กรในรูปแบบความ

สม่ าเสมอของพฤติกรรม เมื่อบุคคลมีความผูกพันต่อองค์กรก็จะมีการแสดงรูปแบบพฤติกรรมอย่าง
ต่อเน่ืองหรือคงความคงเส้นคงวาในการท างาน ความต่อเน่ืองในการท างานโดยไม่โยกย้ายไปไหน 
เน่ืองจากเกิดการเปรียบเทียบผลได้และผลเสียที่จะเกิดขึ นจากการละทิ งสภาพของสมาชิก หรือการ
ลาออกอย่างถ่ีถ้วนแล้ว ซ่ึงผลเสียนี จะพิจารณาในลักษณะต้นทุนที่จะเกิดผลประโยชน์ที่เสียไป ทฤษฎี
ที่เป็นแนวคิดนี  คือ ทฤษฎีไซด์เบ็ท (Side Bet) ของ เบคเคอร์ (Becker) ซ่ึงสรุปได้ว่าการพิจารณา
ความผูกพันต่อองค์กรเป็นผลมาจากการที่คนเปรียบเทียบช่ังน  าหนักว่าถ้าหากเขาลาออกจากองค์กร
ไปเขาจะสูญเสียอะไรบ้าง 

 (3) แนวความคิดทางดา้นที่เก่ียวกับความถูกต้องหรอืบรรทัดฐานของสังคมแนวความคดิ
นี มองความผูกพันต่อองค์กรว่าเป็นความจงรักภักดีและเต็มใจที่จะอุทิศตนให้กับองค์กร ซ่ึงเป็นผลมา
จากบรรทัดฐานขององค์กรและสังคม บุคคลรู้สึกได้ว่าเมื่อเขาเข้ามาเป็นสมาชิกขององค์กรเขาจะต้อง
มีความผูกพันต่อองค์กร เพราะน่ันคือความถูกต้องและความเหมาะสมที่จะท า ความผูกพันต่อองค์กร
นั นเป็นหน้าที่หรือพันธะผูกพันที่สมาชิกจะตอ้งปฏิบตัิหน้าทีใ่นองค์กร 

สรุปแนวคิดทั ง 3 แนว คือ ความผูกพันต่อองค์กรเป็นส่ิงซ่ึงแสดงออกถึงสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลกับองค์กร ถ้าคนย่ิงมีความผูกพันต่อองค์กรสูงมากเท่าไร แนวโน้มที่จะลาออกหรือทิ งองค์กรไป
ก็ลดน้อยลงไปเท่านั น แต่อย่างไรก็ตามแนวคดิทั ง 3 ต่างกันตรงที่ว่า 

แนวคิดแรกมองว่า คนที่ท างานกับองค์กร โดยไม่ลาออกไปไหน เป็นเพราะเขามีความ
ปรารถนาที่จะอยู่กับองค์กร 

แนวคิดที่สองมองว่า คนที่ต้องอยู่กับองค์กร เพราะเขาจ าเป็นต้องอยู่ ไม่เช่นนั นจะสูญ เสีย
ผลประโยชน์หลายๆอย่าง ที่เขาควรได้รบัจากการลงทุนไป 

แนวคิดที่สามมองว่า คนผูกพันต่อองค์กรเพราะเขาคิดว่าเขาควรจะอยู่ หรือเป็นส่ิงที่ควร
กระท าทั งนี เพื่อความถูกต้องและความเหมาะสมทางสังคม  

ความส าคัญของความผูกพันต่อองค์กร 
มีนักวิชาการกล่าวถึงความส าคญัของความผูกพันต่อองค์กรไว้ ดังนี  



311 

สเตียร์ (Steers, 1977, p. 48) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์การสามารถใช้ท านายอัตราการ
เข้า-ออกศัพท์งานของสมาชิกในองค์การได้ดีกว่า การศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการท างานเสียอีก 
คือ 

 (1) ความผูกพันต่อองค์การ เป็นแนวคิดซ่ึงมีลักษณะครอบคลุมมากกว่าความพึงพอใจใน
การท างาน สามารถสะท้อนถึงผลโดยทั่วไปที่บุคคลสนองตอบต่อองค์การโดยส่วนรวมในขณะที่ความ
พึงพอใจในการท างานสะท้อนถึงการตอบสนองของบุคคลตอ่งาน หรือแงใดแง่หน่ึงของงานเท่านั น 

 (2) ความผูกพันต่อองค์การค่อนข้างจะมีเสถียรภาพมากกว่าความพึงพอใจในการท างาน
ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาไปอย่างช้า ๆ  แต่ก็อยู่อย่างมั่นคง 

 (3) ความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวชี ที่ดถึีงความมีประสิทธิภาพขององค์การ 
สเตียร์ (Steers, 1997) ได้ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การและผลลัพธ์ต่อความ

ผูกพันต่อองค์การ เป็น 3 ปัจจัย คือ 
 (1) ลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) หมายถึง ตัวแปลตามความที่ระบุ

คุณสมบัติของบุคคลนั น ๆ เช่น อายุ การศึกษา อายุงาน ความต้องการความส าเร็จ ความชอบความ
เป็นอิสระ 

 (2) ลักษณะของงาน (Job Characteristics) หมายถึง ลักษณะสภาพของงานที่แต่ละ
บุคคลรับผิดชอบปฎิบตัิอยู่ว่ามลัีกษณะอย่างไร ซ่ึงประกอบด้วย 5 ลักษณะ คือ ความเป็นอิสระในงาน 
(Autonomy)  ความหลากหลายทักษะในงาน ( Variety)  ความเป็นเอกลักษณ์ของงาน ( Job 
Identification) ผลสะท้อนกลับของงาน (Feedback) และโอกาสได้ปฏิสังสรรค์กับผู้อ่ืนในการท างาน
นั น (Opportunity for Optional Interaction) 

 (3) ประสบการณ์ที่ได้รบัระหว่างปฏิบัตงิาน (Job Experience) หมายถึง ความรู้สึกของ
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนว่ารับรู้การท างานในองค์การอย่างไร โดยก าหนดไว้ 4 ลักษณะ คือ 

  (3.1) ศนคติของกลุ่มต่อองค์การ (Group Attitude) 
  (3.2) ความคาดหวังทีจ่ะได้รบัการตอบสนองจากองค์การ (Met Expectation) 
  (3.3) ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญตอ่องค์การ (Personal Importance) 
  (3.4) ความรู้สึกว่าองค์การเป็นทีพ่ึ่งได ้(Organization Dependability) 
Charlie Watts, Head of Towers Perrin (2003, อ้างถึงใน สมช่ืน นาคพลัง, 2547, น. 8) 

กล่าวว่าความผูกพันของพนักงาน คือ การที่พนักงานแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนเพื่อ
ความส าเร็จขององค์การ โดยส่ิงจ าเป็นที่พนักงานจะแสดงออกเพื่อแสดงถึงความผูกพันต่อองค์การ 
ได้แก่ 

 (1) ความตั งใจ (The will) ประกอบไปด้วยการรับรู้ถึงเป้าหมาย ความหวงแหนและ
ความภาคภูมิใจ ซ่ึงจะช่วยท าให้พนักงานมคีวามพยายามอย่างสุดความสามารถในการท างาน 
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 (2) วิธีการ (The Way) คือ ปัจจัยด้านแหล่งทรัพยากร การให้การสนับสนุนทางด้าน
เครื่องมือและอุปกรณ์จากองค์การ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความส าเร็จเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่องค์การก าหนดไว้ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
เมาว์เดย์ สเตียร์ และ พอร์เตอร์ (Mowday, Steers & Porter, 1982) ได้เสนอปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรเพิ่ม โดยเพิ่มปัจจัยด้านลักษณะขององค์กร หรือโครงสร้างของ
องค์กรว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่องค์กร ซ่ึงเมาว์เดย์ และคณะแบ่งปัจจัยออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

 (1) ลักษณะส่วนบุคคล พบว่า อายุ ต าแหน่ง และความต้องการประสบความส าเร็จมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กรและการศึกษามีความสัมพันธ์ทางลบกับความผูกพัน
ต่อองค์กร 

 (2) ลักษณะงาน พบว่า งานที่มีคุณค่าน าไปสู่การเพิ่มความผูกพันต่อองค์กร นอกจากนี 
ความชัดเจนในบทบาทงานทีร่ับผิดชอบมคีวามสัมพนัธ์โดยตรงต่อความผูกพัน 

 (3) ลักษณะองค์กร พบว่า ความผูกพันมีความสัมพันธ์ทางบวก และระดับความเป็น
ทางการขององค์กร การกระจายอ านาจ ระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ของพนักงานและการควบคุมขององค์กร 

 (4) ประสบการณ์จากการท างาน เป็นแรงทางด้านสังคม ซ่ึงมีอิทธิพลส าคัญในการเกิด
ความรู้สึกเก่ียวกับองค์กร ได้แก่ ทัศนคติทางบวกต่อองค์กร ความรู้สึกว่าตนส าคญัตอ่องค์กร 

สเตียร์ (Steers, 1997, pp. 46-56) ได้เสนอแบบจ าลอง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 (1) ปัจจัยก าหนดความผูกพันต่อองค์การ (Antecedent of Commitment) 
 (2) ลักษณะของความผูกพันต่อองค์การ (Commitment) 
 (3) ผลที่ตามมาของความผูกพันต่อองค์การ (Outcomes of Commitment) 
เชลดอน (Sheldon, 1971, p. 144) เห็นว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ

องค์การ ได้แก่ การเข้ากันได้กับเพื่อนร่วมงาน ระยะเวลาที่ท างานในหน่วยงาน อายุ เพศ ต าแหน่ง
หน้าที่การงาน รวมถึงปัจจัยทีเ่ป็นประสบการณก์ารท างาน ดังนี  

 (1) การลงทุนของบุคคล คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการศกึษาเพื่อประกอบอาชีพที่ปฏิบัตงิาน 
 (2) ความผูกพันของเพื่อนร่วมงานในที่ท างานเดียวกัน 
 (3) การพัฒนาประสบการณ์และความสนใจในการท างาน 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน 
ปัจจัยส่วนบุคคล 



313 

เพศ ผลการวิจัยพบว่า เพศหญิงมีความผูกพันต่องานมากกว่าเพศชาย ทั งนี เป็นผลมาจาก
ข้อจ ากัดทางวิชาชีพมากกว่า เน่ืองจากเพศหญิงค่อนข้างหางานได้ยากกว่าประเทศไทยจึงมีความรักและ
ผูกพันต่องานที่ตนเองท ามากกว่าและผู้หญิงมีแนวโน้มเปล่ียนแปลงงานน้อยกว่าผู้ชาย (Glimer, 1966) 

อายุ จากการศึกษาพบว่าย่ิงสมาชิกมีอายุมากขึ นเท่าไร ก็มีความผูกพันต่องานมากขึ นเท่านั น 
เน่ืองจากมีการส่ังสมประสบการณ์ในงานเอาไว้มาก น่ันคือ ตัวแปรในเรื่องอายุ ซ่ึงมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับความผูกพันต่องาน (Hall, 1970, pp. 176-190) 

สถานภาพสมรส คนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วมักมีความผูกพันต่องานมากกว่าคนที่ยังไม่
แต่งงานมีครอบครัว หรือเป็นโสด ซ่ึงอาจเป็นเหตุผลทางจิตวิทยาที่คนแต่งงานมีครอบครัวแล้วย่อม
ต้องการความมั่นคงในชีวิตมากกว่าจะมีความผูกพันต่องานสูงกว่าคนที่ยังไม่ได้แต่ง ( Hrebiniak & 
Alutto, 1972, p. 562) 

อายุงาน หรือระยะเวลาที่อยู่ในต าแหน่งในองค์กร พบว่า สมาชิกในองค์กรที่ท างานอยู่ กับ
องค์กรมานานเท่าใด ก็ย่อมมีความผูกพันต่องานมากขึ นเท่านั น เพราะการมีอายุงานมากก็มีแนวโน้มที่
จะยอมรับเป้าหมายและคุณค่าขององค์กรและมีความผูกพันต่องานมากขึ น (Sheldon, 1971, p. 143) 

ระดับการศึกษา พบว่ามีความสัมพันธ์กับระดบัความผูกพันต่องานแบบผกผันกัน น่ันคือคนที่
มีการศึกษาระดับสูงจะมีระดับความผูกพันต่องานน้อยกว่าคนที่มีการศึกษาระดับต่ ากว่า ทั งนี 
เน่ืองจากคนที่มีการศึกษาสูง มัคมีความผูกพันต่อวิชาชีพของตนเองมากกว่าความผูกพันต่องานที่ท า
เป็นประจ า (Grusky, 1966, p. 499)  

2)  แนวคดิ และทฤษฎ ีเก ีย่วกบัแรงจงูใจในการท างาน 
แรงจูงใจในการท างาน หมายถึง แรงผลักดันหรือเงื่อนไขต่างๆที่มีอยู่ภายในและภายนอกตัว

บุคคลที่กระตุ้นใหเ้กิดพฤติกรรมการท างาน ทิศทางในการกระท า  ความเข้มแข็งและระยะเวลาในการ
กระท า ดังนั นแรงจูงใจจึงเป็นกระบวนการทางจิตใจที่เกิดจากการปฏิสัมพัน ธ์ระหว่างบุคคลและ
สภาพแวดล้อม 

แรงจูงใจเป็นปัจจัยหน่ึงในหลายหลายปัจจัยทีช่่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของคนในการท างานวา่ 
ท าไมคนจึงขยัน มานะพากเพียรและปฏิบัตงิานไดด้ี แรงจูงใจจึงมีบทบาทส าคญัดังต่อไปนี  

 (1) แรงจูงใจ สามารถอธิบายถึงสาเหตุของพฤติกรรมและพยากรณ์พฤติกรรมของบคุคล
ได้ แรงจูงใจเป็นปัจจัยหน่ึงที่ท าให้เข้าใจว่า ท าไมคนถึงมีพฤติกรรมเช่นนี  อะไรเป็นส่ิงจูงใจที่ท าใหค้น
มุ่งมั่นที่จะกระท าพฤติกรรมนั น นอกจากนี แรงจูงใจยังช่วยอธิบายถึงความมานะพากเพียรในการ
กระท าพฤติกรรมและท าพฤติกรรมหรือกิจกรรมนั นอย่างกระตือรือร้นเต็มความสามารถ ดังนั นการ
ทราบถึงแรงจูงใจหรือแรงผลักดันที่อยู่เบื องหลังของพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในด้านการบรหิารจัดการและการหาวิธีการที่จะท าให้บคุคลมีพฤตกิรรมที่ตอ้งการ  
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 (2) แรงจูงใจ ช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ท าไมบางคนมีความเพียร
พยายามที่จะท ากิจกรรมต่างๆใหบ้รรลุเป้าหมาย ในขณะที่บางคนไม่มีความเพียรพยายามที่จะผ่าฟนั
อุปสรรคให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนเข้าใจว่าท าไมบางครั งบุคคลถึงท าพฤติกรรมนี ในขณะที่บางเวลา
พฤติกรรมนี จะไม่เกิดขึ น 

 (3) แรงจูงใจช่วยให้บุคคล หน่วยงานหรือองค์การบริหารจัดการ โดยอาศัยแนวคิด
แรงจูงใจ ซ่ึงการจูงใจมีหลายประเภท อาจอาศัยการจงใจประเภทต่างๆผสมผสานกันหรือเรื่อง
วิธีการใช้จูงใจให้เหมาะสมกับบุคคล กลุ่มสถานการณ์และโอกาส เช่น สร้างกระบวนการจูงใจในการ
ท างานโดยการตอบสนองความตอ้งการของบุคคลไดอ้ย่างเหมาะสม 

จะเห็นได้ว่าการจูงใจจึงเป็นอีกปัจจัยประการหน่ึงที่จ าเป็นอย่างมากต่อการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารที่ดีตอ้งมีความสามารถในการจูงใจโดยต้องรู้ว่าสามารถท าการ
จูงใจใครและโดยวิธีใด จึงจะสามารถท าให้คนพยายามท างานหนักจนกระทั่งบรรลุเป้าหมายของงาน
ได้อย่างแท้จริง โดยปกติปัจจัยทีม่ีอิทธิพลตอ่การท างานของแต่ละบคุคลจะมีประเดน็ที่เข้ามาเก่ียวข้อง
มากมายและมีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นอย่างมาก ดังนั นการที่จะกระตุ้นจูงใจให้คนสามารถยืนหยัด
ท างานที่ยุ่งยากใหส้ าเร็จลุล่วงได้โดยราบรืน่จึงไมใ่ช่เรื่องง่าย 

ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาทฤษฎีปั จจัยทีมีผลต่อแรงจูงใจในการท า งาน โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี   

ทฤษฎีสองปัจจัย Two-Factor Theory ของ Frederick Herzberg  
ทฤษฎีแรงจูงใจทฤษฎีแรงจูงใจของเฟรดเดอริค เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg's dual factor 

Theory)  เฟรดเดอริค เฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg) นักจิตวิทยาได้คิดคนทฤษฎีแรงจูงใจใน
การท างาน ซ่ึงเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในวงการบริหาร มีช่ือเรียกแตกต่างกันออกไปคือ 
Motivation - Maintenance หรือ Dual Factor Theory หรือ The Motivation Hygiene Theory 

จากการสัมภาษณ์พนักงานหลายร้อยคนถึงเวลาที่พวกเขาได้รับแรงจู งใจอย่างมากในการ
ปฏิบัติงาน และเวลาที่พวกเขาไม่พอใจและไม่มีแรงจูงใจในการท างาน เฮอร์ซเบอร์ก ( Herzberg) 
พบว่า ลักษณะของงานมีส่วนเก่ียวข้องกับความไม่พึงพอใจซ่ึงแตกต่างอย่างมากกับในส่วนของความ
พึงพอใจ จนสังเกตได้ว่ามีปัจจัยสองส่วนที่มีผลตอ่แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) เช่ือว่ามิติที่แยกกันอย่างเห็นได้ชัดมีส่วนต่อพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ส่วนแรกเรียกว่า  

ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น (Motivator Factors) เป็นปัจจัยที่น าไปสู่ความพึงพอใจในการ
ท างาน มีอยู่ 5 ประการ คือ 

 (1) ความส าเร็จของงาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างานได้เสรจ็
สิ นและประสบความส าเร็จ สามารถแก้ปัญหาต่างๆเก่ียวกับงานและรู้จักปอ้งกันปัญหาทีเ่กิดขึ น 
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 (2) การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) การที่บุคคลได้รับการยอมรับนับถือ ทั ง
จากกลุ่มเพื่อน ผู้บังคับบัญชา หรือจากบุคคลอ่ืน  ๆ  ทั่วไป ซ่ึงอาจแสดงออกในรูปแบบการยกย่อง
ชมเชย การให้ก าลังใจ การแสดงความยินดี การแสดงออกที่ท าใหเ้ห็นถึงการยอมรบัในความสามารถ  

 (3) ลักษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง งานนั นต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ท้าทายให้ลงมอืท า หรือเป็นงานที่มีลักษณะท าตั งแต่ตน้จนจบโดยล าพัง 

 (4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ นจากการที่ไดร้บั
มอบหมายให้รบัผิดชอบงานและมีอ านาจในการรับผิดชอบอย่างเต็มที่ 

 (5) ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน (Advancement) หมายถึง การได้รับเล่ือนขั น 
การเล่ือนต าแหน่งให้สูงขึ น มีโอกาสได้ศึกษาต่อเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม ได้รับการฝึกอบรมดงูาน 

ดังนั นผู้บริหารควรใช้ปัจจัยทั ง 5 ประการข้างต้นต่อผู้ปฏิบัติงาน จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
และจูงใจให้คนตั งใจท างานจนสุดความสามารถ 

ปัจจัยค  าจุน (Maintenance Factors) หรือปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) เป็นปัจจัย
ที่เก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมในการท างานและเป็นปัจจัยที่จะสามารถปอ้งกันการเกิดความไม่พึงพอใจใน
การท างาน ได้แก่ 

 (1) นโยบายและการบริหารงาน (Company Policy and Administration) คือ การ
จัดการและการบริหารองค์การ การติดตอ่ส่ือสารภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพ 

 (2) เงินเดือน (Salary) หรือค่าจ้างแรงงาน หมายถึง ส่ิงตอบแทนการปฏิบัติงานใน
รูปแบบของเงินรวมถึงการเล่ือนขั นเงินเดือนในหน่วยงานนั น หรืออัตราการเพิ่มเงินเดือน เป็นที่พอใจ
ของบุคคลที่ท างาน 

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

 (4) สภาพในการท างาน (Working Condition) หมายถึง สภาพทางกายที่เอื อต่อ
ความสุขในการท างาน 

 (5) วิธีการปกครองบังคับบัญชา (Supervision) หมายถึง ความรู้ความสามารถของ
ผู้บังคับบัญชาในการด าเนินงานหรอืความยุตธิรรมในการบริหารงาน 

 (6) ความมั่นคงในการท างาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อ
ความมั่นคงของงานและความมัน่คงขององค์การ 

 (7) ชีวิตส่วนตัว (Personal Lift) สภาพความเป็นอยู่ส่วนตัวที่เก่ียวข้องกับงาน เช่น การ
ไม่ถูกย้ายไปท างานในทีแ่ห่งใหม่ซ่ึงห่างไกลครอบครัว 
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 (8) สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั นเป็นที่ยอมรับและนับถือของสังคมมี
เกียรติและมีศักดิ์ศรี 

 (9) โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง ความ
น่าจะเป็นที่บุคคลจะไดร้ับความก้าวหน้าในทกัษะวิชาชีพ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น 9 ประการนั น ไม่ใช่ส่ิงจูงใจในการให้คนท างาน หรือไม่มีคุณค่าในการ
จูงใจคน แต่เป็นปัจจัยที่มีส่วนสร้างความพอใจแก่บุคคลที่ท างาน หรือเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด
ความไม่พึงพอใจในการท างาน 

ตามทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก สามารถน ามาสรปุได้ดงันี  
 (1) ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น อันได้แก่ตัวงานหรือลักษณะของงานมีความส าคัญย่ิง

กว่าปัจจัยค  าจุน เพราะเป็นปัจจัยที่กระตุน้ใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างานอย่างแท้จริง  
 (2) ปัจจัยค  าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย เป็นความต้องการที่ไม่มีวันสิ นสุด สามารถช่วยลด

ความไม่พอใจในการท างาน แต่ไม่สามารถสร้างความสุขและความพึงพอใจที่แทจ้ริงและถาวรได้ 
 (3) คนท างานทุกระดับย่อมจะมีความพึงพอใจในงานอย่างแท้จริงเมื่อบุคคลเห็นว่างาน

นั นมีความหมายและเป็นส่ิงทา้ทายส าหรับเขา 
 (4) ในกระบวนการสร้างแรงจูงใจที่ดีนั น ต้องมีการก าหนดปัจจัยทั งสองกลุ่ม คือปัจจัย

แรงจูงใจ และ ปัจจัยค  าจุน พร้อมกัน 
ผู้บริหารจึงควรน าแนวคิดทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์กไปประยุกต์ใช้ในการท างานโดยสร้าง

บรรยากาศในการท างานให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจโดยค านึงถึงปัจจัยค  าจุนซ่ึงได้แก่ การมี
สภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน มีการบริหารจัดการและนโยบายที่ชัดเจน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บุคคลในที่ท างาน การจัดสรรเงินเดือนที่เหมาะสม มีผลประโยชน์ตอบแทนเพียงพอรวมทั งความมัน่คง
ของงาน เป็นต้น ดังนั นปัจจัยค  าจุนเหล่านี จึงมีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างย่ิง ไม่มีปัจจัย
เหล่านี ก็จะเป็นการง่ายที่จะสามารถจูงใจผู้ปฏิบัตงิานโดยใช้ปจัจัยจูงใจเพื่อให้ผู้ปฏิบัตงิานท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น 

ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการพึงพอใจในงาน (ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y ของ Douglas McGregor) 
แม็ค เกรย์เกอร์ เป็นศาสตราจารย์ อธิการบดีและผู้เช่ียวชาญด้านจิตวิทยา ได้พัฒนาทฤษฎี X และ 
ทฤษฎี Y ซ่ึงเป็นทฤษฎีที่ตรงกันข้าม 

ทฤษฎี X (Theory X) เป็นปรัชญาการจัดการแบบดั งเดิม โดยทฤษฎีนี มองว่าตัวบุคคลหรือ
พนักงานเกียจคร้าน ไม่กระตือรือร้น ไม่ชอบงาน พยายามหลีกเล่ียงงาน ผู้บริหารที่ใช้ปรัชญาของ
ทฤษฎี X จะใช้การควบคุม ข่มขู่ จัดการ และลงโทษ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ คนกลุ่มนี ส่วนใหญ่
ชอบเป็นผู้ตามมากกว่าผู้น า หลีกเล่ียงความรับผิดชอบ ไม่หวังความก้าวหน้า ไม่มีความทะเยอทะยาน 
แต่ส่ิงที่ต้องการมากกว่าอย่างอ่ืนคือความมั่นคงปลอดภัย 
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ทฤษฎี Y (Theory Y) เป็นปรัชญาการจัดการโดยมองว่า ตัวบุคคลหรือพนักงานมีความ
รับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาในการท างาน และไม่ มีความเบื่อหน่ายในการท างาน 
ผู้บริหารที่ใช้ปรัชญาของทฤษฎี Y เช่ือว่าบุคคลสามารถรับผิดชอบและสรา้งสรรค์ ดังนั น บุคคลไม่ควร
จะถูกบังคับหรือควบคุมมากจนเกินไปโดยผู้บริหาร เพื่อจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการ
พัฒนาตนเองของมนุษย์แต่ละคน ผู้บังคับบัญชาควรมีความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อพนักงาน และสร้าง
สถานการณ์ที่เอื อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานไป สู่เปา้หมาย 
ทั งที่เป็นเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายขององค์การ ถ้าผู้บังคับบัญชาสร้างบรรยากาศให้
ผู้ปฏิบัติงานท าใหผู้้ปฏิบัติงานมีโอกาสแสดงความสามารถไดเ้ต็มที ่

แม็ค เกรย์เกอร์ เช่ือว่าพนักงานเต็มใจที่จะให้ผลประโยชน์และใช้สติปัญญาในการท างาน
ให้กับองค์การ โดยผู้บริหารควรจงูใจพนักงานโดยการให้โอกาสในการพัฒนาสตปิัญญาและให้เสรีภาพ
ในการเลือกวิธีการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย บทบาทของผู้บริหารในความหมายของ แม็ค เกรย์
เกอร์ ไม่ใช่การควบคุมพนักงาน แต่จะต้องสนับสนุนใหพ้นักงานเห็นถึงความตอ้งการขององค์การ เพื่อ
พนักงานสามารถควบคมุตัวเองและการท างานที่สามารถตอบสนองการจูงใจได้ 

ความเช่ือของ McGregor คือ ทฤษฎี Y จะเป็นการประเมินบคุคลที่เป็นจรงิมากกว่า 
จากการศึกษาทฤษฎี 2 ปัจจัย ของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg's Two -factor Theory) และ

ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ แม็ค เกรย์เกอร์พอจะสรุปได้ดังนี  2 ทฤษฎี เก่ียวกับพฤติกรรมของบุคคล
ซ่ึงการที่จะท าให้บุคคลต่างๆเรานั นมีพฤติกรรมไปในทางที่ดี สร้างสรรค์ และก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการปฏิบัติงานนั น จ าเป็นจะต้องมีการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ ซ่ึงจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานและประโยชน์ต่อองค์การ ซ่ึงจะท าให้องค์การนั นๆสามารถบรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ทีก่ าหนดไว ้

ทฤษฎีความต้องการของ คูเปอร์ (Cooper, 1958, pp. 31-33, อ้างถึงใน นันทนา ผ่องเภสัช, 
2544, น. 12) กล่าวถึงความต้องการของบุคลากรในการท างานไว้หลายประการ ดังนี  

 (1) ท างานที่เขาสนใจ 
 (2) อุปกรณ์ที่ดีส าหรบัการท างาน 
 (3) ค่าจ้าง เงินเดือนที่ยุติธรรม 
 (4) โอกาสก้าวหน้าในการท างาน 
 (5) สภาพการท างานที่ดี รวมทั งช่ัวโมงการท างานที่เหมาะสม และสถานที่ที่ท างาน

เหมาะสม 
 (6) ความสะดวกในการไป-กลับ รวมทั งสวัสดิการอ่ืน ๆ  
 (7) ท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชาที่เข้าใจในการควบคุมปกครองและโดยเฉพาะอย่างย่ิง

เป็นคนที่เขายกย่องนับถือ 
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ทฤษฎีความคาดหวังและเส้นทางสู่เป้าหมาย (Expectancy and Path-Goal Theory) ของ 
วิคเตอร์ ฟรูม (Victor Vroom) พัฒนาขึ นเมื่อ ค.ศ.1964 เป็นพฤติกรรมที่พนักงานเลือกระหว่างงาน
กับรางวัล 

ทฤษฎีความคาดหวังและเส้นทางสู่เป้าหมายนี เป็นทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นที่การ
สร้างภาวะจูงใจดว้ยปัจจยั 3 ประการ ที่ก าหนดพฤติกรรมของพนักงาน คือ 

 (1) ขึ นอยู่กับคุณค่าของส่ิงล่อใจที่มีต่อพนักงานโดยตรง คือ มีความส าคัญย่ิงต่อเขาและ
จะได้มาด้วยกันท างานเท่านั น เช่น กา รประกาศกิตติคุณ การได้รับเบี ยขยัน การได้รับการเล่ือน
ต าแหน่ง เป็นต้น 

 (2) พนักงานคิดว่า จะได้ส่ิงที่พอใจโดยปฏิบัตติามวิธีการท างานทีไ่ดร้ับนัดหมายให้ท าซ่ึง
ส่ิงล่อใจนั นผู้บริหารเป็นคนก าหนด เช่น การขึ นเงินเดือน การให้โบนัส และค่าล่วงเวลา เป็นต้น เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงจูงใจกับการปฏิบัตหิน้าที่ทีจ่ าเปน็ 

 (3) ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานของพนักงานเอง ทฤษฎีนี ถือความคิดความเช่ือของบุคคล
เป็นส าคัญ มีเป้าหมายชีวิตและงานกลับส่ิงจูงใจเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมและวิถีทาง ( Path) หรือ 
วิธีการไปสู่เป้าหมาย (Goal) ภายใต้วินิจฉัยของตัวพนักงานเอง ตัวอย่างเช่น ถ้าบริษัทก าหนด
โครงสร้างเงินเดือนแบบข้าราชการว่าให้ขึ นเงินเดือนรายปีจะเกิดแนวความคิด “ความช่ัวไม่มี ความดี
ไม่ปรากฏ” ได้ 1 ขั นทุกปีไป พนักงานจะเห็นว่า ส่ิงล่อใจหรือส่ิงจูงใจมีสหสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน 
เช่นนี  ก็ไม่จ าเป็นต้องท างานใหด้ีกว่าเดิม  
 

วิธีการศกึษาและกรอบแนวคดิในการศกึษา 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมดว้ยการอ่าน ศึกษา และประมวลแนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจในการ
ท างาน ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีสองปัจจัย ของเฟรดเดอริค เฮอร์เบอร์ก มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ซ่ึง
ประกอบด้วย ความส าเร็จของงาน ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ นโยบายและการบริหารงาน และ
ค่าตอบแทน ซ่ึงตัวแปรตามคือแนวคิดเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์การ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้าน
ที่ 1 ด้านความเช่ือมั่นในการยอมรับ เป้าหมาย และค่านิยมขององค์การ  ด้านที่ 2 ด้านความเต็มใจที่
จะทุ่มเทเพื่อประโยชน์ต่อองค์การ  ด้านที่ 3 ด้านความปรารถนาที่จะคงไว้เป็นสมาชิกขององค์การ  
มาประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดทางการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของตัวแทน
ประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

วิธีการวจิยั 
 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากร คือตัวแทนประกันชีวิต 
บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน ทั งสิ น 1530 
คน ขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการค านวณของยามาเน่ (Tara Yamane)  ที่ระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 
95 ส าหรับความคลาดเคล่ือน ร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 306 คน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก
การศึกษาในครั งนี  มีข้อจ ากัด เรื่องเวลา และเป็นการศึกษาในระดับการศึกษาค้นคว้าอิสระ ผู้วิจัยจึง
ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั งนี  จ า นวน 150 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Sample 
Random Sampling) โดยการสุ่มแจกแบบสอบถามไปยังตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน 
อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางออนไลน์ จนกระทั่งครบจ านวน 
150 ชุด ตามกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบตาม
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ข้อเท็จจริง โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและน าแบบสอบถามที่ได้รบัคนื มาตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม จากนั นน าข้อมูลไปประมวลผลผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
และเสนอผลการศึกษาโดย การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution)  ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัย
ส่วนบุคคลกับความผูกพันต่อองค์การ ใช้การทดสอบ ค่าที (T-Test) กับตัวแปรเพศ และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA: F-Test) กับตัวแปรอายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา และรายได้ต่อเดือน การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของตัวแทน
ประกันชีวิต ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อสร้างสมการ
พยากรณ์ ความผูกพันต่อองค์การ โดยก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 
 

สมมตฐิานการวจิยั 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ บริษัท ประกันชีวิต
บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ผู้วิจัยได้ตั งสมมติฐาน
การวิจัยไว้ ดังนี  

สมมติฐานที่ 1  ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ บริษัท ประกันชีวิตบริษัท 
อเมริกัน อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1) เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ บริษัท ประกันชีวิ ตบริษัท อเมริกัน 
อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่แตกต่างกัน 

2) อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ บริษัท ประกันชีวิตบริษัท อเมริกัน 
อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่แตกต่างกัน 

3) สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ บริษัท ประกันชีวิตบริษัท 
อเมริกัน อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่แตกต่างกัน 

4) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ บริษัท ประกันชีวิตบริษทั 
อเมริกัน อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่แตกต่างกัน 

5) รายได้เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกันมีต่อความผูกพันต่อองค์การ บริษัท ประกันชีวิตบรษิทั 
อเมริกัน อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2  ปัจจัยแรงจูงใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ บริษัท 
อเมริกัน อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1) ปัจจัยความส าเร็จของงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ บริษัท 
อเมริกัน อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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2) ปัจจัยความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองคก์าร 
บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3) ปัจจัยนโยบายและการบริหารงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ 
บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

4) ปัจจัยค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ บริษัท อเมริกัน 
อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ผลการศกึษา 
 
 การศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ บริษัท ประกันชีวิตบริษัท 
อเมริกัน อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผลการศึกษาได้น าเสนอในรปู
ตารางประกอบการอธิบาย ซ่ึงแบ่งผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 5  ส่วน  โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี  

1)  ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ปจัจยัสว่นบคุคล จ  านวนคน ร้อยละ 

(n=145) (100.00) 
1. เพศ ชาย 73 50.3 

หญิง 72 49.7 
2. อาย ุ  

18-30 ปี 
 

40 
 

27.6 
31-40 ปี 42 29.0 
41-50 ปี 35 24.1 
51-60 ปี 28 19.3 

3. สถานภาพ  
โสด 

 
62 

 
42.8 

สมรส 83 57.2 
หย่า / หม้าย 0 0.00 
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ปจัจยัสว่นบคุคล จ  านวนคน ร้อยละ 
(n=145) (100.00) 

4. ระดบัการศกึษา ประถมศึกษา 7 4.8 
มัธยมศึกษา 20 13.8 

 อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 

12 8.3 

ปริญญาตรี 79 54.5 
 ปริญญาโท 27 18.6 

สูงกว่าปริญญาโท 0 0.00 
5. รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืน    
 9,000 – 15,000 บาท 52 35.9 
 15,001 – 20,000 บาท 56 38.6 
 20,001 - 25,000 บาท 9 6.2 

25,001 – 30,000 บาท 8 5.5 
30,001 – 35,000 บาท 6 4.1 

 สูงกว่า 35,000 บาท 14 9.7 
 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุระหว่าง 31-40 ปี  ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี  มีต าแหน่งงานเป็นข้าราชการ มีระยะเวลาการ
ท างานอยู่ในระหว่าง  6 – 10 ปี  และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนที่ 15,001 – 20,000 บาท 
 

 2)  ผลการวเิคราะหแ์รงจงูใจในการปฏบิตังิานของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

ตารางที ่2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม 
 

แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของกลุม่ตวัอยา่ง 𝐗 S.D. ความหมาย ล าดบัที ่

ด้านความส าเร็จของงาน 
ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 
ด้านนโยบายและการบรหิารงาน 
ด้านค่าตอบแทน 

4.42 
3.68 
4.15 
3.65 

0.58 
0.72 
0.59 
0.75 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

1 
3 
2 
4 

รวม 4.12 0.36 มาก  
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 ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน 

อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X̅ = 
4.12)  เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ล าดับแรกคือ ด้านความส าเร็จใน

งาน  ( X̅ = 4.42)   ด้านนโยบายและการบริหารงาน ( X̅ = 4.15)  ด้านความเจริญก้าวหน้าใน

ต าแหน่งหน้าที่  ( X̅ = 3.68)  และด้านค่าตอบแทน  ( X̅ = 3.65)  
 3)  ผลการวเิคราะหภ์าพรวมความผกูพนัตอ่องคก์ารของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันต่อองค์การของกลุ่มตัวอย่าง  
ในภาพรวม 

 

ความผูกพนัตอ่องคก์าร �̅� S.D. ความหมาย ล าดับที่ 
1 . ด้ า น คว า ม เ ช่ื อมั่ น ท่ี จ ะยอม รับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ด้าน
การให้บริการประชาชน 
2.ด้านความเ ต็มใจและ ทุ่มเทคว าม
พ ยา ย า ม อ ย่ า ง เ ต็ม ท่ี เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์แก่องค์การ 
3.ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ี
จะคงไว้เป็นสมาชิกขององค์การ 

4.01 
 

 
4.44 

 
 

4.48 

0.65 
 
 

0.50 
 
 

0.48 

สูง 
 
 

สูง 
 
 

สูง 

3 
 
 
2 
 
 
1 

รวม 4.31 0.41 สูง  

  
 ผลการศึกษาพบว่า พบว่า ความผูกพันต่อองค์การของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน 

อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม อยู่ในระดับสูง  ( X̅ = 
4.31)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับสูง ล าดับแรกคือ ด้านความปรารถนา

อย่างแรงกล้าที่จะคงไว้เป็นสมาชิกขององค์การ ( X̅ = 4.48)  รองลงมาคือ ด้านความเต็มใจและทุม่เท

ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ  ( X̅ = 4.44)  และด้านความเช่ือมั่นที่จะ

ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ  ( X̅ = 4.01)  ตามล าดับ 
 4)  ผลการเปรยีบเทยีบความผกูพนัตอ่องคก์ารของกลุม่ตวัอยา่ง จ  าแนกตามปจัจยัสว่นบคุคล 
 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
โดยทางเพศ ใช้การทดสอบค่าท ี (t-test)  ส่วนปัจจัยด้านอายุ  สถานภาพการสมรส  ระดับการศกึษา  
และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way ANOVA : F-test)   
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 ผลการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของกลุม่ตวัอยา่ง จ  าแนกตามเพศ 
 

ตารางที ่4 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ N �̅� S.D. t Sig. 
ชาย 73 4.24 0.45 2.093 0.038 
หญิง 72 4.38 0.35   

 
ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน อินเตอร์

เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุราษฎรธ์านี จ าแนกตามเพศ  โดยใช้สถิติ t-test เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง ได้ค่า t เท่ากับ 2.093 และค่า Sig. เท่ากับ 0.038 ซ่ึงน้อยกว่าค่าระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั งไว้ แสดงว่า บุคลากรที่มเีพศแตกตา่งกันมีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเมื่อพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบว่า 

บุคลากรเพศหญิง (X̅=4.38) มีประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานทีม่ากกว่าบุคลากรเพศชาย (X̅=4.24) 
 ผลการเปรยีบเทยีบความผกูพนัตอ่องคก์ารของกลุม่ตวัอยา่งจ  าแนกตาม อาย ุ สถานภาพ
การสมรส  ระดบัการศกึษา  และรายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืน 
 

ตารางที ่5 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ สถานภาพ
การสมรส ระดับการศกึษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
ป ัจจยัส่วนบคุคล แหลง่ความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
1. อายุ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.291 
24.792 
25.083 

3 
141 
144 

0.097 
0.176 

0.553 0.647 

2. สถานภาพการสมรส ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.388 
24.696 
25.083 

1 
143 
144 

0.388 
0.173 

2.245 0.136 

3. ระดับการศึกษา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2.043 
23.041 
25.083 
 

4 
140 
144 

0.511 
0.165 

3.103 0.018 

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่างกลุ่ม 2.043 5 0.409 2.464 0.036 
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ป ัจจยัส่วนบคุคล แหลง่ความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

23.041 
25.083 

139 
144 

0.166 

หมายเหต:ุ *นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 
 

 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม อายุ  สถานภาพการ
สมรส  ระดับการศึกษา  และรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษา  และรายได้
เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 
จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั งไว้ เมื่อพิจารณารายละเอียดของปัจจัยส่วนบุคคลทั ง 2 ปัจจัยด้วยการ
วิเคราะห์รายคู่ (Post Hoc) พบผลการวิจัยดังตารางที่ 4 และตารางที่ 5 ตามล าดับ ส่วนบุคลากรที่มี
อายุ และสถานภาพการสมรส มีประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่
ระดับ 0.05 
 ผลการทดสอบความผกูพนัต่อองคก์ารของกลุม่ตัวอยา่งเปน็รายค ู ่จ  าแนกตามระดบั
การศกึษา  ท าการเปรยีบเทยีบพหคุณูดว้ยวธิ ีLeast Significance Difference (LSD) 
 

ตารางที ่6 ผลการทดสอบความผูกพันต่อองค์การของกลุ่มตัวอย่างเป็นรายคู่ จ าแนกตามระดับ
การศึกษา ท าการเปรียบเทียบพหคุูณด้วยวิธี Least Significance Difference (LSD) 

 

ระดบัการศกึษา �̅� ประถม
ศ ึกษา 

ม ัธยม 
ศ ึกษา 

อนปุรญิญา
หรอื

เทียบเทา่ 

ปรญิญา
ตรี 

ปรญิญา
โท 

สูงกวา่
ปรญิญา

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 
อนุปริญญา หรือ 
เทียบเท่า 

4.18   - -0.19 -.21 0 

ปริญญาตรี 4.37    - -0.02 0 
ปริญญาโท 4.40     - 0 
สูงกว่าปริญญาโท 0      - 

หมายเหต:ุ *นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 
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 เมื่อทดสอบความผูกพันต่อองค์การของกลุ่มตัวอย่างเป็นรายคู่ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ท าการเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธี Least Significance Difference (LSD) พบว่า บุคลากรที่มีระดบั
การศึกษาประถมศกึษามคีวามผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างจากบคุลากรที่มรีะดบัการศกึษาปริญญาตรี
และปริญญาโทอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาจากค่าเฉล่ีย พบว่า บุคลากรที่มีระดับ

การศึกษาระดับประถมศึกษา  (X̅=4.01) มีความผูกพันต่อองค์การน้อยกว่าบุคลากรที่มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี (X̅=4.37) และปริญญาโท (X̅ = 4.40) โดยบุคลากรที่มีระดับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษามีความผูกพันต่อองค์การน้อยกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่ค่าคะแนน 
0.36 และมีความผูกพันต่อองค์การน้อยกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่ค่าคะแนน 0.38 
ตามล าดับ ส่วนบุคลากรที่มรีะดบัการศกึษาในระดับอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 
 ผลการทดสอบความผกูพนัตอ่องคก์ารของกลุม่ตวัอยา่งเปน็รายค ู ่จ  าแนกตามรายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน  ท าการเปรยีบเทยีบพหคุณูดว้ยวธิ ีLeast significance difference (LSD) 
 

ตารางที ่7 ผลการทดสอบความผูกพันต่อองค์การของกลุ่มตัวอย่างเป็นรายคู่ จ าแนกตามรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน ท าการเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธี Least Significance Difference (LSD) 

 

ร า ย ไ ด้
เ ฉ ลี่ ย ต่อ
เดือน 

�̅� 9,000-
15,000 

15,001-
20,000 

20,001-
25,000 

25,001-
30,000 

30,001-
35,000 

สู ง ก ว่ า 
35,000 

4.16 4.39 4.45 4.26 4.36 4.46 
9,000-
15,000 

4.16 - -0.23* -0.28 -0.09 -0.19 -0.29* 

15,001-
20,000 

4.39  - -0.05 0.13 0.03 -0.06 

20,001-
25,000 

4.45   - 0.19 0.08 -0.00 

25,001-
30,000 

4.26    - -0.10 -0.19 

30,001-
35,000 

4.36     - -0.09 

สู ง ก ว่ า 
35,000 

4.46      - 

 
หมายเหต:ุ *นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 
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 เมื่อทดสอบความผูกพันต่อองค์การของกลุ่มตัวอย่างเป็นรายคู่ จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน  ท าการเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธี Least significance difference (LSD) พบว่า บุคลากรทีม่ี

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 9,000 – 15,000 บาท (X̅=4.16) มีความผูกพันต่อองค์การน้อยกว่าบุคลากรทีม่ี

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท (X̅ = 4.39) และบุคลากรที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนสูง

กว่า 35,000 บาท  (X̅=4.46) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   ส่วนบุคลากรที่มีรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือนในช่วงอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ์กับความผูกพันต่อองค์การ
ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุราษฎรธ์านี 
ในรูปคะแนนดิบ (B) และคะแนนมาตรฐาน (Beta) ของสมการ ถดถอยพหุคูณที่ใช้ท านายปัจจยัที่มผีล
ต่อความผูกพันตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ที่ได้จากการคัดเลือกตัวแปรดว้ยวิธีขั นตอน (Stepwise Regression)  ดังนี  
 
ตารางที ่8 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ์กับความผูกพันต่อองค์การ

ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวดั
สุราษฎร์ธานี ในรูปคะแนนดิบ (B) และคะแนนมาตรฐาน (Beta) ของสมการ  

 

Model B Std. Error Beta T Sig. 
(Constant) 1.360 0.349  3.895 0.000 
ด้านความส าเรจ็ของงาน 0.187 0.056 0.266 3.368 0.001* 
ด้านกา้วหนา้ในต าแหนง่หนา้ที ่ 0.133 0.053 0.215 2.526 0.013* 
ด้านนโยบายและการบรหิารงาน 0.117 0.052 0.212 2.250 0.026* 
ด้านคา่ตอบแทน 0.145 0.068 0.172 2.132 0.035* 
R = 0.68    R2 = 0.41    S.E. = 0.31    F= 8.828    Sig.= 0.00* 

 
หมายเหต:ุ *นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 
 
 จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ์กับความผูกพันต่อองค์การ
ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุราษฎรธ์านี 
พบว่า ปัจจัยด้านความส าเร็จของงาน ปัจจัยด้านก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่  ปัจจัยด้านนโยบายและ
การบริหารงาน  และด้านค่าตอบแทน ใช้เป็นตัวท านายความผูกพันต่อองค์การของตัวแทนประ กัน
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ชีวิต บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร้อยละ 41  
(R2 =  0.41)  มีความคลาดเคล่ือนร้อยละ 31 จึงยอมรับสมมตฐิานที่ว่าแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพนั
ต่อองค์การของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  
  

อภิปรายผล 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน อินเตอร์
เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถอภิปรายผลแต่ละปจัจัยได้ ดังนี  

ปัจจัยแรงจูงใจด้านนโยบายและการบริหารงาน พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพนั
ต่อองค์การของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ทั งนี เป็นเพราะ หัวหน้าส านักงานและผู้บริหารหน่วยและหน่วยเปิดโอกาสให้ตัวแทน
ประกันชีวิตได้แสดงความสามารถ และสนับสนุนให้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการก าหนดเป้าหมาย อีก
ทั งยังมีการส่ือสารให้ไดร้ับรู้ รับทราบในนโยบายการบริหาร (วิสัยทัศน์ พันธกิจ) โดยทั่วถึงกัน   

ปัจจัยแรงจูงใจด้านค่าตอบแทน พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของ
ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ทั งนี เป็นเพราะตัวแทนได้รับค่าตอบแทนและโบนัสต่าง  ๆ  ในอัตราที่เหมาะสม เช่น เงินค่าคอมมิชช่ัน 
เงินโบนัสรายไตรมาส  เงินโบนัสรายปี ค่าคอมมิชช่ันปีต่ออายุ รวมถึงรางวัลคุณวุฒิต่าง  ๆ เช่น กรณี
ตัวแทนสามารถท ายอดได้ตามที่องค์การวางไว้ก็จะมีการให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือการพาไป
ท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ เป็นต้น ย่ิงท าให้เกิดแรงจูงใจเพิ่มขึ น ส่งผลให้มีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ
มากย่ิงขึ น การที่บุคคลมีค่าตอบแทนทีสู่งนั น ถือว่าเพียงพอที่จะใช้ในการด ารงชีวิตและสามารถหาส่ิง
อ านวยความสะดวกมาตอบสนองต่อความต้องการของตน เมื่อได้รับส่ิงเหล่านั นอย่างเพียงพอแล้ว จึง
ท าให้เกิดก าลังใจที่ดีในการท างาน มีแรงจูงใจที่ดีในการท างานย่ิงขึ นด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา
ของ สุมานันท์ สกุลดี (2561)  

ทั งนี แสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจในการท างานเป็นพลังที่ส่งผลให้บุคคลปฏิบัติภาระหน้าที่ให้
ส าเร็จตามที่องค์กรก าหนด  ซ่ึงบุคคลจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะต้องมีความต้องการพื นฐาน 
และความต้องการนั นจะเริ่มต้นด้วยความปรารถนา ความประสงค์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ความอยาก
เป็นเงื่อนไข และถ้าเงื่อนไขได้รับการกระตุ้นหรือผลักดันแล้วก็จะได้รับการตอบสนอง โดยบุคลากร
เหล่านั นจะแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างเต็มความสามารถ ทุ่มเทพยายามในการท างานให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร ซ่ึงส่งผลให้ได้ผลงานที่ดมีีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 

ผลการศึกษาได้ค้นพบประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจและน ามาสู่การวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางใ น
การเสริมสร้างแรงจูงใจที่ส่งผลต่อต่อความผูกพันต่อองค์การของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน 
อินเตอร์เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ดังนี  

ข้อเสนอแนะในการน าผลการศกึษาไปใชป้ระโยชน  ์
1)  องค์การควรจะพัฒนาด้านผลตอบแทนของตัวแทนประกันชีวิตให้ เหมาะสมเพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการของตัวแทนประกันชีวิต และภาวะเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไป เช่น การ
ปรับปรุงอัตราค่านายหน้า หรือเงินจากการส่งเสริมการขาย ในแบบประกันบางชนิดให้สอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และองค์การควรเปิดโอกาสตั วแทน
ประกันชีวิตทุกสถานภาพแสดงความสามารถอย่างเตม็ที่โดยเท่าเทยีมกัน 

2)  องค์การควรให้ความส าคัญต่องานในทุกๆด้านเพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในงาน
เพิ่มขึ น โดยให้ความส าคัญกับตัวแทนประกันชีวิตในทุกต าแหน่งว่าได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาบริษัท
อย่างเท่าเทียมกัน 

3)  ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการจัดอบรมให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตเพื่อให้มีความรู้ความ
ช านาญในงานที่เพิ่มขึ นจากการท างานที่ท าอยู่เดิม และควรให้โอกาสในความก้าวหน้าในต าแหน่งให้
สูงขึ นกว่าเดิม เช่น การเสนอให้เป็นวิทยากรรับเชิญในงานต่างๆของสมาคมประกันชีวิต เพื่อให้
ตัวแทนประกันชีวิตไดแ้สดงความสามารถและศักยภาพของตนเอง 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัครัง้ตอ่ไป 
1)  ในการศึกษาครั งนี จ ากัดเฉพาะบุคลากรตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อเมริกัน อินเตอร์

เนช่ันแนล แอสชัวรันส์ จ ากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เท่านั น ดังนั นควรมีการศึกษาในระดับภาคหรอื
ระดับประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แตกต่างและสมบรูณม์ากย่ิงขึ น 

2)  ควรใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยวิธีอ่ืนประกอบด้วย เช่น การสัมภาษณ์เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การต่อไป 

3)  ควรท าวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากย่ิงขึ น 
4)  ควรน ากรอบแนวคิดในด้านอ่ืนๆที่มีผลต่อความผูกพันขององค์การ เช่นปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มาเพิ่มเติมในการศกึษาวิจยัครั งต่อไป 
5)  ควรท าการศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อ

เปรียบเทียบว่าหน่วยงานเหล่านั นจะมีระดบัแรงจูงใจต่อความผูกพันขององค์การเป็นอย่างไรเพื่อจะได้
ข้อมูลที่กว้างขวางและหลากหลายมากย่ิงขึ น 
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ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความเดอืดรอ้นของ 
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธ์านี 

 
ณัฐวดี คงคาฉุยฉาย* 

บทคัดยอ่ 
 

การศึกษาครั ง นี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ) เพื่ อศึกษาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา  
ความเดือดร้อนของศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผล  
ต่อประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี3) เพื่อน าผลการศึกษามาเสนอแนะการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของศูนย์
ด ารงธรรม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ปลัดอ าเภอและ
ข้าราชการสังกัดส่วนราชการ คณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาท บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาของศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอพุนพิน ในพื นที่อ าเภอพุนพิน ก าหนดตัวอย่างโดยใช้วิธีการค านวณของ ทาโร่ ยามาเน 
(Yamane, 1967) ที่ระดับความคลาดเคล่ือน 0.05 จ านวน 168 คน จากจ านวนประชากร 289 คน 
สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลโดยใ ช้
แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ครั งนี  จ านวน 168 คน  

จากข้อมูลข้างต้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวนร้อยละ 69.60  ส่วนใหญ่
มีอายุระหว่าง 41-55 ปี จ านวนร้อยละ 37.50 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวนร้อยละ 
44.00 สถานภาพส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวนร้อยละ 64.30 เป็นข้าราชการในส่วนราชการ
ระดับอ าเภอ จ านวนร้อยละ 39.30  และส่วนใหญ่ได้รับเงินเดือน 15,001 – 20,000 บาท 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉล่ียรวม คิดเป็น 3.70  ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานมากที่สุด คือ ทุกหน่วยงานเปิดรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ที่ค่าเฉล่ีย 3.92 รองลงมา คือ หน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ท างาน

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ร่วมกัน มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ค่าเฉล่ีย 3.91 ถัดมาอีกคือ การให้
ค าอธิบายตามขั นตอนการด าเนินการให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ค่าเฉล่ีย 3.80 และ
เรื่องที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดสองล าดับ คือ ไม่เกิดการร้องเรียนการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอในการให้บริการประชาชน ที่ค่าเฉล่ีย 3.63  และ ไม่เกิดการ
แทรกแซงการปฏิบัติงานโดยนักการเมืองหรือส่ือมวลชน 3.62 ตามล าดับ 

ประสิทธิภาพการท างานของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอพุนพิน ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอพุนพิน ค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.65 พิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี  

1) ด้านคุณภาพการให้บริการ  ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่ วนใหญ่เห็นด้วยเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการท างาน ด้านคุณภาพการให้บริหารอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉล่ียรวม คิ ดเป็น 3.77 
โดยมีความคิดเห็นในเรื่องของ การส่ังการและให้ความส าคัญของผู้บังคับบัญชาท าให้การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานหรือส่วนราชการต่าง ๆ  ท างานอย่างรวดเร็วขึ น มากที่สุด ที่ค่าเฉล่ีย 3.95 รองลงมาคือ
มีความคิดเห็นในเรื่องของ การปฏิบัติงานโดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับเรื่อง
ร้องเรียนนั นโดยตรง ท าให้การแก้ไขปัญหาส าเร็จ ที่ค่าเฉล่ีย 3.90 รองลงมาอีก คือ ประชาชน  
ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้รับการบรกิารทีด่ี เกิดความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ ที่ค่าเฉล่ีย 3.80  

2) ด้านปริมาณ ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นด้วยเก่ียวกับประสิทธิภาพการท างาน 
ในเรื่องของจ านวนเรื่องร้องเรียนที่สามารถด าเนินการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงาน ที่ค่าเฉล่ียรวม คิดเป็น 3.77 

3) ด้านเวลา ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นด้วยเก่ียวกับประสิทธิภาพการท างาน 
ด้านเวลาอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉล่ียรวม คิดเป็น 3.59 โดยมีความคิดเห็นในเรื่องของ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการร่วมตรวจสอบและร่วมกันแก้ไขปัญหาหรือเจรจาร่วมกัน ท าให้การด าเนินการ
ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอรวดเร็วขึ น มากที่สุด ที่ค่าเฉล่ีย 3.65 รองลงมา คือ ระยะเวลาในการแก้ไข
ปัญหาความเดอืดร้อนใช้เวลาอย่างเหมาะสม ที่ค่าเฉล่ีย 3.53 

4) ด้านค่าใช้จ่าย ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เห็นด้วยเก่ียวกับประสิทธิภาพการ
ท างาน ด้านค่าใช้จ่าย อยู่ในระดับมาก  ที่ค่าเฉล่ียรวม คิดเป็น 3.57 โดยมีความคิดเห็นในเรื่องของ 
การความคุ้มค่าในการด าเนินงาน เมื่อผลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกิดความส าเร็จ มากที่สุด 
ที่ค่าเฉล่ีย 3.68 รองลงมาคือ การด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนมีการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณที่ตอ้งใช้ในการด าเนินงาน ที่ค่าเฉล่ียรวม 3.47 

จากการศึกษาผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการบริการว่า 
การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพจะต้องมีหลักว่ามีความสอดคล้องตรงตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ ท าให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ มีการปฏิบัติโดยถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน เหมาะสมแก่
สถานการณ์และต้องไม่ก่อผลเสียหายแก่บุคคลอ่ืน ๆ ซ่ึงการบริการที่มีคุณภาพจะต้องมีการจัดให้มี



334 

มาตรฐานการให้บริการที่ค านึงถึงการปฏิบัติงานให้เทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ซ่ึงมาตรฐานการ
บริการจะช่วยสร้างแนวโน้มของความคาดหวังให้เพิ่มคุณภาพของการบริการสูงขึ นไปเรื่อย  ๆ และ
แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน (Efficiency) คือ เมื่อมี
ผลการปฏิบัติก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในการท างานสูงถ้าผลการปฏิบัตงิานไม่ดีก็ถือว่ามีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานต่ า 

จากการศึกษาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ
พุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีท าให้เราได้ทราบว่า ข้าราชการและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอพุนพิน มีการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เก่ียวข้องตามข้อกฎหมาย และด าเนินการตามภารกิจหน้าที ่ของหน่วยงาน ท าให้สามารถแก้ไขปญัหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้ และ ผู้บังคับบัญชาที่ให้ความส าคัญ และส่ังการเพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนจะท าให้การด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอพุนพินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประชาชนมีความพึงพอใจมาก ดังนั น จึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างข้าราชการ 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาความเดื อดร้อนและประชาชนในพื นที่ เพื่อให้ทราบถึง
กระบวนการขั นตอนในการด าเนินงาน ท าให้การด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอพุนพินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น 
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บทน า 
 
กระทรวงมหาดไทย มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข การรักษาความสงบ

เรียบร้อยของประชาชน การอ านวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการ
ปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนา
เมือง และราชการอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วน
ราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย  

เมื่อพิจารณาถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามบทบัญญัตกิฎหมายอ่ืน  ๆ  ประกอบด้วยแล้ว 
ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย สรุปได้ 4 ประการ คือ  

1) ด้านการเมืองการปกครอง กระทรวงมหาดไทยมีความรบัผิดชอบเก่ียวกับการอ านวยการ
เลือกตั งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การปกครองและการบริหาร 
หน่วยราชการส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน และการรักษาความมั่นคงของชาต ิ

2) ด้านเศรษฐกิจ กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเก่ียวกับการส่งเสริมอาชีพและ  
ความเป็นอยู่ของประชาชน ซ่ึงจะต้องประสานและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับส่วนราชการต่าง ๆ  ของ
กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง นอกจากนี ยังรับผิดชอบการจัดตั งกลุ่มเกษตรกร การคุ้มครอง
ผู้เช่านา การพัฒนาแหล่งน  าเพื่อการเกษตรขนาดเล็กนอกเขตชลประทาน และการชลประทานราษฎร์ 
เป็นต้น 

3) ด้านสังคม กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาเยาวชน และการ
รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม เป็นต้น 

4) ด้านการพัฒนาทางกายภาพ กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดชุมชน
การจัดที่ดิน การให้บริการขั นพื นฐานในชนบท การจัดผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และการให้บริการ
สาธารณูปโภคในเขตเมือง เป็นต้น 

นอกจากนี  กระทรวงมหาดไทยไดจ้ัดตั งศูนย์บริการข่าวสารมหาดไทยเพื่อรับฟังความคดิเหน็
ของประชาชน ให้บริการข้อมูล และรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เก่ียวกับงานของกระทรวงมหาดไทย  
ทางโทรศัพท์หมายเลข 1567 และทางไปรษณีย์ ตู้ ป.ณ.101 ปณฝ.มหาดไทย กรุงเทพฯ 10206  
ต่อมาบทบาทของศูนย์บริการข่าวสารของกระทรวงมหาดไทยไดเ้พิ่มมากขึ นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจ
เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน จึงได้มีการปรับปรุงศูนย์บรกิารข่าวสาร
ของมหาดไทยให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพย่ิงขึ นโดยใช้ช่ือว่า ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 
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ตั งแต่วันที่  1 เมษายน 2537 ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา การด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม
กระทรวงมหาดไทยมีลักษณะการท างานแบบปิด บริหารเป็นการภายใน ท างานในเชิงรับมากกว่า  
เชิงรุก นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงมีนโยบายที่จะปรับ
บทบาทการท างานของศูนย์ด ารงธรรมใหเ้ป็นไปในลักษณะเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ โดยพิจารณาเห็นวา่ 
การด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจะเปน็อีกกลไกหน่ึงที่จะช่วยให้นโยบาย 

บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มอบนโยบายและ
แนวคิดในการปรับบทบาทของศนูย์ด ารงธรรม ดังนี  

1) ให้ศูนย์ด ารงธรรมมีบทบาทในการอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างจริงจัง  
โดยมีลักษณะการท างานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ 

2) ให้ประชาชนรับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์ด ารงธรรมอย่างแพร่หลายและสามารถ 
แจ้งขอรับความช่วยเหลือในเรื่องความเดือดรอ้นต่างๆ ได้ทุกเรื่องตลอดเวลา  

3) ให้องค์กรภาคเอกชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม 
4) ให้ศูนย์ด ารงธรรมมีภารกิจเสริมในด้านส่งเสริมเชิดชูคนดีและให้ความรู้ทางศีลธรรม 

จริยธรรมแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ “ศูนย์ด ารงธรรม” มีบทบาทในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แก่
ประชาชนอย่างจริงจัง บังเกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม ตอบสนองนโยบายดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย
จึงได้จัดตั งและปรับปรุงศูนย์ด ารงธรรมที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ น โดยก าหนดสถานที่ตั งให้
ชัดเจนเหมาะสม มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือส่ือสารอย่างเพียงพอ มีเครือข่ายเช่ือมโยงถึงกันในทุกระดบั
สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็ว และมีพิธีเปิดศูนย์ด ารงธรรมในมิติใหม่ อย่างเป็นทางการ
พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2545 ซ่ึงตรงกับ “วันด ารงราชานุภาพ” ซ่ึงศูนย์ด ารงธรรม
มาจากค าว่า “ด ารง” และ “ธรรม” 

ด ารง หมายความว่า ทรงไว้ ชูไว้ ท าให้คงอยู่ 
ธรรม หมายความว่า ความยุตธิรรม ความถูกต้อง 
ดังนั น ศูนย์ด ารงธรรม จึงหมายถึง แหล่งที่ทรงไว้ซ่ึงความยุติธรรม นอกจากนี ค าว่า “ด ารง” 

ยังสอดคล้องกับพระนามขององค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด ารงราชานุภาพทีท่รงเป็นองค์ปฐมเสนาบดีของกระทรวงมหาดไทย 

ขอบเขตภารกิจของศูนย์ด ารงธรรมศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยที่ปรับปรุงขึ นใหม่  
มีหน้าที่ความรบัผิดชอบ ดังนี  

1) รับเรื่องราวความเดอืดร้อนของประชาชนในทุกเรื่อง ตลอด 24 ช่ัวโมง 
2) วิเคราะห์ ประเมินเรื่องราว เหตุการณ์ ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและปฏิบัติการ 

ให้ความช่วยเหลือในเบื องต้นอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
3) ประสานการปฏิบัตแิละส่งตอ่เรื่องราวให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไปด าเนินการ 
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4) รายงานผลการปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชาทันทีที่ได้รับเรื่องราว ระหว่างการปฏิบตัิ
และภายหลังภารกิจเสร็จสิ นแล้ว 

5) ประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนทัว่ไปทราบอย่างแพรห่ลาย 
6) ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมเชิดชูคนดีและให้ความรู้ทางศีลธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน

ทั่วไป 
7) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
การด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยมีการจัดตั งครอบคลุมทั งประเทศ  

เพื่ออ านวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนทั งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ส่วนกลาง 
แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย มีที่ตั งบริเวณชั น 1 อาคารศาลาว่าการ
กระทรวงมหาดไทยและศูนย์ด ารงธรรมหรือศูนย์ให้บริการประชาชน ในลักษณะเดียวกับศูนย์ด ารง
ธรรมกระทรวงของหน่วยงานระดับกรมและรัฐวิสาหกิจมีที่ตั งอยู่ในกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแต่
ละแห่ง ส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด 
และศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ ณ ที่ว่าการอ าเภอและก่ิงอ าเภอทุกแห่ง ประกอบกับ ประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การจัดตั งศูนย์ด ารง
ธรรม ให้แต่ละจังหวัดจัดตั งศนูย์ด ารงธรรมจังหวดัขึ นเพื่อรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ การให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน โดยจัดตั ง
ขึ น ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร โดยให้ทุกส่วนงานราชการสนับสนุนการ
ด าเนินการของศูนย์ด ารงธรรมทั งด้าน วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากร ให้สามารถบริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง และ
กรมการปกครองส่ังการให้นายอ าเภอจัดตั ง “ศูนย์อ านวยความเป็นธรรมระดับอ าเภอ” เพื่ออ านวย
ความเป็นธรรมทั งทางแพ่งและทางปกครอง ให้การช่วยเหลือผู้เดือดร้อน รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียน แจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย พร้อมทั งเปล่ียนช่ือ "ศูนย์อ านวยความเป็นธรรมระดับ
อ าเภอ" เป็น “ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ”  

ส าหรับงานศูนย์ด ารงธรรมในที่ว่าการอ าเภอ มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ เก่ียวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นศูนย์บริการร่วมในการประสานกับส่วน
ราชการอ่ืนๆ ในเรื่องการติดตามผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับงานเรื่องราว
ร้องทุกข์ของกระทรวงมหาดไทย โดยการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมต้องบูรณาการเก่ียวข้องกับ
ส่วนราชการหลายหน่วยงานที่จะต้องแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายร่วมกัน 
และการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อาจต้องใช้
เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงการเจรจาตกลงไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาทกัน ดังนั น ที่
ผ่านมาอาจเกิดปัญหาในการร้องเรียนหรือการแจ้งปัญหาใหห้น่วยงานที่รบัผิดชอบด าเนินการ ซ่ึงอาจ
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ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที ประชาชนจึงเกิดความรู้สึกว่าการด าเนินงานของส่วนราชการมี
ความล่าช้าและสร้างความรูสึ้กที่ไมด่ีตอ่ภาครฐั  

จากที่กล่าวมา เห็นได้ว่าการบริหารงานของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จะมีหน้าที่ในการ
ให้บริการประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ซ่ึงจะต้องเป็นการบริการที่มีประสิทธิภาพ 
ประชาชนที่มาใช้บริการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือขอค าปรึกษาด้านกฎหมายจะต้องได้รบัความพงึพอใจ
มากที่สุด อันจะเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีกับหน่วยงานราชการในยุคปฏิรูประบบราชการ โดยเฉพาะ
หน่วยงานที่มีประชาชนรู้จักกันในการช่วยบรรเทาทุกข์ ปัญหาความเดือนร้อนและเป็นที่พึ่งพาของ
ประชาชนโดยไม่ต้องไปสู่กระบวนการยุติธรรมหรือศาล คือ งานศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จะต้องมีการ
พัฒนาและสร้างภาพพจน์ที่ดี ซ่ึงจากในอดีตประชาชนยังไม่ได้รับความพึงพอใจในการติดต่อกับ
หน่วยงานราชการ อาทิเช่น การติดต่อที่ยุ่งยากใช้เวลามาก เจ้าหน้าที่ไมสุ่ภาพ ขาดความความรวดเรว็
และการให้บริการอย่างเสมอภาค เป็นต้น ปัจจุบันจึงมีการปรับเปล่ียนภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน
ราชการให้เป็นที่พึ่งของประชาชนและท าให้เกิดข้อร้องเรียนและปัญหาที่ตามมา เช่น การร้องเรียน
การปฏิบัติหน้าทีข่องเจ้าหน้าที่ ปัญหาการฟ้องรอ้งคดีมากขึ น กล่าวคือ หากไม่มีศูนย์ด ารงธรรมในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือท าหน้าที่ไกล่เกล่ียข้อพิพาทของประชาชน จะท าให้เกิดปัญหาการ
ฟ้องร้องคดีและข้อพิพาทมากขึ นและหากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานศูนย์ด ารงธรรม
ปฏิบัติงาน โดยปราศจากจิตส านึกในการรับผิดชอบก็จะส่งผลให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาควา ม
เดือดร้อนได้ จนอาจท าให้เกิดความขัดแย้งในพื นที่และท าให้ขาดความเช่ือมั่นของประชาชน ปัญหา
ดังกล่าวอาจจะกลายเป็นผลกระทบเกิดความขัดแย้งในสังคมได้ ดังนั น ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอแต่ละ
แห่งที่ต้องการตอบสนองความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน บรรเทาทกุข์ 
และสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ควรจะต้องทราบ
ถึงความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนต่อการบริการ ทั งนี  เพื่อให้สามารถคัดสรรบุคลากร 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และงบประมาณในการให้บริการเพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและการไดร้บั
บริการที่ดี 

จ านวนเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมอ า เภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีในห้วง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 เฉพาะเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอพุนพิน (ไม่รวมถึงเรื่อง
ที่ส่งมาจากส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือเรื่องที่ส่งมาจากศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด)  ตาม
ประเภท ดังตารางที่ 1 
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ตารางที ่1  จ านวนเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานีในห้วง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562  

 
 

ล าดบั 
 

ประเภท 
 

จ านวน 
 

ด าเนนิการ
เสรจ็สิ้น 

 
เร ื่องคา้ง
สะสม 

หมายเหต ุ
เร่ืองท่ีแก้ไขได้คิด

เป็น  
(ร้อยละ) 

1 กรณีขัดแย้งทางสังคม 22 17 5 77.27 
2 กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม

จากภาครัฐ/ภาคเอกชน 
5 5 - 100 

3 กรณีแจ้งเบาะแสการกระท า
ความผิดกฎหมาย ต่า ง ๆ 
หรือกล่าวโทษข้าราชการ
ห รื อพ นั ก ง า น ของ รั ฐ ท่ี
ประพฤติตนไม่เหมาะสม 

18 14 4 77.77 

4 การช่วยเหลือประชาชน ผู้
ไ ด้ รั บคว า ม เ ดือดร้ อน /
ผู้ด้อยโอกาส 

31 22 9 70.96 

5 ปัญหาท่ีดิน 8 2 6 25 
6 เร่ืองอ่ืนๆ 

 
- - -  

 

วัตถุประสงคข์องการศกึษา 
 

1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของศูนย์ด ารงธรรม  
อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2) เพื่ อศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลต่อประ สิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ของศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3) เพื่อน าผลการศึกษามาเสนอแนะการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ของศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ประเดน็ปญัหาของการศกึษาวิจยั 
  

 ประ สิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 

 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

 
1)  แนวคดิเก ีย่วกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นับว่ามีความส าคัญส่งผลต่อผล

การปฏิบัติงานทั งต่อบุคคลและองค์การ ซ่ึงองค์การที่คาดหวังที่จะให้บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานทีม่ี
ประสิทธิภาพจะส่งผลให้องค์การมีประสิท ธิภาพด้วย โดยทั่วไปจะกล่าวถึงผลการปฏิบัติงาน 
(Performance) ซ่ึงถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Efficiency) คือ เมื่อมี
ผลการปฏิบัติก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในการท างานสูงถ้าผลการปฏิบัตงิานไม่ดีก็ถือว่ามีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานต่ า ซ่ึงในส่วนของความหมายของค าว่าประสิทธิภาพไดม้ีผู้ใหค้วามหมาย ดังนี  

Peterson and Plowman ได้ให้ความหมายของค าว่า ประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
ด้านธุรกิจในความหมายอย่างแคบหมายถึง การลดต้นทุนในการผลิต และการให้ความหมายอย่าง
กว้าง หมายถึง คุณภาพและความสามารถในการผลิต และการด าเนินงานด้านธุรกิจที่จะถือได้ว่ามี
ประสิทธิภาพสูงขึ นเมื่อสามารถผลิตสินค้าหรือบริการในปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ ทีเหมาะสม
และต้นทุนน้อยที่สุด เพื่อค านึงถึงสถานการณ์และข้อมูลผูกพันด้านการเงินที่มีอยู่ประสิทธิภาพจึงมี
องค์ประกอบอยู่ 5 มิติ คือ 

(1) มิติด้านคุณภาพ (Quality) คือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ออกมาต้องมีคุณภาพสูง
ผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่าและมีความพึงพอใจ จึงต้องมีความถูกต้อง ความประณีต และความ
เรียบร้อยของงานได้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ 

(2) ปริมาณ (Quantity) คือ งานที่เกิดขึ นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวัง จ านวน
ผลงานที่ท าส าเร็จเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่ก าหนดหรือปริมาณงานที่ควรจะท าในเวลาหรือ
มาตรฐานที่ควรจะเปน็ 

(3) เวลา (Time) คือ เวลาที่ใช้ในการด าเนินงานหรือกิจกรรมจะต้องเหมาะสมตาม
ลักษณะและหลักการของงานโดยต้องมีความรวดเร็ว มีความเป็นปัจจุบัน สามารถน าข้อ มูลมาใช้
ประโยชน์ 

(4) ค่าใช้จ่าย (Costs) คือ ค่าใช้จ่ายทั งหมดที่เกิดจากการท างานจะต้องเหมาะสมกับงาน 
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2) งานวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน (ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อมาตรการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐของกระทรวงยุติธรรม ประจ าปี พ.ศ.2553 เป็นการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อมาตรการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐประจ าป ีพ.ศ.2553 เป็นการส ารวจ
เพื่อรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อแนวทาง/วิธีการ/การด าเนินการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐของกระทรวงยุติธรรมในระดับมากขึ นไป อัน
จะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรการการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐต่อไป
ในอนาคตสามารถสรุป ดังนี  

ช่องทางที่ท าให้รู้จัก/ได้ยินช่ือส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 3 อันดับ ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ น าชุมชน 2) โทรทัศน์  
3) คนในครอบครัว/เพื่อน/คนรู้จัก  

การรับรู้รับทราบช่องทางในการร้องเรียนการทจุริตของภาครัฐ  พบว่า ตัวอย่างเกือบ 3 ใน 4 
ทราบช่องทางในการร้องเรียน โดยช่องทางที่ทราบ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) การท าหนังสือร้องเรียน
มายังหน่วยงาน ป.ป.ท. 2) โทรศัพท์  และ 3) ทางไปรษณีย์ตู้ ปณ. 368 ในขณะที่ตัวอย่างเพียง
เล็กน้อยยังไม่ทราบช่องทางการรอ้งเรียน 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยร้องเรียนปัญหาการทุจริตต่อส านักงาน ป.ป. ท. ในขณะที่มี
ตัวอย่างประมาณร้อยละ 5 ระบุเคยร้องเรียน โดยปัญหาอุปสรรคในการร้องเรียนกับตัวอย่างที่ เคย
ร้องเรียน 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ไม่มั่นใจในการปกปิดช่ือผู้ร้องเรียน 2) มีขั นตอนยุ่งยากซับซ้อน และ
ใช้เวลาพิจารณาเรื่องนาน ในสัดส่วนที่เท่ากัน และ 3) ไม่สะดวก ร้องเรียนผ่านช่องทางที่ก าหนดไว้  

 
ระเบยีบวธิวีจิยั 

   
 การศึกษา เรื่อง ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของศูนย์ด ารงธรรม 
อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการศึกษาวิจัยในลักษณะการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Study) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา 
ซ่ึงผู้วิจัยได้ค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี รวมทั งผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อ
น ามาใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
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 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชศ้กึษา  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ปลัดอ าเภอและส่วนราชการ คณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ 
ไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาท บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ที่
เก่ียวข้องในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอพุนพิน ในพื นที่อ าเภอพุนพิน (ข้อมูล
บุคลากรอ าเภอพุนพิน) จ านวน 289 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบประมาณค่าสัดส่วน 
โดยใช้ตาราง Taro Yamane ที่ระดับความ น่าเช่ือถือ 95% หรือก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนที่
ยอมรับได้ ให้มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 5 หรือ 5% หรือ 0.05 จากจ านวนข้างต้น หากลุ่มตัวอย่าง เพื่อการ
ท าการวิจัยจะสามารถค านวณขนาดของกลุ่มประชากรได ้168 ตัวอย่าง 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
 การศึกษาในส่วนนี  ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ตอบกรอกแบบสอบถามเอง  
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลั กษณะเป็น 
ค าถามปลายเปิด (Open-Ended Questions) และค าถามปลายปิด (Fixed-Alternative Questions)  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยสาเหตุที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โดยค านึงถึงการให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ได้แก่ ขั นตอน
กระบวนการท างาน และปัญหาหรือผลกระทบจากการร่วมมือของส่วนราชการที่เก่ียวข้องในการ
ร่วมกันด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
การศึกษา ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกา รใช้แบบสอบถามโดยการแจก

แบบสอบถามและใช้การวิเคราะหข้์อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม SPSS มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ 
1) ค่าความถ่ี (Frequency Distribution) และค่าร้อยละ (Percentages) 
2) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
4) ค่าต่ าสุด (Min) 
5) ค่าสูงสด (Max)  

 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี โดยจะใช้วิธีแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ผู้วิจัยได้รวบรวม
ข้อมูลและแจกแจงความถ่ีของแบบสอบถาม เพื่อหาค่าเฉล่ียส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกลุ่ม
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ตัวอย่าง การแปลความหมายค่าเฉล่ียของผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีเกณฑ์การแปลผลของคะแนน
ตามช่วง (Interval) ดังนี  

ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 

 ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 

 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
ตารางที ่2  ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการ

ท างานด้านคุณภาพการใหบ้รกิาร 
 

ข้อ ประสิทธภิาพการท างาน �̅� SD ระดบัความเหน็
(เห็นดว้ย) 

ด้านคณุภาพการใหบ้รกิาร 
1. การแก้ไขปัญหาของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอสามารถ

แก้ ไขปัญหาข้อร้องเรียนไ ด้ตามความต้องการ 
ของประชาชน 

3.69 .700 มาก 

2. ท่านคิดว่าประชาชนผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้รับการ
บริการท่ีดี เกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

3.80 .760 มาก 

3. ไม่เกิดการร้องเรียนการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
หรือเจ้าหน้าท่ีของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอในการ
ให้บริการประชาชน   

3.63 .893 มาก 

4. กระบวนการในการแก้ไขปัญหาของส่วนราชการ 
ท่ีเกี่ยวข้องตามกฎหมายไม่ซับซ้อน มีการก าหนด
อ านาจหน้าท่ีว่าเป็นของหน่วยงานใดอย่างชัดเจน 

3.76 .813 มาก 

5. การให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่มีการแบ่ง
พรรคแบ่งพวก 

3.77 .966 มาก 

6. ไม่เกิดการแทรกแซงการปฏิบัติงานโดยนักการเมือง
หรือส่ือมวลชน 

3.62 .946 มาก 
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ข้อ ประสิทธภิาพการท างาน �̅� SD ระดบัความเหน็
(เห็นดว้ย) 

7. การร่วมมือปฏิบัติงานของทหาร หรือต ารวจ ท าให้  
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอ ท าได้ง่ายขึ น 

3.78 .858 มาก 

8. การส่ังการและให้ความส าคัญของผู้บังคับบัญชาท า
ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ
ต่างๆท างานอย่างรวดเร็วขึ น 

3.95 .765 มาก 

9. การปฏิบัติงานโดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน  
ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่ องร้องเรียนนั นโดยตรง ท าให้  
การแก้ไขปัญหาส าเร็จ 

3.90 .779 มาก 

รวมดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 3.77 .610 มาก 

ด้านปรมิาณ 
1. จ านวนเรื่องร้องเรียนที่สามารถด าเนินการและ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไป
ตามมาตรฐานของหน่วยงาน 

3.67 .723 มาก 

รวมดา้นปรมิาณ 3.67 .723 มาก 

ด้านเวลา 
1. ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใช้

เวลาอย่างเหมาะสม 
3.53 .811 มาก 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วม
ตรวจสอบและร่วมกันแก้ไขปัญหาหรือเจรจา
ร่วมกัน ท าให้การด าเนินการของศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอรวดเร็วขึ น 

3.65 .804 มาก 

รวมดา้นเวลา 3.59 .689 มาก 
ด้านคา่ใชจ้า่ย 

1. เกิดความคุ้มค่าในการด าเนินงาน เมื่อผลในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกิดความส าเร็จ 

3.68 .878 มาก 

2. การด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายหรือ
งบประมาณที่ตอ้งใช้ในการด าเนินงาน 

3.47 .997 มาก 
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ข้อ ประสิทธภิาพการท างาน �̅� SD ระดบัความเหน็
(เห็นดว้ย) 

รวมดา้นคา่ใชจ้า่ย 3.57 .845 มาก 

รวมทัง้ 4 ด้าน 3.65 .611 มาก 
 

อภิปรายผล 
 
กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยเก่ียวกับประสิทธิภาพในการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ

พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านปริมาณ ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย 
อยู่ในระดับมากค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.65 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการบริการว่ า 
การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพจะต้องมีหลักว่ามีควา มสอดคล้องตรงตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ ท าให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ มีการปฏิบัติโดยถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน เหมาะสมแก่
สถานการณ์และต้องไม่ก่อผลเสียหายแก่บุคคลอ่ืน ๆ ซ่ึงการบริการที่มีคุณภาพจะต้องมีการจัดให้มี
มาตรฐานการให้บริการที่ค านึงถึงการปฏิบัติงานให้เทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ซ่ึงมาตรฐานการ
บริการจะช่วยสร้างแนวโน้มของความคาดหวังใหเ้พิ่มคุณภาพของการบริการสูงขึ นไปเรื่อยๆ และ
แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน (Efficiency) คือ เมื่อมี
ผลการปฏิบัติก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในการท างานสูงถ้าผลการปฏิบัตงิานไม่ดีก็ถือว่ามีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานต่ า 

จากการศึกษาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ
พุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีท าให้เราได้ทราบว่า ข้าราชการและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอพุนพิน มีการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เก่ียวข้องตามข้อกฎหมาย และด าเนินการตามภารกิจหน้าที ่ของหน่วยงาน ท าให้สามารถแก้ไขปญัหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้ และ ผู้บังคับบัญชา ที่ให้ความส าคัญ และส่ังการเพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนจะท าให้การด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอพุนพินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประชาชนมีความพึงพอใจมาก ดังนั น จึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างข้าราชการ 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและประชา ชนในพื นที่ เพื่อให้ทราบถึง
กระบวนการขั นตอนในการด าเนินงาน ท าให้การด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอพุนพินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น 
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ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะในปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการท างาน 
ความรู้ด้านกฎหมายที่ใช้ด าเนินการในเฉพาะเรื่อง ตามอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการที่สังกัด 

มีความเห็นอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความสามารถทางดา้นกฎหมายทีใ่ช้
ในการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ และหากศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ มีการจัดท าเอกสาร  
หรือให้ความรู้เก่ียวกับข้อกฎหมายที่เก่ียวกับการด าเนินงาน จะส่งผลให้ตัวบุคคลมีความรู้เพิ่มมาก
ย่ิงขึ น 

การเกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานทีต่้องประสานความรว่มมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอควรจะเป็นศูนย์กลางใน  
การประสานงานอย่างเปน็รูปธรรม เพื่อให้เกิดจากท างานที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น 

ข้อเสนอแนะประสทิธภิาพการท างาน 
1) ด้านคุณภาพการให้บริการ 
จากกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการท างานในด้านคุณภาพ  

การให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภออยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก จะเห็นได้ว่าการส่ังการ 
และให้ความส าคัญของผู้บังคับบัญชามีส่วนท าให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ท าได้ส า เร็จและ
รวดเร็วขึ น ดังนั น หากปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ น ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานใหค้วามส าคญั
ในการแก้ไขปัญหา และติดตามขั นตอนการด าเนินงานต่างๆ ท าให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและท าให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานและเพื่อใหก้ารบริการของศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอมีคุณภาพการให้บริการที่ดย่ิีงขึ น และศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอจะต้องรักษามาตรฐานคุณภาพการ
ให้บริการ และพัฒนาคุณภาพการใหบ้ริการอย่างตอ่เน่ือง 
 2) ด้านปริมาณ 

จากกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีประสิทธิภาพด้านปริมาณจ านวนข้อร้องเรียน ตามที่
มีความเห็นว่าศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอพุนพินสามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้เป็นที่ยุติลงได้ เป็นไป
ตามมาตรฐานของหน่วยงานที่มีตัวชี วัดของกรมการปกครองให้ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและมีการรายงานผลเข้าสู่ระบบ e-form ประจ าเดือนของกรมการปกครอง ดังนั น 
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอพุนพินหรือนายอ าเภอในฐานะหัวหน้าศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ควรมีนโยบายเน้น
การฝึกอบรมบุคลากรให้ความรู้เก่ียวกับกรณีเรื่องร้องเรียนและแนวทางปฏิบัติงานที่สามารถแก้ไข
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ปัญหาได้ส าคญัเป็น Case Study เพื่อให้การด าเนินงานของบุคลากรศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ น 

3)  ด้านเวลา 
จากกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการท างานในด้านเวลา อยู่ในระดับมาก 

ท าให้เห็นว่าระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใช้ เวลาอย่างเหมาะสม และเพื่อให้การ
ด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอมีความรวดเร็วมากขึ น ควรจะมีการจัดท าการให้บริการแบบ 
One Stop Service ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ หรือจัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy 
Contact Center: GECC) เพื่อเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนให้เกิดการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมา
ติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ 

ข้อเสนอแนะผูป้ฏบิตังิาน 
ศูนย์ด ารงธรรมต้องมีศกัยภาพ ในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเช่ือมต่องาน

บริการจากหน่วยงานต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสะดวก และรวดเร็ว ในการเข้าถึงงาน
บริการได้อย่างแทจ้ริง 

ควรให้ความรู้ ขั นตอน การปฏิบัติงาน ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอให้ประชาชน และผู้ที่
เก่ียวข้องทราบ โดยทั่วถึง และชัดเจน 

ควรพิจารณาเชิญภาคประชาชน ภาคเอกชน ผู้ที่เก่ียวข้องเข้ามาเป็นที่ปรึกษาการด าเนินงาน
ของศูนย์ด ารงธรรมเพิ่มเติม เน่ืองจากเป็นผู้ที่มีความรู้หลากหลาย มีประสบการณ์ 

ข้อเสนอแนะดา้นโครงสรา้งการด าเนนิงาน 
ในปัจจุบันโครงสร้างการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอยังต้องผ่านขั นตอนในหลาย

ขั นตอน รวมทั งการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอที่ส่วนราชการอ่ืนเห็นว่าเป็นเรื่องของอ าเภอ 
ทั งที่ในความเป็นจริงตามประกาศ คสช. ที่ 96/2557 ส่ังให้ทุกกระทรวง กรม และหน่วยงานบูรณา
การความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินงาน เน่ืองจากต้องประสานการปฏิบัติจากหลายหน่วยงาน และอีกประการคือการโยกย้าย 
บุคลากรปลัดอ าเภอท าให้เกิดความไม่ต่อเน่ืองในการด าเนินงานและความไม่ ชัดเจนของเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ Career pass ภายในงานศูนย์ด ารงธรรม ซ่ึงในอนาคตอาจจะต้องมีการ
ก าหนดต าแหน่ง ให้หัวหน้าศนูย์ด ารงธรรมเปน็ต าแหน่งช านาญการพิเศษ  

ข้อเสนอแนะนโยบายของกระทรวงฯเรือ่งศนูยด์ ารงธรรม 
1) กระทรวงมหาดไทยควรมีมาตรการในการจัดสรรงบประมาณที่ เพียงพอในการสนับสนุน

การพัฒนาศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
2) ภาครัฐควรก าหนดใหม้ีโครงสร้างอัตราก าลังทีชั่ดเจน และมีคู่มือปฏิบัตงิาน 



348 

ภาครัฐควรมีนโยบายให้ทกุกระทรวง หน่วยงาน ให้ความส าคัญเรื่องศูนย์ด ารงธรรมมากขึ น 
ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัครัง้ตอ่ไป 

1)  ควรศึกษาถึงลักษณะทางประกรศาสตร์ที่ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถตอบสนองผู้มาติดต่อศูนย์ด ารงธรรม และ
สามารถน าไปตอ่ยอด พัฒนาการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอได้อย่างครอบคลุมมากขึ น 
 2)  ควรจัดท าการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบดว้ยเพื่อใหไ้ดข้้อมูลเชิงลึกมากย่ิงขึ น 

3)  ควรศึกษากลยุทธ์ที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานหลากหลายวิธี เพื่อน ามาปรับ
ใช้กับการท างานของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 

4)  ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอลักษณะเดียวกันนี กับอ าเภออ่ืน  ๆ  ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมุ่งเน้นถึงสภาพปัญหาการ
ด าเนินงานและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและคุณภาพการบริการของศูนย์
ด ารงธรรมให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ น 
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ประสิทธิภาพในการปฏบิัตงิานของข้าราชการฝ่ายธุรการ 
ของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎรธ์าน ี

       ดวงพร  ธรรมณี* 
 

บทคัดยอ่ 
 

งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
ฝ่ายธุรการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี และเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาด าเนินงาน
ของฝ่ายธุรการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี  เก็บข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถามกับ
ข้าราชการธุรการ จ านวน 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบายงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียร์สัน พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกันก าหนดแนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน 

จากการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินการธุรการของส านักงาน
เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี มี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านระบบ ด้านโครงสร้าง ด้านบุคลากร 
ด้านทักษะ และด้านค่านิยมร่วมของคนในองค์กรอิทธิพลอยู่ในระดับมาก โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

(�̅�=4.43) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D. = 0.236) เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สามอันดับ

แรกที่มีระดับมาก คือการจัดแบง่ต าแหน่งงานความรบัผิดชอบอย่างชัดเจน ซ่ึงค่าเฉล่ีเท่ากับ (�̅�=4.67) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S..D.= 0.574) รองลงมา คือ มีการเสนอความคิดเห็นร่วมกันเพื่อ

พัฒนาองค์กร ซ่ึงค่าเฉล่ีเท่ากับ (�̅�=4.63) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S..D.= 0.615) และ
หน่วยงานของท่านมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน,หน่วยงานของท่านมีการด าเนินนโยบายในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนซ่ึงค่าเฉล่ีเท่ากับ (�̅�= 4.60) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S..D.= 0.498) 
ส าหรับแนวทางการพัฒนา หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ควบคู่
ไปกับการพัฒนาศักยภาพความรู้ ความสามารถ ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ  เพื่อให้ข้าราชการใน
องค์กรได้เกิดการแลกเปล่ียนกัน 

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
 
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี สังกัดส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 กรมเจ้าท่า 

กระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า เป็นองค์กรส าคัญในการก ากับดแูล ส่งเสริม พัฒนาระบบการขนส่งทาง
น้ าและพาณิชย์นาวีให้มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลที่จะช่วยส่งเสริมการ
พัฒนาระบบการขนส่งทางน้ าและการพาณิชย์นาวีให้มีการเช่ือมต่อกันระหว่างระบบการขนส่งอ่ืน ๆ 
การขนส่งผู้โดยสารและสินค้าต่าง ๆ ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และกิจการต่าง ๆ ที่เก่ียวเน่ือง เพื่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและปลอดภัยตลอดจน การสนับสนุนภาคการส่งออกให้มี 
ความเข้มแข็ง โดยมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย กฎหมาย
ว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยเรือโดนกัน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี และ
กฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในการ ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ า
ด าเนินการจัดระเบียบการขนส่งทางน้ าและกิจการพาณิชย์นาวี   ร่วมมือกันและประสานงานกับ
องค์การ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศในด้านการขนส่งทางน้ า การ
พาณิชย์นาวีและในส่วนที่เก่ียวกับอนุสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
หน้าที่หลักในการใหบ้รกิารประชาชน คือการอนุญาตใหท้ าการขุดลอกร่องน้ าทางเดินเรือ การอนุญาต
ให้กระท าส่ิงล่วงล้ าล าน้ า ตรวจความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ า การขอจดทะเบียนเรือใหม่ การขอ
ต่อใบอนุญาตใช้เรือ การขอเปล่ียนแปลงรายการเรือ การขอมีหนังสือคนประจ าเรือ การช้ีแนวเขต
ที่ดิน การออกประกาศนียบัตรฝ่ายช่างกลและการออกประกาศนียบัตรฝ่ายเดินเรือ  ในการปฏิบัติงาน
หน้าที่ของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี การแบ่งหน้าทีค่วามรับผิดชอบของส่วนราชการ
ภายใน งานธุรการ งานตรวจการขนส่งทางน้ า งานตรวจเรือ และงานทะเบียนเรือ 

เมื่อกล่าวถึง “การปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายธุรการ” ลักษณะงานหรือหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายธุรการ เป็นหน่วยงานที่ส าคัญงานหน่ึงของการบรหิาร
จัดการที่จะท าให้การปฏิบัติงานในส านักงานเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการด าเนินการ 
เป็นงานบริการและเก่ียวข้องกับหนังสือ นับตั้งแต่คิด ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จดจ าท าส าเนา รับ ส่ง 
บันทึก ย่อเรื่อง เสนอส่ังการ โต้ตอบ จัดเก็บ ค้นหา ท าลาย กระบวนการหน่วยงานต้องพร้อมที่จะ
สามารถด าเนินงาน ตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ ก าหนดขอบข่ายงานคลอบคลุมถึงการวางแผนการ
บริหารงานธุรการเพื่อองค์กร และบุคลกรของส่วนราชการได้ให้บริการข้อมูลข่าวสารของการบริหาร
จัดการ ไม่ว่าจะเป็นการรับส่งเอกสาร การตอบโต้เอกสาร ซ่ึงเป็นหลักฐานในทางราชการอันจะอ านวย
ประโยชน์ต่อการประสารงาน 
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ซ่ึงในแต่ละหน่วยงานจะต้องติดต่อการประสาร และด าเนินงานด้านเอกสารทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ท าให้มีการใช้เอกสารในการติดต่อประสารงานเป็นจ านวนมาก ซ่ึงการจัดการ
เอกสารทั้งหมดน้ีผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการต้องเป็นผู้รับผิดชอบ หากเอกสารผิดพลาด ล่าช้า สูญหาย
ซ้ าซ้อน สับสน ส่งผลให้การบริหารงานด้านเอกสารไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้การท างานไม่บรรลุผล
สัมฤทธิ์ 
 ส าหรับปัญหาที่เกิดข้ึน และพบบ่อยในส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีปัญหา
ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดท าหนังสือ การรักษาเอกสาร ในการด าเนินงานท าใหง้านไมไ่ด้
มาตรฐานไม่เหมาะสมกับปริมาณงานไม่มีการวางแผนการ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายธุรการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี  และแนวทางการ
พัฒนารูปแบบการด าเนินงานของงานฝ่ายธุรการอันจะน าไปสู่การสร้างประสิทธิภาพในการท างาน
ขององค์กรให้ดีต่อไป 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทางส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้ก าหนดให้เป็น
หน้าที่ของพนักงานแต่ในทางการปฏิบัติงานจะต้องมีฝ่ายงานธุรการ เป็นตัวกระจ่ายงานด้านเอกสาร
จากภายในและภายนอก ฝ่ายธุรการจะต้องท าหน้าที่สนับสนุนงานด้านต่าง  ๆ  ในข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงข้าราชการฝ่ายธุรการจะตอ้งมีธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติงานเพื่อที่จะใหง้านมศีักยภาพ 
มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมโปร่งใส เพื่อที่จะสร้างความเช่ือมั่นให้กับองค์กร ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานของข้าราชการฝ่ายธุรการของส านักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี แนวทางการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานของข้าราชการฝ่ายธุรการ เพื่อ
น าไปสู่การสร้างประสิทธิภาพในการท างานขององค์กรตอ่ไป 
 

วัตถุประสงคข์องการวจิยั 
 

1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของฝ่ายธุรการส านักงาน
เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี 

2) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาด าเนินงานของฝ่ายธุรการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
สุราษฎร์ธานี 
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ค  าถามการวจิยั 
 

1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของฝ่ายธุรการส านักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี มีอะไรบ้าง 

2) แนวทางในการพัฒนาด าเนินงานของฝ่ายธุรการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎรธ์านี 
 

ขอบเขตของการวจิยั 
  

1)  ขอบเขตดา้นเนือ้หา 
 การวิจัยครั้งน้ี ก าหนดขอบเขตด้านเน้ือหา ประเด็นประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการฝ่ายธุรการของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านกล
ยุทธ์องค์กร การปฏิบัติงานของบุคลากร ทักษะความรู้และความสามารถในการปฏิบัตงิานน า ไปสู่การ
พัฒนาด าเนินงานของฝ่ายธุรการส านักงานเจ้าทา่ภูมิภาคสาขาสุราษฎรธ์านีตอ่ไป 

2)  ขอบเขตประชากร 
 ข้าราชการฝ่ายธุรการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี จ านวน 30 คน 
 3)  ขอบเขตดา้นพ ืน้ที ่
 ข้าราชการฝ่ายธุรการผู้ปฏิบัตงิานในส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี 
 4)  ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
 ด าเนินการการศึกษาตั้งแต่เดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน 2562 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถในการบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากร

ต่ าสุดการใช้วิธีการให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรที่ส้ินเปลืองน้อยที่สุด โดยมีเป้าหมาย คือ ประสิทธิผล
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยทั่วไป หมายถึง ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเมื่อมีผลการปฏิบัติงานที่ดีก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงจากน้ี นักวิชาการ
หลายท่านได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพไว้   

ประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงานไว้เป็นประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
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1) ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราว หมายถึงว่า การที่จะสามารถมองเห็นความ
แตกต่างระหว่าง 2 ส่ิง หรือมากกว่าหรือความสามารถในการที่จะได้ถูกต้องว่างานส าคัญได้เสร็จส้ิน
ลุล่วงไปแล้วหรือสามารถเห็นถึงความแตกตา่งวา่อันไหนถูกต้องเลยอันไหนไม่ถูกต้อง 

2) ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง กระบวนการของการสามารถหาค าตอบ 
เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ความสามารถในการแก้ปัญหาน้ีจะกระท าได้โดยการสอนพนักงานให้เห็นความ
ส าคัญระหว่างอาการและสาเหตทุี่จะเกิดข้ึนตลอดแนวทางการแก้ไข 

3) ความสามารถจ าเรื่องที่ผ่านมา  หมายถึง การสามารถรู้ได้ว่าจะต้องท าอะไรหรือต้องใช้
อะไรตลอดจนสามารถรูล้ าดับหรือระเบียบของการปฏิบัตงิานของงานใดงานหน่ึงส่ิงเหล่าน้ีล้วนแต่เปน็
ประสิทธิภาพและความสามารถเชิงสถิติ 

4) ความสามารถในการดดัแปลง หมายถึง ความสามารถในการรู้จักเครื่องมอื หรือเครื่องกล
ต่าง ๆ  เพื่อที่จะปฏิบัติงานที่ตอ้งการใหเ้สร็จส้ินลงไปได้ 

5) ความสามารถในการพูด หมายถึง ความสามารถในเชิงการพูดเป็นส่ิงส าคัญในการส่ือ
ความรู้ความเข้าใจซ่ึงเป็นเรื่องส าคญัอย่างย่ิงส าหรับประสิทธิภาพในการท างาน 

สมยศ แย้มเผ่ือน (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มรผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานปฏิบัติการบริษัท เอเชียนมารีนเซอร์วิสส์ จ ากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพใน
การท างานของพนักงานปฏิบัติการบริษัท เอเชียนมารีนเซอร์วิสส์ จ ากัด (มหาชน) ด้านปริมาณ ด้าน
คุณภาพ และด้านผลผลิตพบว่า พนักงานมีระดับประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมและแต่ละด้านอยู่
ในระดับดี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้าน
ปริมาณ ด้านคุณภาพ และด้านผลผลิตแตกต่างกัน และผลการวิจัยของปิยบุตร มิ่งประเสริฐ (2552) 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการ
บริษัทคูราม่า (ไทยแลนด์) จ ากัดผลการวิจัยพบว่า ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ด้านปริมาณงานด้านคุณภาพและงานด้านผลผลิตอยู่ในระบบปานกลาง ระดับความคิดเห็นด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและระดับความคดิเห็นด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของพนักงาน
โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 

วิรัช สงวนวงศ์ กล่าว่า ประสิทธิภาพของการบริหารงานจะเป็นเครื่องช้ี ความก้าวหน้า หรือ
ความล้มเหลวขององค์กรงานที่ส าคัญของการบริหารองค์กรก็คืองานในหน้าที่ของการบริหาร ซ่ึงจะ
เหมือนกันเป็นกลไม่ว่าจะเปน็องคก์รขนาดใด มีจุดประสงคไ์ดเ้ป็นเครือ่งมือช่วยให้การบริหารที่เหมาะสม
กับองค์กรของตนเอง สถานการณต์า่ง ๆ  และน าไปปรับใช้ใหเ้กิดประโยชน์แก่องคก์รมากที่สุด 
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1) บรรยงค์ โตจินดา ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพในการบรหิารงานบุคคลไว้ 
2) การสร้างบรรยากาศหรือเงื่อนไขที่จะให้คนในองค์การมีความรู้สึกอยากท างาน ตัวการ

ส าคัญที่วัดว่าบรรยากาศ หรือเงื่อนไขในองค์การเอ้ืออ านวยต่อการท างานมากกน้อยเพียงใด  
3) การใช้ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจหรือรวบรวมมาก าหนดกิจกรรมทีส่ าคญัขององค์การเพือ่

กระตุ้นให้มีการปรับปรุงใหด้ีข้ึน ควรปรับปรุงกิจกรรมอะไรน้ันโดยทั่วไปจะต้องเปรียบเทียบผลไดกั้บ
ค่าใช้จ่ายของการปรบัปรุงน้ัน 

4) การก าหนดระบบ การประเมิน และค่าตอบแทนของผู้บริหารสัมพันธ์โดยตรงกับ
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยสอดคล้องกับแนววัดผลก าไร 

5) กรติดต่อส่ือสาร ความมีส่วนร่วมของคนในองค์การ 
6) ฝ่ายบริหารควรแจ้งใหฝ่้ายปฏิบัติทราบถึงการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญในหลักการนโยบาย 
7) การวัดหรือการประเมินใด  ๆ  ที่เก่ียวกับบุคคลในองค์การจะต้องใช้เกณฑ์มาตรฐาน 
8) การวัดความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางด้านบุคคลกับข้อมูลอ่ืนขององค์การที่เก่ียวกับ

ประสิทธิภาพขององค์การ ก าไร การเจริญเติบโตค่าใช้จ่ายและอ่ืน  ๆ  ควรกระท าเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของพนักงานดังน้ันประสิทธิภาพในการท างานจึงเป็นส่ิงที่เกิดจากความพึงพอใจของ
พนักงานที่ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยพิจารณาถึงภารกิจที่ปฏิบัติ 
ความสามารถ ความพึงพอใจที่จะท างานร่วมกันในอนาคต ซ่ึงการบรรลุผลการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมาย อยู่ในมาตรฐานด้านปริมาณ คุณภาพ และเหมาะสมกับเวลาในผลงานที่ออกมาซ่ึงช่วยให้
องค์กรบรรลุภารกิจขององค์การที่ส าคัญได้ส าเร็จ โดยเฉพาะในด้านการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพใน
การท างานร่วมกัน 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548 , น. 56) ประสิทธิภาพการท างาน
โดยทั่วไป หมายถึง การท างานที่ประหยัดได้ผลงานที่รวดเร็วมีคุณภาพคุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากรใน
ด้านการเงิน คน อุปกรณ์ ประสิทธิภาพจึงเป็นส่ิงซ่ึงสามารถสร้างให้เกิดข้ึนได้และสามารถวัดได้โดย
ในทางปฏิบัติจะวัดประสิทธิภาพจากปัจจัยน าเข้ากระบวนการหรือผลผลิตที่ออกมาโดยวัดอย่า งใด
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังน้ัน ประสิทธิภาพจึงสามารถมองไดใ้นแง่มุมต่าง  ๆ   

1) ประสิทธิภาพในแง่มุมของคา่ใช้จ่ายหรอืต้นทุนการผลิต 
2) ประสิทธิภาพในแง่มุมของกระบวนการบริหาร 
3) ประสิทธิภาพในแง่มุมของผลลัพธ์การท างานทีม่ีคณุภาพเกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ประสิทธิภาพในการท างาน วัดจากความรู้สึกความพึงพอใจ ปัจจัยที่ท าให้ยอดการผลิตตกต่ า

ในองค์กรธุรกิจ ทั้ง ๆ ที่คนท างานเท่าเดิมคนงานขาดงานเปล่ียนงานบ่อยหรือมาท างานแตท่ างานไมด่ี 
ไม่เต็มความสามารถ ล้วนมีสาเหตุมาจากความพึงพอใจ 
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1) ก่อให้เกินประสิทธิภาพในการท างาน 
2) ก่อให้เกิดการปรับปรงุแก้ไข 
3) ก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่องานมากข้ึน 
4) ก่อให้เกิดขวัญก าลังใจในการท างาน 

 ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ถ้าบุคคลมีความพึงพอใจใน
งานระดับสูงย่อมน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดหาองค์ประกอบ ต่าง ๆ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ผลประโยชนตอบแทนที่ยุติธรรมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจใน
งาน เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี ประสิทธิภาพในการท างานสูงย่อมจะส่งผลให้งาน
ของหน่วยงานน้ันมีทั้งปริมาณและคุณภาพดีตาไปดว้ยซ่ึงความรูค้วามสามารถของบุคลากรเพียงอย่าง
เดียวไม่สามารถท าใหห้น่วยงานประสิบความส าเร็จได้หากบคุลากรขององค์กรน้ันปราศจากความตัง้ใจ
และเต็มใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ดังน้ันการที่ บุคลากรจะปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดย่อมข้ึนอยู่กับความพึงพอใจในการท างาน 

สรุปได้ว่าประสิทธิภาพ หมายถึง การกระท ากิจกรรมใด  ๆ  ที่บรรลุผลตามที่ต้องการและ
ตั้งเป้าหมายไว้โดยสามารถประหยัดและลดการสูญเสียทรัพยากรต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมที่มุ่ง
ผลิตผลลัพธ์โดยมีสัดส่วนกับความพยายามในการลงทุนไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้อย่าง
ทันต่อสถานการณ์และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างคุม้ค่าโดยอาศยัปัจจัยจากประสิทธิภาพทีเ่ก่ียวกับ 
ด้านบุคคล ด้านงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ รวมถึงด้านการจัดการจนได้ผลลัพธ์ที่ก าหนด
ไว้ตามเงื่อนไขของเป้าหมายถูกต้องรวดเร็ว และเป็นที่พึงใจขององค์กร 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
สุดารัตน์ กิมศิริ (2551) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน

ของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ” ผลจากการวิจัยสรุปได้ว่าปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มี 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยความส าเร็จจากการ
ปฏิบัติงานการบริหารและนโยบายขององค์กร ความก้าวหน้าของสวัสดิการ และความมั่นคงปัจจยัทีม่ี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูงสุด คือความส าเร็จจากการปฏิบัติงานปัจจยัที่
มีความสัมพันธ์ทางลบกับประสิทธิภาพ มี 4 ปัจจัย คือความร่วมมือและความสามัคคีของการปฏิบัติ
ตนความรับผิดชอบสภาพแวดล้อมปัจจัยทีม่ีความสัมพันธ์ทางลบกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูงสุด 
คือความรับผิดชอบ ด้วยปัจจัยจากการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและปัจจัยความรับผิดชอบมคีวามสัมพันธ์ทางลบกับประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน 

นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ได้มีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีพบว่าปัจจัยที่ผลต่อการปฏิบัติงานมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.58 
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แรงจูงใจในการท างานมคี่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 และประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากรองคก์าร
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78 ซ่ึงมีความส าคัญอยู่ในระดับมากการทดสอบ
สมมุติฐานพบว่าปัจจัยอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานคือโครงการและความสามารถมีความส าคัญกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรรู้ได้ระดับน้อย (R = 492) และมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี อย่างมีนัยส าคัญสถิติที่ระดับ .05 (F = 
39.428 , df = 2 , Sig. = .000) 

 

ระเบยีบวธิวีจิยั 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามจ านวน  3  ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย ข้อมูล ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่งงาน โดยให้ผู้ตอบเลือก
ค าตอบที่ตรงกับความคดิเห็นของตนมากที่สุดเพียงข้อเดียววิเคราะห์ดว้ยร้อยละ (Percentage) 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ฝ่ายธุรการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี วิเคราะห์ด้วยค่าเฉล่ีย ( Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจริงของข้ าราชการฝ่ายธุรการ
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี   (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

การสรา้งเครือ่งมอืในการวจิยั 
1) แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย ค าถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และต าแหน่งงาน 
2) แบบสอบถามค าถามเก่ียวกับการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ค าถามเก่ียวกับการสร้าง

และการแสวงหาความรู้ การจัดการความรูใ้หเ้ป็นระบบ การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ และการเรียนรู้ 
3) แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ค าถามเก่ียวกับ

ต้นทุนของงานด าเนินงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน ปริมาณงาน เวลาของการปฏิบัติงานและ
กระบวนการด าเนินงาน 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ผู้ศึกษา น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และมีการแจ้งให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามทราบถึงวัตถุประสงคข์องการวิจยั  



358 
 
 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากผู้ศึกษาได้รวบรวมแบบสอบถามแล้วจึงท าการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทัง้หมด เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะหแ์ละประมวลผลต่อไป  

การวเิคราะหข์อ้มลู 
 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้การสุ่มตัวอย่างเพื่อท าแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถามโดยการหาค่าทางสถิติ เพื่อหาความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ 

ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ียแบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) มีค าตอบ
ให้เลือก 5 ระดับ (5, 4, 3, 2, 1) เกณฑ์การพิจารณาตัดสินค่าเฉล่ียเป็น ดังน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00  หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ระดบัน้อย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80  หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ผลการศกึษา 
 
ก าหนดแนวทางการพฒันารปูแบบการด าเนนิงาน 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล กับความคิดเห็นของข้าราชการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุ

ราษฎร์ธานีก าหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานของข้าราชการพบว่า ประสิทธิภาพการ
ท างานจะต้องด าเนินการพัฒนาองค์กรตามปจัจัยทีไ่ดศ้ึกษาข้างต้น มี 6 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านกลยุทธ์ ควรมีการสร้างยุทธศาสตร์ลวงหน้าในรูปแบบการวางแผน ก าหนดทิศทาง
ของหน่วยงาน กลยุทธ์ในการท างานในปัจจุบันให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และมีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุขในการท างาน เน่ืองจากส านักงาน
เจ้าท่าเป็นหน่วยงานที่ด าเนินการเก่ียวกับการบริการงานด้านต่าง ๆ และเรื่องร้องเรียน ต้องให้ความ
เป็นธรรมต่อประชาชนทั้งสองฝ่าย มีความใกล้ชิดกับประชาชน จึงควรมีการก าหนดยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบันมากที่สุด 

2) ด้านระบบ มีการออกแบบกระบวนการในการปฏิบัติงานหลัก ของส านักงานเจ้าท่า มี
แบ่งงานเป็นสัดส่วนจึงควรมีการรักษาระบบงานดังกล่าว ไว้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัตงิานจริง งาน
ธุรการ งานตรวจการขนส่งทางน้ า งานตรวจเรือ งานทะเบียนเรือ พร้อมทั้งพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่ากับผู้
มาใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขณะเดียวกัน ก็ควรที่จะเช่ือมโยงระบบงานขององค์กรให้บรรลุ
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ตามพันธ์กิจและยุทธศาสตรของส านักงานเจ้าท่าภูมิสาขาสุราษฎร์ธานี โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการ
รับฟัง ความต้องการหรือความคิดเห็นของผู้รับบริหารและผู้มีส่วนเสียมาใช้ในการพิจารณาทบทวน
เพื่อปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการท างานอย่างต่อเน่ือง พัฒนาระบบกา รประเมินผลในการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานใหกั้บข้าราชการดงักล่าว 

3) ด้านโครงสร้าง ควรมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการท างานรูปแบบใหม่ ๆ  เพื่อเพิ่มความ
คลองตัวในการปฏิบัติงาน และให้ข้าราชการทุกระดับสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ส่ิง
ส าคัญคือต้องเน้นระบบการส่ือสาร เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างความร่วมมือในการปฏิบตัิงาน 

4) ด้านบุคลากร ในการพัฒนาองค์กรบุคลากรมคีวามส าคัญเพราะบคุลากรมีส่วนรว่มในการ
ด าเนินการพัฒนาองค์กร เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมคิดและเสนอความคิดเห็น เปิดโอกาสให้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจต่าง ๆ เพราะการเปิดโอกาสในด้านต่าง ๆ มีส่วนช่วยให้เกิดความร่วมมือ รวมใจ
ระหว่างข้าราชการภายในองค์กรด้วยกัน ผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์กรตอ่ไป 

5) ด้านทักษะ เปิดโอกาสให้ข้าราชการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้แสดง
ศักยภาพความรู้ ความสามารถในการด าเนินการต่าง  ๆ และควรมีการจัดเสริมสร้างความรู้ 
ความสามารถให้กับข้าราชการอยู่เสมอเน่ืองจากด้านทักษะความรู้ความสามารถถือเป็นความส าคัญ
ต่อประสิทธิภาพในการด าเนินการ 

6) ด้านค่านิยมร่วมของคนในองค์กร ควรจัดกิจกรรมทีส่ร้างความสามัคคีใหกั้บองค์กร สร้าง
ความสัมพันธ์ความร่วมมอืกันภายในองค์กร วัฒนธรรมการเรียนรู้ เพื่อให้บุคคลากรทุกคนมีพฤติกรรม
การแสวงหาความรู้เพื่อน าความรู้ที่ได้จากการแสวงหามาใช้ในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงงานและมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง 
 จากผลการวิจัย เรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการฝ่ายธุรการของส านักงาน                                             
เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี  ผู้วิจัยได้น าประเด็นที่เป็นผลส าคัญและน่าสนใจ น ามาอภิปรายผล 
ดังน้ี 

ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ประสทิธภิาพในด้านด าเนินการธุรการของส านักงานเจ้าทา่ภูมิภาคสาขา
สุราษฎร์ธานี  ปัจจัยทั้ง 6 ด้าน ด้านกลยุทธ์ ด้านระบบ ด้านโครงสร้าง ด้านบุคลากร ด้านทักษะ ด้าน
ค่านิยมร่วมของคนในองค์กร การด าเนินงานในระดบัมาก สามันดับแรก ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ค่าเฉล่ีย

เท่ากับ (�̅� = 4.622 ) ด้านค่านิยมร่วมของคนในองค์กร ค่าเฉล่ียเท่ากับ ( �̅�  = 4.516 ) และด้าน

ระบบ ค่าเฉล่ียเท่ากับ (�̅� = 4.455 ) ตามล าดับ พบว่าประเด็นส าคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ

ท างาน คือ เรื่องของการจัดแบ่งต าแหน่งงานความรับผิดชอบของงาน ค่าเฉล่ียเท่ากับ (�̅� = 4.670 ) 

รองลงมา คือ มีการเสนอความคิดเห็นร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์กร ค่าเฉล่ียเท่ากับ ( �̅� = 4.630 ) 
ตามล าดับ ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกับกับแนวคิดของ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ประสิทธิภาพใน
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การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78 ซ่ึงมีความส าคัญ
อยู่ในระดับมากการทดสอบสมมุติฐานพบว่าปัจจัยอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานคือโครงการและ
ความสามารถมีความส าคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรรู้ได้ระดบัน้อย (R = 492) 
และมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี อย่างมี
นัยส าคัญสถิติที่ระดับ .05 (F = 39.428 , df = 2 , Sig. = .000) 
 ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ในด้านด าเนินการธุรการของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุ

ราษฎร์ธานี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ (�̅� = 4.52 ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ (S.D. = 0.23) และทุก
ด้านจัดอยู่ในระดับมาก แต่พบว่า ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.52 การน า
ทรัพยากรที่ใช้แล้วมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.80  รองลงมา คือ 
การตระหนักและกระตุ้นให้ผู้อ่ืนให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 4.70 สามารถวิเคราะห์ได้ว่า 
ข้าราชการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ให้ความส าคับกับการใช้ทรัพยากรทีม่ีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์ และคุ้มค่าที่สุดในการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกับกับแนวคิดของ ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
อุตรดิตถ์” ผลจากการวิจัยสรุปได้ว่าปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มี 
4 ปัจจัย คือ ปัจจัยความส าเร็จจากการปฏิบัติงานการบริหารและนโยบายขององค์กร ความก้าวหน้า
ของสวัสดิการ และความมั่นคงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูงสุด 
คือความส าเร็จจากการปฏิบัติงานปจัจัยที่มคีวามสัมพันธ์ทางลบกับประสิทธิภาพ มี 4 ปัจจัย คือความ
ร่วมมือและความสามัคคีของการปฏิบัติตนความรับผิดชอบสภาพแวดล้อมปัจจัยที่มีความสัมพันธท์าง
ลบกับประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานสูงสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
จากการศึกษา  ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของข้าราชการฝ่ายธุรการของส านักงานเจา้ทา่

ภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาสามารถน าไปสู่ข้อเสนอแนะในการศกึษาครั้งน้ี ดังน้ี 
ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
จากผลการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาขอน าเสนอแนวทางในการปรับปรงุการจดัการความรู้งานฝ่าย

ธุรการซ่ึงในการปฏิบัติงาน ข้าราชการต้องมีกระบวนการในการบริหารจัดการกับเวลา ในการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ และต้องรักษาคุณภาพของงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานสูงสุด คือ ด้านกลยุทธ์ และด้านทักษะ ในการท างาน
หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่าง  ๆ  หรือมีการสนับสนุนให้
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บุคลากรทุกระดับรับการอบรม หรือสัมมนากับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมสร้างความรู้
ความสามารถ แลกเปล่ียนความรู้กัน 
 ข้อเสนอแนะเพ ือ่การวจิยัครัง้ตอ่ไป 

1) ควรศึกษาการประเมินสภาพการท างาน ปัญหาและอุปสรรคของบุคลากรแต่ละฝ่ายใน
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี เพื่อท าปัญญาปละอุปสรรคมาปรับปรุง แก้ไข ในการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานต่อไป 

2) ควรศึกษาปัจจัยต่าง ๆ  เพิ่มเติมนอกเหนือจากปัจจัยทั้ ง 6 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหน่วยงาน และสภาพสังคมปัจจุบัน เพื่อพบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน สามารถน าผลการศึกษาที่ได้ไปก าหนดแนวทาง นโยบาย ข้อตกลงร่วมกันภายในองค์กร
เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บรกิารของหน่วยงานตอ่ไป 

3) ควรมีการศึกษาการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น ความ
รวดเร็วในการท างาน ซ่ึงจะท าใหท้ราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานที่เป็นธรรมมากย่ิงข้ึน 

4) ควรมีการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของส านักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี เพื่อน าผลที่ได้มาเป็นต้นแบบในการบริหารงานให้มปีระสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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ประสิทธิภาพจากการช าระหนีสิ้นเชื่ออเนกประสงค์ขา้ราชการครขูอง 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยา จังหวัดสุราษฎรธ์านี 

ดวงศมน กลิ่นเมฆ* 

 
บทคัดยอ่ 

 
อาชีพข้าราชการครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติและได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลทั่วไป แต่ใน

ปัจจุบันภาพลักษณ์เหล่าน้ันได้เปล่ียนไป สาเหตุหน่ึงอาจมีสาเหตุมาจากเศรษฐกิจที่มีการผันผวนอยู่
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงข้ึนเรื่อย ๆ ส่งผลให้ค่า
ครองชีพและค่าใช้จ่ายสูงข้ึน แต่ในทางกลับกันเงินตอบแทนที่ได้รับจากการท างานก็มิได้ปรับตามไป
ด้วย ท าให้คนจ านวนมากต้องหาทางออกให้กับตนเองและครอบครวั โดยการที่ไปกู้ยืมเงินจากสถาบนั
ทางการเงินหรือการกู้ยืมเงินนอกระบบ ปัญหาหน้ีสินก าลังเป็นปัญหาใหญ่ที่คนไทยประสบปัญหาอยู่  
ข้าราชการครูในฐานะประชาชนกลุ่มหน่ึงของประเทศก็ประสบกับปัญหาหน้ีสิน อันเน่ืองมาจากสาเหตุ
ใด ๆ ก็ตามเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เพราะข้าราชการครูส่วนใหญ่จะมีรายได้หลัก คือ เงินเดือน แต่
รายจ่ายมีหลากหลาย 

ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครู นับเป็นเรื่องที่ทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศให้ความ
สนใจมาโดยตลอด เท่าที่ผ่านมาผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้แก่ หาช่องทางการลดอัตราดอกเบี้ยลงหรือ
ขยายเพิ่มต้นเงินกู้ให้สูงข้ึนเท่าน้ัน แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปญัหาไดอ้ย่างส าเร็จเสร็จส้ิน จนเวลาล่วงเลย
นับสิบปี  ดังน้ันผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงประสิทธิภาพจากการช าระหน้ีและแนวทาง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการช าระหน้ีสินเช่ืออเนกประสงค์ข้าราชการครูของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน บริหารจัดการให้สินเช่ืออเนกประสงค์แก่
ข้าราชการครูตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพจากการช าระหน้ีสินเช่ืออเนกประสงค์
ข้าราชการครูของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษาแนวทางการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการช าระหน้ีสินเช่ืออเนกประสงค์ข้าราชการครูของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขา

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี คือ ข้าราชการครูที่กู้ยืมสินเช่ืออเนกประสงค์
ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 72 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ การแจกแจงความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด และใช้สถิติวิเคราะห์ t-test  
for Two Independent Samples และ Chi-Square Test  ผลการศึกษาประสิทธิภาพจากการ
ช าระหน้ีของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการช าระหน้ีสินเช่ือตรงตามเวลาที่ก าหนดเปน็
ส่วนใหญ่และช าระหน้ีครบตามจ านวนเงินในแต่ละงวดที่ธนาคารก าหนดทุกคน โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่ายส่วนตัว หรือครอบครัว การลงทุนในธุรกิจและศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะความสามารถให้กับตนเอง  

ด้านนโยบายของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย พบว่า อัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืม ระยะเวลาในการ
กู้ยืม วงเงินในการกู้ยืม ช่องทางการช าระหน้ี การปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และการให้ข้อมูล/ค าแนะน า
ของพนักงานสินเช่ือ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการช าระหน้ีสินเช่ืออเนกประสงค์ครบตามจ านวนของ
ข้าราชการครู ส่วนวงเงินในการกู้ยืม ช่องทางการช าระหน้ีสินเช่ือ และการให้ข้อมูล/ค าแนะน าของ
พนักงานสินเช่ือมีผลต่อประสิทธิภาพในการช าระหน้ีสินเช่ืออเนกประสงค์ตรงตามเวลาที่ก าหนดของ
ข้าราชการครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่อัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืม ระยะเวลาในการ
กู้ยืม และการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีไม่มผีลต่อประสิทธิภาพในการช าระหน้ีสินเช่ืออเนกประสงค์ตรง
ตามเวลาที่ก าหนดของข้าราชการครูอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 

ปัจจัยที่มีผลต่อการผิดนัดช าระหน้ีของข้าราชการครู ทั้งปัจจัยภายในธนาคารและปัจจัยที่เกิด
จากตัวบุคคลไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการช าระหน้ีสินเช่ืออเนกประสงค์ครบตามจ านวนของ
ข้าราชการครู ส่วนปัจจัยภายในธนาคาร ได้แก่ เงินผ่อนช าระหน้ีในแต่ละงวดสูงเกินไป และอัตรา
ดอกเบี้ยที่ธนาคารก าหนดมผีลต่อประสิทธิภาพในการช าระหน้ีสินเช่ืออเนกประสงค์ตรงเวลาทีก่ าหนด
ของข้าราชการครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ในด้านระยะเวลาในการผ่อนช าระไม่
เหมาะสม วงเงินที่กู้ไม่เหมาะสมกับรายได ้ธนาคารมีระบบตดิตามการช าระหน้ีที่ล่าช้า  ช่องทางเลือก
การช าระหน้ีมีไม่เพียงพอต่อการใหบ้รกิาร  รูปแบบในการช าระหน้ี  จ านวนเงินงวดส่งช าระมีการปรบั
เพิ่มสูงข้ึน  ข้ันตอนการช าระหน้ี ยุ่งยาก ซับซ้อน  ไม่มีความสะดวกสบาย  ธนาคารมีกระบวนการที่
ให้บริการอย่างไม่เป็นระบบ  พนักงานไม่อธิบายเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้  และธนาคารไม่ได้ช้ีแจง
รายละเอียดในการช าระหน้ีไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการช าระหน้ีสินเช่ืออเนกประสงค์ตรงเวลาที่
ก าหนดของข้าราชการครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยที่เกิดจากตัวบุคคล ได้แก่ 
การมีภาระหน้ีสินเพิ่มข้ึนมีผลต่อประสิทธิภาพในการช าระหน้ีสินเช่ืออเนกประสงค์ตรงเวลาที่ก าหนด
ของข้าราชการครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ในด้านภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพิ่ม
สูงข้ึน  รายได้ลดลง  การหย่าร้างกับคู่สมรส  การน าเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์  การน าเงินที่จะช าระ
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หน้ีคืนธนาคารไปใช้จ่ายช าระหน้ีอ่ืน ๆ  การที่ไม่ได้วางแผนทางการเงิน/วินัยทางการเงิน การขาดความ
เข้าใจในการช าระหน้ี  และการมีเจตนาไม่ช าระหน้ีไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการช าระหน้ีสินเช่ือ
อเนกประสงค์ตรงเวลาที่ก าหนดของข้าราชการคร ูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพช าระหน้ีสินเช่ืออเนกประสงค์ของข้าราชการครู ด้านการเพิ่ม
รายได้ ได้แก่ ท าสวนยางพารา สวนปาล์ม ท าอาชีพเสริม ท าธุรกิจส่วนตัว  เป็นต้น ด้านการมีวินัยทาง
การเงิน ได้แก่ การวางแผนใช้จ่ายและประหยัด กันเงินไว้ใช้หน้ีก่อนน าไปใช้อย่างอ่ืน และแบ่งเงิน
ส าหรับการจ่ายหน้ีออกก่อนการใช้จ่าย  

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  
1)   การเพิ่มศักยภาพในการช าระหน้ีตรงเวลาที่ก าหนดของข้าราชการครูที่กู้สินเช่ือด้วยการ

ที่ธนาคารปรับลดจ านวนเงินผ่อนช าระหน้ีในแต่ละงวดให้สอดคล้องกับรายได้ที่ข้าราชการครูได้รับ 
หรือมีการแจ้งเตือนก่อนถึงก าหนดช าระหน้ีให้กับผู้กู้ โดยธนาคารเพิ่มความถ่ีการติดตามหรือแจ้งเตือน
ให้กับผู้กู้  

2)   ด้านการให้ข้อมูล/ค าแนะน าของพนักงานสินเช่ือ ทางธนาคารควรมีการจัดอบรมให้กับ
พนักงานสินเช่ือในการให้บริการค าแนะน าหรือข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับสินเช่ือ เพื่อให้
พนักงานสินเช่ือให้บริการแก่ผู้กู้สินเช่ือได้เป็นที่น่าพึงพอใจ  

3)   ธนาคารควรมีการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน โดยให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้กู้ เพื่อ
สร้างวินัยทางการเงินที่ดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้กู้ที่สามารถวางแผนทางการเงินทั้งในระยะส้ันและ
ระยะยาวได้อย่างเหมาะสมกับการด าเนินชีวิตที่มีภาระหน้ีสินอยู่ เพื่อให้สามารถช าระหน้ีตรงเวลาที่
ก าหนดและสามารถบริหารจัดการหน้ีสินใหห้มดไป และมีโครงการปรบัปรุงโครงสร้างหน้ีใหแ้ก่ผู้กู้  

4)   ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างข้าราชการครูที่กู้สินเช่ือ เพื่อ
ศึกษาข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับพฤติกรรมของข้าราชการครูที่กู้สินเช่ือ สามารถน าผลการวิจัยไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับข้าราชการครทูี่กู้สินเช่ือ และเป็นแนวทางส าหรับธนาคารในการช่วยเหลือข้าราชการครทูี่
กู้สินเช่ือ 

5)   ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล ว่า
มีความสัมพันธ์กับการช าระหน้ีหรอืมีผลต่อการช าระหน้ีสินเช่ือของข้าราชการครอูย่างไร  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากผลการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับธนาคาร หรือหน่วยงานที่

เก่ียวข้องในการส่งเสริมให้ข้าราชการครมูีประสิทธิภาพในการช าระหน้ีเพิ่มมากย่ิงข้ึน ดังต่อไปน้ี 
1)   ธนาคารควรมีการตรวจสอบวงเงินกู้ที่เหมาะสม ก่อนที่จะอนุมัติวงเงินกู้ให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่ผู้กู้ย่ืน  โดยต้องพิจารณาจากรายได้  รายจ่าย  และหน้ีสิน ประกอบกับการก าหนด
ระยะเวลาในการช าระคืนที่ชัดเจนและเงื่อนไขการผ่อนช าระที่เหมาะสมกับผู้ย่ืนกู้ เพื่อเป็นการเพิ่ม
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ประสิทธิภาพในการช าระหน้ีของผู้กู้  ตลอดจนเป็นการลดความเส่ียงของธนาคารที่จะเกิดปัญหาหน้ี
ค้างช าระได้  และทางธนาคารควรมีระบบการติดตามทวงหน้ีอย่างต่อเน่ืองและสม่ า เสมอ โดยมีการ
ฝึกอบรมทักษะเทคนิคในการติดตามทวงหน้ีใหแ้ก่พนักงานก่อนด าเนินการติดตาม  

2)   หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพิ่มการประสานความร่วมมือกัน เพื่อหาแนวทางการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการช าระหน้ีของข้าราชการครูให้ช าระหน้ีสินหมดไป เช่น ส่งเสริมการเพิ่มรายได้แก่
ข้าราชการครู สร้างหลักสูตรอบรมความรู้และทักษะการจัดการทางการเงินตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีประสิทธิภาพ   
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บทน า 
 
อาชีพข้าราชการครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติและได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลทั่วไป แต่ใน

ปัจจุบันภาพลักษณ์เหล่าน้ันได้เปล่ียนไป สาเหตุหน่ึงอาจมีสาเหตุมาจากเศรษฐกิจที่มีการผันผวนอยู่
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงข้ึนเรื่อย ๆ ส่งผลให้ค่า
ครองชีพและค่าใช้จ่ายสูงข้ึน แต่ในทางกลับกันเงินตอบแทนที่ได้รับจากการท างานก็มิได้ปรับตามไป
ด้วย ท าให้คนจ านวนมากต้องหาทางออกให้กับตนเองและครอบครัว โดยการที่ไปกู้ยืมเงินจากสถาบนั
ทางการเงินหรือการกู้ยืมเงินนอกระบบ  

จากผลการส ารวจครัวเรือนทั่วประเทศประมาณ 21 ล้านครัวเรือน ในปี พ.ศ.2560 มีรายได้
เฉล่ียเดือนละ 26,946 บาท มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียเดือนละ 21,437 บาท และครัวเรือนที่มีหน้ีสินประมาณ 
10.8 ล้านครัวเรือน หรือ ร้อยละ 50.7 โดยมีจ านวนหน้ีสินเฉล่ีย 178 ,994 บาทต่อครัวเรือน ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นการก่อหน้ีเพื่อใช้ในครัวเรือน (ร้อยละ 76.9) ดังน้ี ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคร้อยละ 39.0 ใช้
ในการซ้ือบ้าน/ที่ดิน ร้อยละ 36.3 และใช้ในการศึกษา ร้อยละ 1.6 ส าหรับหน้ีที่ใช้ในการลงทุนอ่ืนๆ 
(ร้อยละ 23.1)  เมื่อพิจารณาครัวเรือนที่เป็นหน้ี และหน้ีสินเฉล่ียต่อครัวเรือนทั้งส้ินระหว่างปี พ .ศ.
2550 ถึง พ.ศ.2560 พบว่าสัดส่วนของครัวเรือนที่เป็นหน้ีลดลงตามล าดับ คือ ลดลงจากร้อยละ 63.3 
ในปี พ.ศ.2550 เป็นร้อยละ 49.1 ในปี พ.ศ.2558 และเริ่มปรับตัวสูงข้ึนเล็กน้อยในปี พ.ศ.2560 เป็น
ร้อยละ 50.7 แต่จ านวนเงินที่เป็นหน้ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ  โดยเพิ่มจาก 116,681 บาท ในปี พ.ศ.
2550 เป็น 178,994 บาท ในปี พ.ศ.2560 เมื่อพิจารณาข้อมูลในพื้นที่ภาคใต้ในปี พ.ศ.2560 พบว่ามี
รายได้เฉล่ียเดือนละ 26 ,913 บาทต่อครัวเรือน และ 8,756 บาทต่อคน มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียเดือนละ 
21,381 บาทต่อครัวเรือน และ 6 ,956 บาทต่อคน โดยมีจ านวนครัวเรือนที่เป็นหน้ี  1 ,312,937 
ครัวเรือน  และมีจ านวนหน้ีสินเฉล่ียต่อครัวเรือนทั้งส้ิน 170 ,177 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.4 ของ
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) จะเห็นได้ว่าปัญหาหน้ีสินก าลังเป็นปัญหาใหญท่ี่
คนไทยประสบปัญหาอยู่  ข้าราชการครูในฐานะประชาชนกลุ่มหน่ึงของประเทศก็ประสบกับปัญหา
หน้ีสิน อันเน่ืองมาจากสาเหตุใด ๆ ก็ตามเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เพราะข้าราชการครูส่วนใหญ่จะมี
รายได้หลัก คือ เงินเดือน แต่รายจ่ายมีหลากหลาย เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายใน
การเล้ียงดูบุตร ค่าผ่อนส่งบ้าน ค่าผ่อนส่งรถ เส้ือผ้า เครื่องแต่งกาย และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ประกอบ
กับราคาสินค้าที่มีราคาสูงข้ึน ส่งผลให้รายจ่ายสูงข้ึนตามไปด้วย แต่รายได้ยังคงเดิม (โสภณ นุ่มทอง, 
2540) ท าให้ข้าราชการครเูป็นหน้ีสินอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 

ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการคร ูนับเป็นเรื่องที่ทุกรัฐบาลทีเ่ข้ามาบริหารประเทศให้ความสนใจ
มาโดยตลอด เท่าที่ผ่านมาผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้แก่ หาช่องทางการลดอัตราดอกเบี้ยลงหรือขยาย
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เพิ่มต้นเงินกู้ให้สูงข้ึนเท่าน้ัน แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างส าเร็จเสร็จส้ิน จนเวลาล่วงเลยนับ
สิบปี  ดังน้ันผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงประสิทธิภาพจากการช าระหน้ีและแนวทางการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการช าระหน้ีสินเช่ืออเนกประสงค์ข้าราชการครูของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน บริหารจัดการให้สินเช่ืออเนกประสงค์แก่
ข้าราชการครูตอ่ไป 
 

วัตถุประสงคข์องการศกึษา 
 
1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพจากการช าระหน้ีสินเช่ืออเนกประสงค์ข้าราชการครูของ บมจ.

ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยา จังหวัดสุราษฎรธ์านี 
2) เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการช าระหน้ีสินเช่ืออเนกประสงค์ข้าราชการ

ครูของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

วิธีการศกึษาและกรอบแนวคดิในการศกึษา 
 
1)  ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

(1) ประชากร (Population) ที่ใ ช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ข้าราชการครูที่กู้ยืมสิน เช่ือ
อเนกประสงค์ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 250 คน 

(2) ตัวอย่าง (Sample) ที่ใ ช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ข้าราชการครูที่ กู้ยืมสินเช่ือ
อเนกประสงค์ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 72 คน 

2)  วิธกีารศกึษา 
มีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังน้ี 

(1) ศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับประสิทธิภาพจากการช าระ
หน้ีสินเช่ืออเนกประสงค์ข้าราชการครู 

(2) น าความรู้ที่ได้มาสร้างแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์จาก Google Docs เพื่อน าไป
ส ารวจถึงประสิทธิภาพจากการช าระหน้ีสินเช่ืออเนกประสงค์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยออกแบบข้ึนเป็นแบบสอบถามที่ ครอบคลุมข้อมูล 4 ประเด็นหลัก ดังน้ี 

(2.1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกในครอบครวั รายได้เฉล่ียต่อเดือน รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน การช าระหน้ี
ตรงตามเวลาที่ก าหนด การช าระหน้ีครบตามจ านวนเงินในแต่ละงวด และวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน 
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(2.2) ด้านนโยบายของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประกอบไปด้วย อัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืม ระยะเวลาในการกู้ยืม วงเงินในการกู้ยืม ช่องทางการ
ช าระหน้ี การปรับปรุงโครงสรา้งหน้ี และการให้ข้อมูล/ค าแนะน าของพนักงานสินเช่ือ 

(2.3)  ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการผิดนัดช าระหน้ีของข้าราชการครู  แบ่งออกเป็น 2 
ปัจจัย ดังน้ี 

(2.3.1)  ปัจจัยภายในธนาคาร ประกอบไปดว้ย  
1)   เงินผ่อนช าระหน้ีในแต่ละงวดสูงเกินไป 
2)   ระยะเวลาในการผ่อนช าระไม่เหมาะสม 
3)   อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารก าหนด 
4)   วงเงินที่กู้ไม่เหมาะสมกับรายได ้
5)   ธนาคารมีระบบตดิตามการช าระหน้ีที่ล่าช้า 
6)   ช่องทางเลือกการช าระหน้ี มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 
7)   รูปแบบในการช าระหน้ี 
8)   จ านวนเงินงวดส่งช าระมีการปรับเพิ่มสูงข้ึน 
9)   ข้ันตอนการช าระหน้ี ยุ่งยาก ซับซ้อน ไม่มีความสะดวกสบาย 
10) ธนาคารมีกระบวนการทีใ่หบ้รกิารอย่างไมเ่ป็นระบบ 
11) พนักงานไม่อธิบายเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ 
12) ธนาคารไม่ไดช้ี้แจงรายละเอียดในการช าระหน้ี 

(2.3.2)  ปัจจัยที่เกิดจากตัวบุคคล ประกอบไปด้วย  
1)   ภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพิ่มสูงข้ึน 
2)   รายได้ลดลง  
3)   หย่าร้างกับคู่สมรส  
4)   มีภาระหน้ีสินเพิ่มข้ึน  
5)   น าเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์  
6)   น าเงินที่จะช าระหน้ีคืนธนาคารไปใช้จ่ายช าระหน้ีอ่ืน ๆ   
7)   ไม่มีการวางแผนทางการเงิน/วินัยทางการเงิน  
8)   ขาดความเข้าใจในการช าระหน้ี  
9)   มีเจตนาไม่ช าระหน้ี 

(2.4)  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพช าระหน้ี ได้แก่ ด้านการเพิ่มรายได้ ด้านการมี
วินัยทางการเงิน และด้านอ่ืน ๆ 
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(3)  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลที่ได้ 

(4)  วิเคราะห์และสรุปผลรายงานการวิจัย 
 

3)  กรอบแนวคดิในการวจิยั   
 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 4)  ประโยชนข์องการศกึษา   

(1)  ท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพจากการช าระหน้ีสินเช่ืออเนกประสงค์ข้าราชการครูใน
พื้นที่อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(2)  ท าให้ทราบแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการช าระหน้ีสินเช่ืออเนกประสงค์
ข้าราชการครูของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตัวแปรอิสระ 
ด้านนโยบายของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

- อัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืม 
- ระยะเวลาในการกู้ยืม 
- วงเงินในการกู้ยืม 
- ช่องทางการช าระหน้ี 
- การปรับปรุงโครงสรา้งหน้ี 
- การให้ข้อมูล/ค าแนะน าของพนักงานสินเช่ือ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการผิดนดัช าระหนีข้องข้าราชการครู 
- ปัจจัยภายในธนาคาร  
- ปัจจัยที่เกิดจากตัวบุคคล 

 
 

ตัวแปรตาม 
ประสิทธิภาพจากการช าระหน้ีของ
ข้าราชการคร ู
1.1 การช าระหน้ีตรงเวลาที่ก าหนด 
1.2 การช าระหน้ีครบตามจ านวน 
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(3)  พนักงานสินเช่ือของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถ
น าข้อมูลไปใช้ในการวางแผน บริหารจัดการให้สินเช่ืออเนกประสงค์แก่ข้าราชการครู ในพื้นที่อ าเภอ  
ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ผลการวจิยั 
 
ผลการส ารวจลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายุเฉล่ีย 39.9 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปรญิญาตรี มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-
4 คน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนต่ ากว่าหรอืเท่ากับ 10,000 
บาท มีการช าระหน้ีตรงตามเวลาที่ก าหนด และช าระหน้ีครบตามจ านวนเงินในแต่ละงวด โดยมี
วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินที่มากที่สุด คือ เพื่อใช้จ่ายส่วนตัว/ครอบครัว รองลงมา คือ เพื่อการลงทุน
และเพื่อการศึกษาต่อ  

ผลการส ารวจข้อมูลเก่ียวกับด้านนโยบายของธนาคารกรุงไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยโดยเฉล่ีย  6.6 บาทต่อปี ระยะเวลาในการกู้ยืมเงินโดยเฉล่ีย 16.9 ปี วงเงิน
ในการกู้ยืมเงินโดยเฉล่ีย 1,089,085 บาท มีการช าระหน้ีโดยการตัดบัญชีอัตโนมัติ หรือช าระเงินกู้ที่
หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร กลุ่มตัวอย่างไม่ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีเลย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในการใหข้้อมูล หรือค าแนะน าของพนักงานสินเช่ืออยู่ในระดับมากที่สุด 

ผลการส ารวจข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการผิดนัดช าระหน้ีของข้าราชการครู ทั้งปัจจัย
ภายในธนาคาร และปัจจัยที่เกิดจากตัวบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในส่วนของ
ปัจจัยภายในธนาคารเก่ียวกับ  เงินผ่อนช าระหน้ีในแต่ละงวดสูงเกินไป  ระยะเวลาในการผ่อนช าระไม่
เหมาะสม  วงเงินกู้ไม่เหมาะสมกับรายได ้ ธนาคารมีระบบตดิตามการช าระหน้ีที่ล่าช้า  ช่องทางเลือก
การช าระหน้ีมีไม่เพียงพอต่อการใหบ้รกิาร  รูปแบบในการช าระหน้ี  จ านวนเงินงวดส่งช าระมีการปรบั
เพิ่มสูงข้ึน  ข้ันตอนการช าระหน้ี ยุ่งยาก ซับซ้อน ไม่มีความสะดวกสบาย  ธนาคารมีกระบวนการที่
ให้บริการอย่างไม่เป็นระบบ  พนักงานไม่อธิบายเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้  และธนาคารไม่ได้ช้ีแจง
รายละเอียดในการช าระหน้ีมีผลต่อการผิดนัดช าระหน้ีของข้าราชการครูอยู่ในระดับน้อยที่สุด ส่วน
อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารก าหนดมผีลต่อการผิดนัดช าระหน้ีของข้าราชการครอูยู่ในระดับน้อย 

โดยภาพรวมปัจจัยภายในธนาคารที่มีผลต่อการผิดนัดช าระหน้ีของข้าราชการครู  โดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังน้ี   

1)  อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารก าหนด   
2)  เงินผ่อนช าระหน้ีในแต่ละงวดสูงเกินไป   
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3)  วงเงินที่กู้ไม่เหมาะสมกับรายได ้  
4)  จ านวนเงินงวดส่งช าระมีการปรับเพิ่มสูงข้ึน   
5)  ธนาคารมีกระบวนการที่ใหบ้รกิารอย่างไมเ่ป็นระบบ   
6)  ระยะเวลาในการผ่อนช าระไมเ่หมาะสม  
7)  ช่องทางเลือกการช าระหน้ี มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ   
8)  ธนาคารมีระบบตดิตามการช าระหน้ีทีล่่าช้า  
9)  ธนาคารไม่ไดช้ี้แจงรายละเอียดในการช าระหน้ี   
10)  รูปแบบในการช าระหน้ี   
11)  ข้ันตอนการช าระหน้ี ยุ่งยาก ซับซ้อน ไม่มีความสะดวกสบาย   
12)  พนักงานไม่อธิบายเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ 

และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในส่วนของปัจจัยที่เกิดจากตัวบุคคลเก่ียวกับ รายได้
ลดลง หย่าร้างกับคู่สมรส  การน าเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์  น าเงินที่จะช าระหน้ีคืนธนาคารไปใช้จา่ย
ช าระหน้ีอ่ืน ๆ  ไม่มีการวางแผนทางการเงิน/วินัยทางการเงิน  ขาดความเข้าใจในการช าระหน้ี  มี
เจตนาไม่ช าระหน้ีมีผลต่อการผิดนัดช าระหน้ีของข้าราชการครูอยู่ในระดับน้อยที่สุด  ส่วนภาระ
ค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพิ่มสูงข้ึนและการมีภาระหน้ีสินเพิ่มข้ึน  มีผลต่อการผิดนัดช าระหน้ีของ
ข้าราชการครูอยู่ในระดบัน้อย 

โดยภาพรวมปัจจัยที่เกิดจากตัวบุคคลที่มีผลต่อการผิดนัดช าระหน้ีของข้าราชการครู โดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังน้ี   

1)  ภาระค่าใช้จ่ายในครอบครวัเพิ่มสูงข้ึน   
2)  มีภาระหน้ีสินเพิ่มข้ึน   
3)  รายได้ลดลง   
4)  ไม่มีการวางแผนทางการเงิน/วินัยทางการเงิน   
5)  น าเงินที่จะช าระหน้ีคืนธนาคารไปใช้จ่ายช าระหน้ีอ่ืน ๆ  
6)  น าเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 
7)  ขาดความเข้าใจในการช าระหน้ี 
8)  มีเจตนาไม่ช าระหน้ี 
9)  หย่าร้างกับคู่สมรส 

ผลการวิเคราะห์ด้านนโยบายของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบวา่ 
อัตราดอกเบี้ยจากการ กู้ยืม ระยะเวลาในการกู้ยืม วงเงินในการกู้ยืม ช่องทางการช าระหน้ี การ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และการให้ข้อมูล/ค าแนะน าของพนักงานสินเช่ือ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การช าระหน้ีสินเช่ืออเนกประสงค์ครบตามจ านวนของข้าราชการครู ส่วนวงเงินในการกู้ยืม ช่อง
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ทางการช าระหน้ีสินเช่ือ และการให้ข้อมูล/ค าแนะน าของพนักงานสินเช่ือ มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ช าระหน้ีสินเช่ืออเนกประสงค์ตรงตามเวลาที่ก าหนดของข้าราชการครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05 แต่อัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืม ระยะเวลาในการกู้ยืม และการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ไมม่ี
ผลต่อประสิทธิภาพในการช าระหน้ีสินเช่ืออเนกประสงค์ตรงตามเวลาทีก่ าหนดของข้าราชการครอูย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการผิดนัดช าระหน้ีของข้าราชการครู ทั้งปัจจัยภายในธนาคาร
และปัจจัยที่เกิดจากตัวบุคคลไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการช าระหน้ีสินเช่ืออเนกประสงค์ครบตาม
จ านวนของข้าราชการครู ส่วนปัจจัยภายในธนาคาร ได้แก่ เงินผ่อนช าระหน้ีในแต่ละงวดสูงเกินไป 
และอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารก าหนดมีผลต่อประสิทธิภาพในการช าระหน้ีสินเช่ืออเนกประสงค์ตรง
เวลาที่ก าหนดของข้าราชการครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ในด้านระยะเวลาในการ
ผ่อนช าระไม่เหมาะสม วงเงินที่กู้ไม่เหมาะสมกับรายได้ ธนาคารมีระบบติดตามการช าระหน้ีที่ล่าช้า  
ช่องทางเลือกการช าระหน้ีมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ  รูปแบบในการช าระหน้ี  จ านวนเงินงวดส่ง
ช าระมีการปรับเพิ่มสูงข้ึน  ข้ันตอนการช าระหน้ี ยุ่งยาก ซับซ้อน  ไม่มีความสะดวกสบาย  ธนาคารมี
กระบวนการที่ให้บริการอย่างไม่เป็นระบบ  พนักงานไม่อธิบายเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้  และธนาคาร
ไม่ได้ช้ีแจงรายละเอียดในการช าระหน้ีไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการช าระหน้ีสินเช่ืออเนกประสงค์
ตรงเวลาที่ก าหนดของข้าราชการครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยที่เกิดจากตัว
บุคคล ได้แก่ การมีภาระหน้ีสินเพิ่มข้ึนมีผลต่อประสิทธิภาพในการช าระหน้ีสินเช่ืออเนกประสงค์ตรง
เวลาที่ก าหนดของข้าราชการครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ในด้านภาระค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวเพิ่มสูงข้ึน  รายได้ลดลง  การหย่าร้างกับคู่สมรส  การน าเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์  การน า
เงินที่จะช าระหน้ีคืนธนาคารไปใช้จ่ายช าระหน้ีอ่ืน ๆ  การที่ไม่ได้วางแผนทางการเงิน/วินัยทางการเงนิ 
การขาดความเข้าใจในการช าระหน้ี  และการมีเจตนาไม่ช าระหน้ีไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการช าระ
หน้ีสินเช่ืออเนกประสงค์ตรงเวลาที่ก าหนดของข้าราชการคร ูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพช าระหน้ีสินเช่ืออเนกประสงค์
ของข้าราชการครู แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการเพิ่มรายได้ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดงัน้ี  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะท าสวนยางพารา สวนปาล์ม ขายของ เช่นขายของออนไลน์ ท าอาชีพเสริม 
ท าธุรกิจส่วนตัว  เก็บค่าเช่าบ้านและสอนพิเศษ  ด้านการมีวินัยทางการเงิน โดยเรียงล าดับจากมากไป
หาน้อยดังน้ี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีการวางแผนใช้จ่ายและประหยัด ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย กันเงินไว้
ใช้หน้ีก่อนน าไปใช้อย่างอ่ืน และแบ่งเงินส าหรับการจา่ยหน้ีออกก่อนการใช้งาน 
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ข้อเสนอแนะ 
 
1)  ข้อเสนอแนะจากการศกึษา 
 (1)  การเพิ่มศักยภาพในการช าระหน้ีตรงเวลาที่ก าหนดของข้าราชการครทูี่กู้สินเช่ือด้วย

การที่ธนาคารปรับลดจ านวนเงินผ่อนช าระหน้ีในแต่ละงวดให้สอดคล้องกับรายไดท้ี่ข้าราชการครไูดร้บั 
หรือมีการแจ้งเตือนก่อนถึงก าหนดช าระหน้ีให้กับผู้กู้ โดยธนาคารเพิ่มความถ่ีในการติดตามหรือแจ้ ง
เตือนให้กับผู้กู้  

 (2)  ด้านการให้ข้อมูล/ค าแนะน าของพนักงานสินเช่ือ ทางธนาคารควรมีการจัดอบรม
ให้กับพนักงานสินเช่ือในการให้บริการค าแนะน าหรือข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสินเช่ือ 
เพื่อให้พนักงานสินเช่ือให้บริการแก่ผู้กู้สินเช่ือได้เป็นที่น่าพึงพอใจ  

 (3)  ธนาคารควรมีการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน โดยให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้กู้
เพื่อสร้างวินัยทางการเงินที่ดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้กู้ที่สามารถวางแผนทางการเงินทั้งในระยะส้ัน
และระยะยาวได้อย่างเหมาะสมกับการด าเนินชีวิตที่มภีาระหน้ีสินอยู่ เพื่อให้สามารถช าระหน้ีตรงเวลา
ที่ก าหนดและสามารถบรหิารจดัการหน้ีสินให้หมดไป และมีโครงการปรับปรงุโครงสร้างหน้ีให้แก่ผู้กู้ 

 (4)  ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างข้าราชการครูที่กู้สินเช่ือ 
เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับพฤติกรรมของข้าราชการครูที่กู้สินเช่ือ สามารถน าผลการวิจัยไปปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับข้าราชการครูที่ กู้สินเช่ือ และเป็นแนวทางส าหรับธนาคารในการช่วยเหลือ
ข้าราชการครูทีกู้่สินเช่ือ 

 (5)  ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายของ
รัฐบาล ว่ามีความสัมพันธ์กับการช าระหน้ีหรือมีผลต่อการช าระหน้ีสินเช่ือของข้าราชการครูอย่างไร  

2) ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 
จากผลการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับธนาคาร หรือหน่วยงานที่

เก่ียวข้องในการส่งเสริมให้ข้าราชการครมูีประสิทธิภาพในการช าระหน้ีเพิ่มมากย่ิงข้ึน ดังต่อไปน้ี 
 (1)  ธนาคารควรมีการตรวจสอบวงเงินกู้ที่เหมาะสม ก่อนที่จะอนุมัติวงเงินกู้ให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงคท์ี่ผู้กู้ย่ืน  โดยต้องพิจารณาจากรายได ้ รายจ่าย  และหน้ีสิน ประกอบกับการก าหนด
ระยะเวลาในการช าระคืนที่ชัดเจนและเงื่อนไขการผ่อนช าระที่เหมาะสมกับผู้ย่ืนกู้ เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการช าระหน้ีของผู้กู้ ตลอดจนเป็นการลดความเส่ียงของธนาคารที่จะเกิดปัญหาหน้ี
ค้างช าระได้  และทางธนาคารควรมีระบบการติดตามทวงหน้ีอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ โดยมีการ
ฝึกอบรมทักษะเทคนิคในการติดตามทวงหน้ีใหแ้ก่พนักงานก่อนด าเนินการติดตาม  
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 (2)  หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพิ่มการประสานความร่วมมือกัน  เพื่อหาแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการช าระหน้ีของข้าราชการครูใหช้ าระหน้ีสินหมดไป  เช่น ส่งเสริมการเพิ่มรายได้แก่
ข้าราชการครู  สร้างหลักสูตรอบรมความรู้และทักษะการจัดการทางการเงินตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีประสิทธิภาพ 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินงานของ 
เทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธ์านี 

ทวัต  กิตติสุรัตน์พงศ์* 
 

บทคัดยอ่ 
 

 การศึกษาน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลเมืองท่าข้าม โดยส ารวจจากผู้ที่อาศัยเขตเทศบาลเมือง 
ท่าข้าม จ านวน 392 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษา พบว่า 
 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจของวิธีการในการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับดี มีการ
ติดต่อส่ือสารและการรับข้อมูลข่าวสารโดยรวม อยู่ในระดับไดร้ับนาน ๆ  ครั้ง มีระดับการมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการด าเนินงานโดยรวมและในรายดา้นอยู่ในระดบัน้อย  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาที่อาศัยใน
เขตเทศบาลฯ ที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 
ด้านความรู้ความเข้าใจของวิธีการในการมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมโดยรวม ใน
ระดับค่อนข้างต่ าในทิศทางตรงกันข้ามกัน และด้านการติดต่อส่ือสารและการรับข้อมูลข่าวสารมี
ความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมโดยรวม ในระดับปานกลางในทศิทางเดียวกัน 
 แนวทางในการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้แก่ การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ดังน้ันเทศบาลเมืองท่าข้ามควรปรับปรุงแนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลู
เก่ียวกับการด าเนินงานของเทศบาลใหม้ากย่ิงข้ึน 
 
ค  าส าคญั: การมีส่วนร่วม, ตรวจสอบการ, เทศบาลเมืองท่าข้าม 
 
 
 

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ถือเป็นหัวใจส าคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบอบ

ประชาธิปไตยเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจต่อการเมืองการ
ปกครองของประเทศ การมีส่วนร่วมทางการเมืองในปัจจุบันมีความตืน่ตัวค่อนข้างสูงโดยเฉพาะการมี
ส่วนร่วมในการปฏิรูปการเมืองที่ก าลังเกิดข้ึนอยู่ของภาคประชาชนที่ต้องการเห็นการเมืองและสังคม
เกิดความเปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ึน และเป็น เครื่องช้ีวัดพัฒนาการทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของแต่ละประเทศ ดังน้ัน ประเทศที่พัฒนาการเมืองการปกครองใน ระบอบ
ประชาธิปไตยอยู่ในระดับที่ดีแล้ว ก็มักจะก าหนดให้ประชาชนในทุกระดับมีสิทธิส่วนร่วมในทาง
การเมืองตามกฎหมายที่มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในทุกมิติของกระบวนการทางการเมือง 
(วัชรา ไชยสาร, 2545) 

จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ก าหนดการมี ส่วนร่วมในหลาย
มาตรา โดยมีส่วนที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์กรส่วนท้องถ่ินของ
ประชาชน อย่างไรก็ตามสภาพการณ์ของการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินโดย
ภาคประชาชนที่ปรากฏในปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่ายังด าเนินไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ โดยจากข้อมูล
ของ ป.ป.ช. เปิดเผยว่าตั้งแต่ต้นปี 2560 จนถึงปัจจุบัน พบว่าสถิติของการร้องเรียนปัญหาทุจริตใน
ไทยอยู่ระหว่างด าเนินการไต่สวน มีจ านวน 2 ,757 รายการ โดยเรื่องที่มีการร้องเรียนสูงสุด คือ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจโดยมิชอบ การจ่ายเงินงบประมาณอย่างมีนัยยะแอบแฝง (กรุงเทพธุรกิจ, 
2660) ดังน้ันการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการตรวจสอบ ถือเป็นองค์ประกอบหน่ึงในการขับเคล่ือน
ระบอบประชาธิปไตยให้ไปสู่แก่นแท้ของระบอบการเมืองการปกครองที่เป็นของประชาชน โดย
ประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแทจ้ริง 

เทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ในการบริหารงานมีการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองท่าข้ามเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าและบริหารงบประมาณและการ
พัฒนาเทศบาลเมืองท่าข้าม ครอบคลุมโครงการต่าง ๆ จ าแนกแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา กีฬา และสังคม จ านวน 7 โครงการ เป็นเงิน 12,711,780 
บาท ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 
4,952,000 บาท ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 10 โครงการ เป็นเงิน 
4,257,570 บาท ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ จ านวน 1 โครงการ  เป็นเงิน 
2,000,000 บาท และบัญชีครุภัณฑ์ จ านวน 18 โครงการ เป็นเงิน 4,431,350 บาท (เทศบาลเมือง  
ท่าข้าม, 2561ก) 
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ดังน้ันการมีส่วนร่วมทางการเมือง ถือเป็นองค์ประกอบหน่ึงในการขับเคล่ือนระบอบ
ประชาธิปไตยใหไ้ปสู่แก่นแท้ของระบอบการเมืองการปกครองที่เป็นของประชาชน โดยประชาชนและ
เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ผู้ศึกษาจึงได้อาศัยกรอบแนวคิดและหลักการของแนวทางการตรวจสอบ
การด าเนินงานมาเป็นกรอบแนวคิดหลักในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบการด าเนินการงาน ของเทศบาลเมืองท่าข้าม ซ่ึงผลการวิจัยอย่างน้อยน่าจะช่วยกระตุ้น
เตือนให้ประชาชนในท้องถ่ินได้รับทราบ รวมถึงรัฐได้มองเห็นปัญหาและต้องการให้การด าเนิน
โครงการต่าง ๆ  ขององค์กรปกครองท้องถ่ินน้ันเกิดจากเจตนารมณ์ที่แท้จริงของชุมชน เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดความประหยัดคุ้มคา่ในการด าเนินโครงการต่าง ๆ  ใน
ท้องถ่ินต่อไป 

 

วัตถุประสงคก์ารศกึษา 
 
1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินงานของ

เทศบาลเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ

ด าเนินงานของเทศบาลเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  
3) เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน ให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องออกมาตรการหรือแนวทางให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลเมืองท่าข้าม เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมภาคประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาล
เมืองท่าข้ามต่อการบรหิารราชการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

ค  าถามส าหรบัการศกึษา 
 

1) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลเมืองท่า
ข้าม อยู่ในระดับใด 

2) ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของ
เทศบาลเมืองท่าข้าม แตกต่างกันหรอืไม่ อย่างไร 

3) ด้านปัจจัยทางสภาพแวดล้อมและสังคม ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจของวิธีการในการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และการติดต่อส่ือสารและการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชน มีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลเมืองท่าข้าม หรือไม่ อย่างไร 
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การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
  
 1) ลักษณะของการมสีว่นรว่มของประชาชน 
 อคิน รพีพัฒน์ และเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2527, อ้างถึงใน กมลทิพย์ ช่ืนหมื่นไวย, 2554, น. 34)  
ได้จ าแนกข้ันตอนของการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ข้ันตอนดังน้ี 

ข้ันที่ 1 การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ข้ันตอนน้ีเป็นส่วนแรกที่
ส าคัญที่สุด เพราะถ้าชาวบ้านยังไม่สามารถเข้าใจปัญหาและค้นหาสาเหตุของปัญหาด้วยตัวของเขา
เองได้ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ตามมาก็ไร้ประโยชน์ เพราะจะขาดความเข้าใจและมองไม่เห็นความส าคัญ
ของกิจกรรมน้ัน ส่ิงที่ส าคัญที่สุดก็คือ ชาวบ้านเป็นผู้อยู่กับปัญหาและรู้จักปัญหาของตนเองดีที่สุด แต่
อาจมองปัญหาไม่ได้เด่นชัด เจ้าหน้าที่หรือนักพัฒนาจึงเป็นเสมือนกระจกเงาผู้คอยสะท้อนภาพให้
ชุมชนมองเห็นและวิเคราะห์ปัญหาได ้

ข้ันที่ 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม การวางแผนการด าเนินกิจกรรมเป็น
ข้ันตอนต่อไปที่ขาดไม่ได้ หากเจ้าหน้าที่หรือนักพัฒนาต้องการแต่ผลงานการพัฒนาใหเ้สร็จส้ินโดยฉับ
ไว ก็จะด าเนินการวางแผนงานด้วนตนเอง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนจะช่วยให้ชุมชน
เข้าใจปัญหา พัฒนาประสบการณ์ของตนเองและสามารถวางแผนไดด้้วยตนเองในที่สุด 

ข้ันที่ 3 การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัตงิาน ชุมชนมีทรัพยากรที่สามารถลงทุนและ
ปฏิบัติงานได้ เพราะจากประสบการณ์การท างานในชนบท อย่างน้อยก็มีแรงงานของตนเองเป็นข้ัน
ต่ าสุดที่จะเข้าร่วมได้ และในหลายๆแห่งก็สามารถทีจ่ะร่วมลงทุนในกิจกรรมหลาย ๆ  ประเภทได้ การ
ร่วมลงทุนและปฏิบัติงานจะท าให้ชุมชนรู้จักคิดต้นทุนให้กับตัวเองในการด าเนินงาน และระมัดระวัง
รักษากิจกรรมที่ท าข้ึน เพราะจะมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ ซ่ึงต่างไปจากสภาพที่การลงทุนและการ
ปฏิบัติงานทั้งหมดมาจากปัจจัยภายนอก จะมีอะไรเสียหายก็ไม่เดือดร้อนมากนัก และการบ ารุงรักษา
ก็จะไม่เกิดข้ึนเพราะรู้สึกว่าไม่ใช่ของชุมชน นอกจากน้ันการร่วมปฏิบัติงานด้วยตนเองท าให้ได้เรียนรู้
การด าเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด และเมื่อเห็นประโยชน์ก็สามารถด าเนินกิจกรรมชนิดน้ันด้วยตนเอง
ต่อไปได้ 

ข้ันที่ 4 การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ข้ันตอนน้ีเป็นข้ันตอนสุดท้ายที่
ส าคัญอย่างยิ่งอีกเหมือนกัน เพราะถ้าหากการติดตามและการประเมินผลงาน ขาดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนแต่เป็นการด าเนินการโดยบุคคลภายนอก ชุมชนก็ไม่สามารถทราบว่างานที่ท าไปน้ันได้รับผลดี 
ได้รับประโยชน์อย่างไรหรือไม่ ถึงแม้อาจจะมีผู้โต้แย้งว่าการประเมินที่เที่ยงธรรมที่สุดน่าจะมาจาก
บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้ยุ่งเก่ียวกับกิจกรรมน้ัน ๆ แต่ถ้าคิดถึงจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่มุง่จะพัฒนา
คน การค านึงถึงแต่ความเที่ยงธรรมอาจไร้ประโยชน์ การผสมผสานระหว่างคนภายนอกกับชุมชน
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น่าจะเกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์มากกว่า เพราะนอกจากจะเป็นการประเมินแล้ว ยังแลกเปล่ียน
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประเมินและเป็นการเผยแพร่กิจกรรมออกไปสู่ชุมชนอ่ืน ๆ  

2) ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การมสีว่นรวมของประชาชน 
การที่ประชาชนจะตัดสินใจมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและรับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ  น้ัน 

ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ ทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงเป็น คุณลักษณะภายในด้านบุคคล
และกลุ่มคน และปัจจัยทางด้านการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงเป็นการรับรู้ ข้อมูลที่เกิดข้ึนจากภายนอก ซ่ึง
สามารถแบ่งออกได้ ดังน้ี  

 (1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะภายในด้านบุคคล ซ่ึง Cohen and Uphoff (1977, อ้างถึงใน 
กฤษณ์ มีบ ารุง, 2556) ได้แบ่งลักษณะของผู้เข้ามามีส่วนร่วมออกเป็น 8 ลักษณะคือ 1) อายุและเพศ 
2) สถานะทางครอบครัว 3) การศึกษา 4) การแบ่งแยกทางสังคม เช้ือชาติ ศาสนา ชนช้ัน และถ่ิน
ก าเนิด 5) อาชีพ 6) รายได้และแหล่งรายได ้7) ระยะเวลาตั้งถ่ินฐานในท้องถ่ินและระยะทางจากบา้น
ไปยังสถานที่ด าเนินโครงการ 8) การเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะเฉพาะอย่าง 

 (2) สภาพแวดล้อมและสังคมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม  ซ่ึง สมบัติ บินตะคุ (2552) ได้
กล่าวถึง สภาพแวดล้อมและสังคมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก (1) วัฒนธรรมทาง
การเมือง (2) ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ (3) การรับรู้วิธีการหรือช่องทางในการมีส่วนร่วม (4) การ
ติดต่อส่ือสาร ซ่ึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

3) กระบวนการตรวจสอบการด าเนนิงาน 
กรมบัญชีกลาง (2548) ได้อธิบายการตรวจสอบการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงใน การ

ตรวจสอบภายในของภาคราชการ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 4 กระบวนการโดยมีสาระที่ส าคัญ ได้แก่ 
1) การวางแผน 2) การปฏิบัติงานตรวจสอบ 3) การรายงานผล และ 4) การติดตามผลการตรวจสอบ  

จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดของ Cohen and Uphoff (1977, 
อ้างถึงใน กฤษณ์ มีบ ารุง (2556) และกรอบแนวคิดของ สมบัติ บินตะตุ (2552) มาก าหนดเป็นตัวแปร
อิสระเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล และใช้กรอบแนวคิดของอคิน รพีพัฒน์ (2527 , อ้างถึงใน กมลทิพย์ 
ช่ืนหมื่นไวย, 2554, น. 34) ร่วมกับ ในการตรวจสอบตามรปูแบบของ กรมบัญชีกลาง (2548) มาใช้ใน
การก าหนดเป็นตัวแปรตาม โดยสามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
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 ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

                            
                    
-               
-                  
-                
-                

                
-    
-     
-         
-      
-       
-                       

                           
                          

                            
                       

 
 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการศกึษา 
 
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่มีภูมิล าเนาอยู่ปรากฏตามกฎหมายทะเบียน
ราษฎรในเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม จ านวน 19,445 คน (เทศบาลเมืองท่าข้าม, 2561) โดยผู้วิจัยได้
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชากรใช้สูตรทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) การค านวณที่ระดับ
ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และมีความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2555) สามารถ
ค านวณหาจ านวนตัวอย่างได้ 392 ตัวอย่าง แต่เน่ืองจากการศึกษาความคิดเห็นจากประชาชนที่มี
ภูมิล าเนาอยู่ปรากฏตามกฎหมายทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาลฯ จ านวน 23 ชุมชนดังน้ันการ
กระจายการสุ่มตัวอย่างเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ผู้วิจัยจึงได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota 
Sampling) เพือ่แบ่งเป็นสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างตามแต่ละชุมชน จากน้ันใช้วิธีการสุ่มตามความสะดวก 
(Convenience Sampling) โดยใช้แบบสอบถามจากประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่ทีก่ าหนด 
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 การทดสอบเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 ผู้วิจัยน าแบบทดสอบไปท าการปรึกษาและปรับแก้ตามที่อาจารย์ที่ปรึก ษาเสนอแนะให้
ปรับปรุง ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วจากการตรวจสอบของอาจารย์ที่ปรึกษาไปทดสอบ 
(Pre-test) กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความ
เช่ือมั่น ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค ทั้งฉบับที่ ∞ = 0.88 แสดงว่าเครื่องมือที่ได้รับการ
ทดสอบมีค่าความเช่ือมั่นในระดับสูง (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2546 : 134)  
 สถิตทิ ีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
 ผู้วิจัยได้เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดงัน้ี 
 1) ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลระดับความรู้ความเข้าใจของวิธีการในการมีส่วนร่วม ใช้สถิติ
พรรณนา (Descriptive  Statistics)  เพื่อวิเคราะห์เก่ียวกับลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
ค่าความถ่ีร้อยละ ร้อยละ 
 2) ข้อมูลการติดต่อส่ือสารและการ รับข้อมูลข่าวสาร/การมีส่วนร่วมของประชาชน 
วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อใช้แปลความหมาย 
 3) การทดสอบตัวแปรปัจจยัทางด้านบุคคลกับตัวแปรตามสถิตทิี่ใช้ในการทดสอบคอื t-test  
ในกรณีที่ตัวแปรปัจจัยทางดา้นบคุคลทีศ่ึกษาแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม และใช้สถิติทดสอบ F- test  ในกรณี
ที่ตัวแปรปัจจัยทางด้านบุคคลที่ศึกษาแบ่งได้มากกว่า 2 กลุ่ม และใช้วิธี Scheffe’ เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างรายคูซ่ึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคญั  
 4) การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ที่มีระดับการวัดเป็น Interval Scale ใช้สถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment) ก าหนดระดับความมนัียส าคญั
ทางสถิติ ในการศึกษาครั้งน้ี เท่ากับ 0.05 และ 0.01 
 

ผลการศกึษา 
 
 1) ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 29-39 ปี 
การศึกษาระดับต่ ากว่าปรญิญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว รายได้ ต่ ากว่า 15,000 บาท และมีระยะเวลาที่
อาศัยต่ ากว่า 5 ปี  
 2) ข้อมูลเก่ียวกับระดับความรู้ความเข้าใจของวิธีการในการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย
ภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับด ีรองลงมา มีความรู้ระดับต่ าและน้อยที่สุดมี
ความรู้อยู่ในระดับปานกลาง  
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 3) ข้อมูลเก่ียวกับการติดต่อส่ือสารและการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนโดยรวม อยู่ใน

ระดับได้รับนาน ๆ  ครั้ง (�̅�=2.33) ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่ือที่ได้รับข่าวสารอยู่ใน

ระดับบ่อย ๆ  ได้แก่ วิทยุ/หอกระจายข่าวเสียงตามสายในชุมชน (�̅�=2.33) และส่ือที่ได้รับอยู่ในระดบั
นาน ๆ ครั้ง ได้แก่ หนังสือพิมพ์วารสาร เอกสาร จุลสาร  แผ่นพับ เอกสารเผยแพร่ หรือป้าย

ประชาสัมพันธ์ และ พบปะ พูดคุยในชุมชน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากัน (�̅�=2.32 S.D.=0.87 และ 0.89) 
เข้าร่วมอบรม ประชุม กับหน่วยงานราชการ หรือ เทศบาล และ ส่ือทางโซเชียลมีเดีย มีคะแนนเฉล่ีย

เท่ากัน (�̅�=2.13 S.D.=0.91 และ 0.95) เรียงตามล าดับ 
 4) ข้อมูลเก่ียวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินงานของ

เทศบาลเมืองท่าข้ามโดยรวม มีส่วนร่วมในระดับน้อย (�̅�=2.30) ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า มีส่วนร่วมในระดับน้อยในทุก ๆ ด้าน โดยมีค่าเฉล่ียมากที่สุดในด้านการวางแผน (�̅�=2.36) 

รองลงมา ด้านการปฏิบัติการ (�̅�=2.29) ด้านการรายงานผลการตรวจสอบ (�̅�=2.28) และน้อยที่สุด 

ด้านการติดตามผล (�̅�=2.26)  
 5) ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินงาน
ของเทศบาลเมืองท่าข้าม จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล แสดงในตารางที ่2 ดังน้ี 
 

ตารางที ่1  แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
 ตรวจสอบ การด าเนินงานของเทศบาลเมืองท่าข้าม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ปจัจยัสว่นบคุคล 

การมสีว่นรว่มในการตรวจสอบการด าเนนิงาน 

ด้านการ
วางแผน 

ด้านการ
ปฏบิตักิาร 

ด้านการ
รายงานผลการ

ตรวจสอบ 

ด้านการ
ติดตามผล 

รวม 

เพศ 0.005* 0.017* 0.066 0.096 0.021* 
อายุ 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 
ระดับการศึกษา 0.407 0.068 0.884 0.486 0.610 
อาชีพ 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 
รายได้ต่อเดือน 0.010* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 
ระยะเวลาที่อาศัย 0.001* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

 
หมายเหต:ุ * มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงาน ในภาพรวมและในรายด้านไม่แตกตา่งกัน เพศต่างกัน มีส่วน
ร่วมในด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการ และการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมแตกต่างกันร ายได้
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในภาพรวมและในรายด้านแตกต่างกัน ยกเว้นด้านการวางแผน อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และระยะเวลา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 6) ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจฯ และการติดต่อส่ือสารและการรับข้อมูล
ข่าวสารกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลเมืองท่าข้าม  
แสดงในตารางที ่3 ดังน้ี 
 

ตารางที ่2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจของวิธีการในการมส่ีวนร่วมของประชาชน 
 และการติดต่อส่ือสารและการรับข้อมูลข่าวสารกับระดบัการมีส่วนรว่มในการตรวจสอบ 
 การด าเนินงานของเทศบาลเมืองท่าข้าม  
 

ปจัจยั 

การมสีว่นรว่มในการตรวจสอบการด าเนนิงาน 

ด้านการ
วางแผน 

ด้านการ
ปฏบิตักิาร 

ด้านการ
รายงานผลการ

ตรวจสอบ 

ด้านการ
ติดตามผล 

รวม 

ความรู้ความเข้าใจฯ -.377** -.350** -.258** -.286** -.342** 
การติดต่อส่ือสารและ 
การรับรู้ข้อมูลฯ 

.582** .533** .500** .479** .563** 

 
หมายเหต:ุ ** มีนัยส าคัญที่ระดบั .01 
 

ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจของวิธีการในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และการติดต่อส่ือสารและการรับข้อมูลข่าวสารกับ ระดับการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การด าเนินงานของเทศบาลเมืองท่าข้าม ดังน้ี 

ความรู้ความเข้าใจของวิธีการในการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพันธ์กับระดับการมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลเมืองท่าข้ามโดยภาพรวม  โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ าในทิศทางตรงกันข้ามกัน (r=-0.342) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และเมื่อแยกประเด็นเป็นรายด้าน พบว่า มีความความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ าใ น
ทิศทางตรงกันข้ามกันในทุก ๆ  ด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั .01 โดยมีความสัมพันธ์มากทีสุ่ด
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ในด้านการวางแผน (r=-0.377) รองลงมาด้านการปฏิบัติการ ( r=-0.350) ด้านการติดตามผล (r= 
-0.286) และด้านการรายงานผลการตรวจสอบ (r=-0.258) เรียงตามล าดับ 

การติดต่อส่ือสารและการรับข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลเมืองท่าข้ามโดยภาพรวม โดยมีระดับความสัมพันธ์ในระดับ 
ปานกลางในทิศทางเดียวกัน (r=0.563) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อแยกประเด็น
เป็นรายด้าน พบว่า มีความความสัมพันธ์ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกันในทุก ๆ ด้าน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์มากที่สุดในด้านการวางแผน (r=0.582) รองลงมา
ด้านการปฏิบัติการ (r=0.533) และด้านการรายงานผลการตรวจสอบ (r=0.500) และด้านการติดตาม
ผล (r=0.479) เรียงตามล าดับ 
 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

1) ผลการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของเทศบาลเมืองท่าข้ามโดยภารรวมและในรายด้านมีส่วนร่วมในระดับน้อย ซ่ึงสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ สมบัติ บินตะคุ (2552) ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดหนองคายโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้อย และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชฎาภรณ์ เตวะสุข (2551) ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการอยู่ในระดับน้อย  ทั้งน้ีจากการศึกษาผู้วิจัยสังเกตว่า มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในระดับสูง ซ่ึงเป็นข้อสังเกตว่า การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงาน
ของเทศบาลเมืองท่าข้ามของประชาชนในพื้นที่มีความแตกต่างกันสูง คือแยกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่ม
ใหญ่มีส่วนรวมในระดบัน้อย กับคนกลุ่มหน่ึงซ่ึงเป็นส่วนน้อย มีส่วนร่วมในระดับสูง 

2)  ข้อมูลเก่ียวกับผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลเมืองท่าข้าม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
พบว่า เพศต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมในด้านการรายงานผลการตรวจสอบ และด้านการติดตามผล
ไม่แตกต่างกัน แต่ เพศต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมในด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัตกิาร และการมี
ส่วนร่วมโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่สถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ สมบัติ บินตะคุ (2552) ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานคือ เพศ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  อายุที่ต่างกันมีระดับการมี
ส่วนร่วมในภาพรวมและในรายดา้น แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05  ซ่ึงสอดคล้องกับ
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ผลการศึกษาของ ชฎาภรณ์ เตวะสุข (2551) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
อายุ แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมในภาพรวมและ
ในรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัครกฤษ  
นุ่นจันทร์ (2556) ซ่ึงพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการบริหารงานของเทศบาลต าบลในเขต
จังหวัดลพบุรี ในภาพรวมเมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ อาชีพที่ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมในภาพรวมและในรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ฐิติมา อุดมศรี (2555) ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า 
อาชีพมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถ่ินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในคลองบางปลากด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) รายได้ต่อเดือนที่ต่างกันมีระดับ
การมีส่วนร่วมในภาพรวมและในรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ยกเว้น
ด้านการวางแผนไม่พบรายคู่ใดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
ชฎาภรณ์ เตวะสุข (2551) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได ้แตกต่างกัน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และระยะเวลาที่อาศัยในเขตเทศบาลฯ ที่ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมใน
ภาพรวมและในรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ กัลยาณี เขียวหลง และกนกทิพย์ บ ารุงศรี (2558) ซ่ึงพบว่าผลการเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค ์เมื่อจ าแนก
ตามระยะเวลาที่อาศยัอยู่ในพื้นที ่โดยภาพรวมมีส่วนรว่มแตกตา่งกันอย่างมนัียส าคัญที่ระดับ .05  

3) ข้อมูลเก่ียวกับผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจของวิธีการในการ
มีส่วนร่วมของประชาชน และการติดต่อส่ือสารและการรับข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์กับ ระดับการ
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลเมืองท่าข้าม ดังน้ี 

ความรู้ความเข้าใจของวิธีการในการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพันธ์กับระดับการมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลเมือ งท่าข้ามโดยภาพรวม โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ าในทิศทางตรงกันข้ามกัน ( r=-0.342) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และเมื่อแยกประเด็นเป็นรายด้าน พบว่า มีความความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ าใน
ทิศทางตรงกันข้ามกันในทุก ๆ  ด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั .01 โดยมีความสัมพันธ์มากทีสุ่ด
ในด้านการวางแผน (r=-0.377) รองลงมาด้านการปฏิบัติการ ( r=-0.350) ด้านการติดตามผล (r= 
-0.286) และด้านการรายงานผลการตรวจสอบ (r=-0.258) เรียงตามล าดับ ซ่ึงขัดแย้งกับผลการศึกษา
ของ ชฎาภรณ์ เตวะสุข (2551) ซ่ึงพบว่า ประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าทีข่อง อบต. 
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ไม่แตกต่างกัน 
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ทั้งน้ีผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า ประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของเทศบาลเมืองท่าข้าม ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในรูปแบบทิศทางตรงกันข้ามกันใน ทุก ๆ ด้าน 
อาจเกิดจากประชาชนมีความเช่ือมั่นในการด าเนินงานของเทศบาลเมืองท่าข้าม ซ่ึงที่ ผ่านมา มีการ
ประเมินมาตรฐานการปฏิบัตริาชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและการตรวจประเมินประสิทธภิาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะเกณฑ์การประเมินในด้านธรรมาภิบาล ซ่ึงผลการประเมินมี
ระดับคะแนน ร้อยละ  92.80 โดยเทศบาลเมืองท่าข้ามได้น าผลการตรวจประเมินดังกล่าวมาเป็น
เครื่องมือหน่ึงในการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพื่อแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และที่ส าคัญอีกประการหน่ึง คือที่ผ่านมา 
เทศบาลเมืองท่าข้าม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ได้น าหลักธรรมมาภิบาลมาเป็นกลไกในการ
ขับเคล่ือนองค์กรและประสบความส าเร็จในการน าหลักธรรมาภิบาลมาเป็นใช้ จนได้รับรางวัลต่างๆ  
มากมายเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล เช่น รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
และรางวัลพระปกเกล้าส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องที่มีมีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใส ซ่ึงอาจ
ท าให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานของเทศบาลฯ มีความเช่ือมั่นต่อการ
บริหารงาน ซ่ึงท าใหค้วามสัมพันธ์กับการมส่ีวนร่วมอยู่ในทศิทางตรงกันข้ามกัน 

การติดต่อส่ือสารและการรับข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลเมืองท่าข้ามโดยภาพรวม โดยมีระดับความสัมพันธ์ในระดับ 
ปานกลางในทิศทางเดียวกัน (r=0.563) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อแยกประเด็น
เป็นรายด้าน พบว่า มีความความสัมพันธ์ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกันในทุก ๆ ด้าน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์มากที่สุดในด้านการวางแผน (r=0.582) รองลงมา
ด้านการปฏิบัติการ (r=0.533) และด้านการรายงานผลการตรวจสอบ (r=0.500) และด้านการติดตาม
ผล (r=0.479) เรียงตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัครกฤษ นุ่นจันทร์ (2556) ซ่ึงผล
การศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการบริหารงานของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัด
ลพบุรี ในภาพรวมเมื่อจ าแนกตามการได้รับรู้ข่าวสาร พบว่าในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า จากระดับความสัมพันธ์ ผู้บริหาร/เทศบาลฯ/
หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรให้ข้อมูลข่าวสารในการด าเนินงานของเทศบาลผ่านส่ือต่าง ๆ ให้มากย่ิงข้ึน 
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงาน ทั้งน้ีเพื่อ
ผลประโยชน์ของเทศบาลเมืองท่าข้าม ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ และประโยชน์ของประชาชนใน
พื้นที่ด้วย 
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ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าไปใช ้
จากผลการวิจัยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแบ่งได้ดังน้ี 
1) ภาครัฐในส่วนท้องถ่ินควรเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในดา้น

สิทธิหน้าที่ของพลเมือง ที่ประชาชนขาดความรูค้วามเข้าใจ ซ่ึงเน้นในเรื่องของสิทธิในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สิทธิในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และสิทธิในการเข้าร่วมในการวางแผนในการพัฒนาเทศบาลฯ โดยท าหน้าที่เปน็
ตัวกลางระหว่างรฐับาลกับประชาชน 

2) เทศบาลเมืองท่าข้าม ควรให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มากข้ึน เพื่อที่ประชาชนจะได้ท ราบถึงอ านาจหน้าที่ของ 
เทศบาลเมืองท่าข้าม 

3) เทศบาลเมืองท่าข้ามควรปรับปรุงแนวทางในการประชาสัมพนัธ์ให้มากข้ึนเพื่อเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ เทศบาลเมืองท่า
ข้าม โดยควรมีตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองท่ าข้ามมาพบปะพูดคุยกับประชาชน เพื่อ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน และรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน และน ามาแก้ไข
หรือน ามาก าหนดเป็นแนวทางในการพฒันาต่อไป 

4) หน่วยงานของรัฐในส่วนกลางควรเน้นเรื่องของนโยบายการประชาสัมพันธ์ให้มาก
โดยเฉพาะในด้านความรู้ที่เก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในด้านการตรวจสอบการด าเนินงาน
ของเทศบาลฯ ให้ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และให้ทางเทศบาลเมืองท่าข้าม แจ้งข่าวสารให้ประชาชน
ในพื้นที่ทราบอย่างสม่ าเสมอ โดยการผ่านส่ือต่าง ๆ  เช่น ทางวารสาร , ป้ายโฆษณา, วิทยุกระจายเสียง
ในชุมชน, หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน หรือการท าป้ายไฟฟ้าหรอืบอร์ดขนาดใหญ่เหมือนที่ติดตามส่ีแยกใหญ่
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับทราบข่าวสารอย่างต่อเน่ือง และกรณีประชาชนต้องการร้องเรียนหรือ
เสนอแนะควรมีช่องทางที่ติดต่อได้สะดวก เช่น ตลาดเย็น, ตลาดล่าง โดยใช้ส่ือ เช่น กล่องรับความ
คิดเห็น หรือส่ือโซเชียลต่าง ๆ 

5) ประชาชนควรจะพัฒนาตนเองตามสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยในเรื่อง
การศึกษาถึงสิทธิ และหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายที่รัฐธรรมนูญก าหนด ไว้ รวมถึงกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ข้อเสนอแนะการศกึษาครัง้ตอ่ไป 
1) ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปัญหาของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ

ด าเนินงานของเทศบาลเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
2) ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อาจมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ

การด าเนินงานของเทศบาลเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
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การพัฒนาสมรรถนะหลักของสมาชิกกองอาสารกัษาดนิแดน 
กองบังคับการกองอาสารักษาดนิแดนจังหวัดภูเก็ต  

ธงไชย รัตนเดช* 

 
บทคัดยอ่ 

 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิเคราะห์สมรรถนะและก าหนดสมรรถนะหลักของสมาชิก 

อส. ในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต ให้เหมาะสมกับบทบาหน้าที่ใน
ปัจจุบันเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหลักของสมาชิก อส. ในสังกัดกองบังคับการกองอาสา
รักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักที่ก าหนด วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 
ข้ันตอน ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาระดับการปฏิบัตงิานและความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลัก กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตทั้ง 4 กองร้อย 
ที่บรรจุแต่งตั้งเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจ านวน 96 คน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ใช้สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับระดับการปฏิบัตงิานตามสมรรถนะหลักในปัจจบุัน และความตอ้งการ
พัฒนาสมรรถนะหลักของสมาชิก อส. ในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต  
ครอบคลุมสมรรถนะหลัก 9 ด้าน จ านวน 45 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้ันตอนที่ 2 การประมวลแนวทางพัฒนาสมรรถนะหลักของสมาชิก อส. ในสังกัด
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจั งหวัด ภูเก็ต  โดยวิธีสนทนากลุ่มจากผู้เ ช่ียวชาญ ที่มี
ประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องกับสมาชิกกองอาสารกัษาดนิแดนทั้ง 4 กองร้อยจ านวน 8 นาย 

ผลการวิจัยพบว่า ระดับสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานในปัจจุบันของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต  สรุปได้ดังน้ี ระดับสมรรถนะหลักการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบันของสมาชิกกองอาสารักษาดนิแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดนิแดนจังหวดั
ภูเก็ต ในภาพรวม 9 ด้าน พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.41 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า มี 2 ด้านอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ดังน้ี 1) สมรรถนะด้านการบริการประชาชน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.67  และ 2) สมรรถนะด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.62 

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ส่วนด้านอ่ืน ๆ สรุปภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ ดังน้ี 1) สมรรถนะด้านการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.49 2) สมรรถนะด้านการป้องกันและบรรเทาภัยฝ่ายพลเรือน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.42 3) สมรรถนะด้านการจัดระเบียบสังคม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.40 4) สมรรถนะด้านการฝึก
ยุทธวิธี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.39 5) สมรรถนะด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.25 6) 
สมรรถนะด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.25 และ 7) สมรรถนะด้านการใช้
เทคโนโลยี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.19 

ระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานในปัจจุบันของสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต  ในภาพรวม 9 ด้าน พบว่าอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.03 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ตามล าดบั 
ดังน้ี 1) สมรรถนะด้านการฝึกยุทธวิธี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 2) สมรรถนะด้านการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15 3) สมรรถนะด้านการจัดระเบียบสังคม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.08 4) 
สมรรถนะด้านการบริการประชาชน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.03    5) สมรรถนะด้านการป้องกันและ
บรรเทาภัยฝ่ายพลเรือน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.02 6) สมรรถนะด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01 7) สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.98 8) สมรรถนะด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93 และ 9) สมรรถนะด้านการปฏิบตัิการจิตวิทยา มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.86 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานในปัจจุบันของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต สามารถสรุปได้ดังน้ี 1) ด้านการบริการ
ประชาชน ควรจัดอบรมความรู้ดา้นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง  ๆ  แก่สมาชิก อส. เพื่อจะสามารถ
ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่ประชาชนที่มารับบริการได้อย่างถูกต้อง พร้อมจัดท าแบบส ารวจความคดิ
เห็นจากผู้รับบริการ ที่ได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการมาติดต่อราชการ  2) ด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ควรมีการจัดอบรมหลักสูตรที่เสริมสร้างสมรรถนะในด้านน้ีและมีการ ฝึก
ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในด้านตา่ง ๆ  อยู่เสมอ 3) ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ควรมีการจัดอบรม
ให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษทุกชนิดแก่สมาชิก อส. แต่ละกองร้อย
และจัดตั้งชุดเฉพาะกิจทั้ง 4 กองร้อยเพื่อท างานร่วมกันในทุกพื้นที่เส่ียงของจังหวัดภูเก็ต เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานในพื้นที่ตา่ง ๆ  โดยเน้นความรับผิดชอบจากพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่ 4) ด้านการ
จัดระเบียบสังคม ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก อส. เก่ียวกับกฎหมายในการเปิดสถานบันเทิงจาก
วิทยากรที่มีความช านาญและมีการสุ่มตรวจสถานบันเทิงอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 
ครั้ง เพื่อป้องกันการกระท าผิดและลดปัญหาด้านต่าง  ๆ  ที่สามารถเกิดข้ึนได้ พร้อมทั้งลงพื้นที่
สอบถามชุมชนใกล้เคียงสถานบันเทิงว่าได้รับผลกระทบด้านใดบ้าง เพื่อจะได้แก้ปัญหาต่อไป  5) ด้าน
การป้องกันและบรรเทาภัยฝ่ายพลเรือน มีการจัดอบรมใหค้วามรู้แก่สมาชิก อส. เรื่ องการป้องกัน  
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การช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นกรณีเกิดภัยต่าง ๆ ทั้งทางธรรมชาติและที่มนุษย์ก่อ เพื่อให้เกิดความ
ช านาญในการป้องกันและสามารถบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 6) ด้านการปฏิบัติการ
จิตวิทยา ควรมีการจัดอบรมด้านจิตวิทยาแก่สมาชิก อส. เพื่อเพิ่มคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านน้ีให้
สอดคล้องกับภารกิจการช่วยเหลือสังคม 7) ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ควรมีจัดอบรมด้านภาษาที่ 
2 และภาษาที่ 3 ที่สามารถใช้ส่ือสารกับนักท่องเที่ยวและปฏิบตัิงานด้านอ่ืนที่สอดคล้องได้ดย่ิีงข้ึน เช่น 
การอบรมภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันและมีการให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว น าไปสู่การสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
จังหวัดภูเก็ต 8) ด้านอ่ืน ๆ ควรมีการประชาสัมพันธ์ประชาชนให้รู้จักบทบาทหน้าที่ของสมาชิก อส.
และจัดให้มีการนิเทศงานเพื่อให้สมาชิก อส. มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกับหน่วยงาน วัฒนธรรมขององคก์ร 
ระเบียบการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานและเพื่อให้สมาชิก อส. มีแนวทางปฏิบัติ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
 
ค  าส าคญั: การพัฒนาสมรรถนะหลัก สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
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บทน า 

 
ปัจจุบันกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ถือเป็นหน่วยงานส าคัญของประเทศที่มีก าลัง

พลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติหน้าที่ตามนนโยบายของรัฐบาลเป็นผู้ซ่ึงคอยขับเคล่ือน
ภารกิจของประเทศชาติหรือรัฐบาลในทุก ๆ ด้านในทุกพื้นที่ของประเทศไทยซ่ึงการด าเนินงานจะให้
ล าดับความส าคัญในด้านไหนน้ันข้ึนอยู่กับนโยบายของผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ของจังหวัดโดยจะ
ค านึงถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกันออกไป สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือสมาชิก 
อส. จึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญของกองอาสารักษาดินแดน ซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยจัดตั้งตามพระราชบัญญัตกิองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 โดยมี
เหตุผลในการจัดตั้ง คือ การป้องกันประเทศชาติในสถานการณ์สงคราม ปัจจุบันเป็นหน้าที่ของ
ประชาชนพลเมืองทุกคนที่จะต้องช่วยเหลือ ร่วมมือกัน และจะต้องได้รับการศึกษาอบรมเพื่อให้มี
ความรู้ในการทีจ่ะปอ้งกันตนเองและประเทศชาติ จึงจ าเป็นต้องมกีารฝึกอบรมและจัดหน่วยการบงัคบั
บัญชาเตรียมไว้ในยามปกติ (พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน, 2497, น. 285) โดยมี
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเป็นฝ่ายอ านวยการและประสานการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และ
โครงสร้างในระดบัจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวัด 

ส าหรับกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต มีโครงสร้างประกอบด้วยหน่วย
ก าลังพลทั้งส้ิน 4 กองร้อย คือ (1) กองร้อยบังคับการและบริก าร มีจ านวนสมาชิก อส. ประเภท
ประจ ากองในสังกัดทั้งหมด 38 นาย มีป้องกันจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้บังคับกองร้อยโดยต าแหน่ง (2) 
กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอเมืองภูเก็ตที่ 1 มีจ านวนสมาชิก อส. ประเภทประจ ากองในสังกัด
ทั้งหมด 24 นาย มีนายอ าเภอเมืองภูเก็ตเป็นผู้บังคับกองร้อยโดยต าแหน่ง (3) กองร้อยอาสารักษา
ดินแดนอ าเภอเมืองภูเก็ตที่ 2 มีจ านวนสมาชิก อส. ประเภทประจ ากองในสังกัดทั้งหมด 24 นาย มี
นายอ าเภอเมืองกะทู้เป็นผู้บังคับกองร้อยโดยต าแหน่ง (4) กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอถลางที่ 3 
มีจ านวนสมาชิก อส. ประเภทประจ ากองในสังกัดทั้งหมด 24 นาย มีนายอ าเภอเมืองถลางเป็นผู้บังคับ
กองร้อยโดยต าแหน่ง รวมจ านวนสมาชิก อส. ทั้งจังหวัดภูเก็ต 108 นาย 

ภารกิจหลักของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เป็นภารกิจเก่ียวกับการปฏิบัติต าม
พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 มาตรา 16 คือ (1) บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติ
และการกระท าของข้าศึก (2) ท าหน้าที่ต ารวจรักษาความสงบภายในท้องที่ร่วมกับพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจ (3) รักษาสถานที่ส าคัญและการคมนาคม (4) ป้องกันการจารกรรม สดับตรับฟงั
และรายงานข่าว (5) ท าความช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่ ฝ่ายทหารตามที่ทหารตอ้งการและตดัทอน
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ก าลังข้าศึก (6) เป็นก าลังส ารองส่วนหน่ึงที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนก าลังทหารได้เมื่อจ า เป็น  
ภารกิจในปัจจุบันที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  (พระราชบัญญัติกองอาสา
รักษาฯ, 2497, น. 285) 

ส าหรับพื้นที่จังหวัดภูเก็ตน้ัน มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ จึงมีความ
จ าเป็นอย่างย่ิงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อความมั่นคงที่เกิดข้ึนโดยจริงจังและ
ต่อเน่ือง เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว ในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมต่าง ๆ  อาทิเช่น ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ การท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การก่อการร้ายและจากภัยพิบัติธรรมชาติ ดังน้ันด้วยสถานการณ์
ภัยคุกคามทางความมั่นคง มีความซับซ้อน หลากหลาย ละเอียดอ่อน ครอบคลุมและเช่ือมโยงกันใน
หลายมิติ จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมของเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ให้มีความสามารถ มีทักษะ มีความช านาญ อย่างหลากหลายและมีความสามารถทีเ่หมาะสมในภารกิจ
ที่ต้องใช้ทักษะพิเศษ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขับเคล่ือนภารกิจตา่ง  ๆ  ตามนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทย 

จากประเด็นกระแสสังคมที่รับรู้ข้อมูลผ่านส่ือต่าง ๆ  ถึงบทบาทหน้าที่และสมรรถนะของ
สมาชิก อส.กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงมองถึงภาพลักษณ์ในด้านลบ เช่น 
การปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม การไม่เคร่งครัดในระเบียบวินัย การแต่งกายไม่สง่างาม การใช้วาจาไม่
สุภาพ ความรู้ความสามารถต่ า เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบกับกองก าลังอ่ืน ๆ เช่น ต ารวจ ทหาร  

ประเด็นแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานการที่เน่ืองด้วย
สมาชิกกอง อส. มีค่าตอบแทนที่ไม่สูง รวมไปถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง  ๆ  ไม่มากนัก แต่งาน
ที่ได้รับมอบหมายไม่ไดต้่างอะไรกับเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานอ่ืน ๆ เลย จึงเป็นสาเหตุให้สมาชิก อส. ไม่
พยายามที่จะพัฒนาตนเอง และสร้างความก้าวหน้าให้แก่ตนเอง แต่หลายคนเลือกที่จะสร้าง
ความก้าวหน้าด้วยการเปล่ียนงาน ซ่ึงที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบตัวภารกิจมาโดยตลอดเป็นเหตุให้
องค์กรขาดความต่อเน่ืองในการขับเคล่ือนงานไปข้างหน้า ควรเพิ่มค่าตอบแทนให้สูงข้ึนรวมไปถึงเพิม่
สิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับภารหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้
เห็นถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงานน าไปสู่การพัฒนาตนเอง และท าให้ผู้มีคุณสมบัติสูงข้ึนเข้ารับ
การคัดเลือกบรรจุเข้ารับการแตง่ตั้ง 

ประเด็นหลักของการมีระเบียบวินัยของ อส.ซ่ึงเป็นความคาดหวังของผู้บังคับบัญชาที่
ต้องการให้สมาชิก อส.เป็นกองก าลังที่มีวินัย มีศักยภาพ มีการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ และเป็นที่
ยอมรับในหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้อย่างภาคภูมิ ซ่ึงต้องอาศัยการกวดขันจากผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
ในการ รักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติตัว ด้านการแต่งกาย การใช้วาจา ความพร้อมด้านร่างกาย 
ควรฝึกทบทวนอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยสัปดาหล์ะ 1 ครั้ง 
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ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของสมาชิก อส. เป็นการประเมินโดยให้ผู้บังคับ
กองร้อยแต่ล่ะกองร้อยเป็นผู้ท าการประเมินมีวัตถุประสงค์เพื่อการพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนซ่ึงจะท า
การประเมินปีล่ะ 2 ครั้งโดยมีหัวข้อการประเมินแบ่งเป็นสองส่วน คือ 1. การปฏิบัติงานในการปฏิบตัิ
หน้าที่ ได้แก่ 1.1 ความส าเร็จและเช่ือถือได้ในผลของงาน 1.2 ความซ่ือตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ 1.3 
ความส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย 1.4 ความขยัน อดทน ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
1.5 การประสานการปฏิบัติงานท าให้เกิดผลส าเร็จของงาน 2. บุคลิกลักษณะและอุปนิสัย ได้แก่ 2.1 
การประพฤติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ 2.2 ความมีระเบียบวินัยในการแต่งกาย 2.3 การปฏิบัติตาม
ค าส่ังของผู้บังคับบัญชา 2.4 การให้ความรว่มมอืและความสามคัคใีนหมู่คณะ 2.5 การครองตน ในการ
ท าการผลประเมินน้ันที่ผ่านมาก็มีทั้งระบบอุปถัมภ์ในการพิจารณาการให้ข้ันเพิ่มค่าตอบแทนและ
พิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนจากความรู้ความสามรถตามตัวช้ีวัดข้างตน้ ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน 

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมากองบังคับการจังหวัดภูเก็ต ได้ให้ความส าคัญ ในการส่งเสริมทบทวน 
เพิ่มพูน ทักษะองค์ความรู้ ความสามารถ  ให้มีสมรรถนะที่เหมาะกับหน้าที่ความรบัผิดชอบและพรอ้ม
ต่อการขับเคล่ือนภารกิจด้านต่าง  ๆ  ประกอบกับเพื่อสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ มุ่งเน้นป้องกันแก้ไข และลดเงื่อนไขของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงและการพัฒนาคนและชุมชนในพื้นที่เป้าหมายที่มีความเส่ียงทางด้านความมั่นคงและภัยคุกคาม
ด้านต่าง ๆอันจะเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยมาอย่างต่อเน่ืองซ่ึงการใช้
งบประมาณและจัดท าแผนการพัฒนาสมรรถนะที่จะเกิดผลใหส้มาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีขีด
ความสามารถเพิ่มข้ึนน้ันจ าเป็นจะต้องทราบถึงสมรรถนะหลักที่จ าเป็นซ่ึงมีความเหมาะสมกับพื้นทีใ่น
การปฏิบัติหน้าที ่

 

วัตถุประสงคใ์นการวจิยั 
 
1) เพื่อศึกษา วิเคราะห์สมรรถนะ และก าหนดสมรรถนะหลัก ของ สมาชิก อส. ในสังกัด

กองบังคับการกองอาสารักษาดนิแดนจังหวัดภูเก็ต ให้เหมาะสมกับบทบาหน้าทีใ่นปจัจุบนั 
2) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหลักของสมาชิก อส. ในสังกัดกองบังคับการกอง

อาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตใหส้อดคล้องกับสมรรถนะหลักที่ก าหนด 
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วิธีการศกึษา 
 

1) วิธดี  าเนนิการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ข้ันตอนที่ 1 ข้ันศึกษาระดับการปฏิบัตงิานและความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะหลักของ

สมาชิก อส. ในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต การเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ข้ันตอนน้ี ผู้วิจัยได้จัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห ์พร้อมแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างดว้ยตนเอง 
และรับกลับผู้วิจัยภายในระยะเวลาที่ก าหนด ส าหรับกลุ่มตัวอย่างของสมาชิก อส. สังกัดกองร้อย
บังคับการและบริการผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง จากน้ันน าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา 
ตรวจสอบความสมบรูณค์รบถ้วนของแบบสอบถามเพื่อน ามาวเิคราะหข้์อมูลทางสถิติ 

ข้ันตอนที่ 2  ข้ันประมวลแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหลักของสมาชิก อส. ในสังกัดกอง
บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

(1) จัดส่งหนังสือเรียนเชิญผู้เช่ียวชาญทั้ง 8 ท่าน เพื่อเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 
(2) ด าเนินการสนทนากลุ่ม โดยระดมความคิดประมวลแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ

หลักของสมาชิก อส. ในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดนิแดนจังหวัดภูเก็ต 
(3) สรุปแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของสมาชิก อส. ในสังกัดกองบังคับการกอง

อาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต 

2) การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิ ีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
ข้ันตอนที่ 1 ข้ันศึกษาระดับการปฏิบัตงิานและความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะหลักของ

สมาชิก อส. ในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หาคา่สถิติ ดังน้ี 

(1) ข้อมูลส่วนตั วของ ผู้ตอบแบบสอบถาม วิ เคราะห์ด้วยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) พร้อมน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 

(2) ข้อมูลเก่ียวกับสมรรถนะหลักตามการปฏิบัติงานของสมาชิก อส. และความต้องการ
ในการพัฒนาสมรรถนะหลัก วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เป็นรายข้อในแต่ละด้าน และเฉล่ียรวมทุกข้อในแต่ละด้าน โดยใช้ค่าเฉล่ียของ
คะแนนเป็นตัวบ่งช้ี ซ่ึงก าหนดเกณฑ์ ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด , 2545, น. 121) 

    ค่าเฉล่ีย    หมายถึง 
4.51 - 5.00  สมรรถนะหลักในปัจจุบัน และความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.51 - 4.50  สมรรถนะหลักในปัจจุบัน และความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักอยู่ในระดับมาก 
2.51 - 3.50 สมรรถนะหลักในปัจจุบนั และความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักอยู่ในระดบัปานกลาง 
1.51 – 2.50 สมรรถนะหลักในปัจจุบัน และความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักอยู่ในระดับน้อย 
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1.00 – 1.50  สมรรถนะหลักในปจัจุบนั และความตอ้งการพัฒนาสมรรถนะหลักอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
(3) ข้อมูลที่เป็นข้อค าถามแบบปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนะ และ

แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเก่ียวกับการพัฒนาสรรถนะหลักของสมาชิก อส. ในสังกัดกองบังคับการ
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อน ามาใช้ในการสรุปอภิปลาย
ผล และเพื่อน ามาประกอบในข้ันตอนการสร้างแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหลักของสมาชิก อส. 
ในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดนิแดนจังหวัดภูเก็ต 

ข้ันตอนที่ 2  ข้ันประมวลแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหลักของสมาชิก อส. ในสังกัดกอง
บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต  โดยสรุปผลจากการสนทนากลุ่ม น ามาประมวล
ประเด็นเก่ียวกับการก าหนดสมรรถนะหลักและการสร้างแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหลักของ
สมาชิก อส. ในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดนิแดนจังหวัดภูเก็ต 

 

ผลการศกึษา 
 
จากการศึกษาระดับปฏิบัติงาน และความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะหลักของสมา ชิก 

อส. ในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตทั้งหมด 4 กองร้อย ผู้วิจัยได้เสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปน้ี 

ขั้นตอนที ่1 ข้ันศึกษาระดับปฏิบัติงานและความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะหลักของ
สมาชิก อส. ในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดนิแดนจังหวัดภูเก็ตทัง้หมด 4 กองร้อย 

ตอนที ่1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยวิธีแจกแจงความถ่ี และหาคา่
ร้อยละ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 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 
มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 75.00 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 23.96 และ
ระดับการศึกษาปริญญาโท ร้อยละ 1.04 หน้าที่รับผิดชอบปัจจุบัน พบว่าอยู่ในชุดปฏิบัติการพิเศษ 
ร้อยละ 20.84 งานธุรการ ร้อยละ 18.75 ติดตามผู้บังคับบัญชา ร้อยละ 14.58 เวรยามรักษาการณ์ 
ร้อยละ 37.50 เจ้าหน้าที่วิทยุ/ส่ือสาร ร้อยละ 2.08 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 6.25 สถานที่ปฏิบัติงาน พบว่า
ปฏิบัติงานที่ท าการปกครองจังหวัดภูเก็ต ร้อยละ 34.38 ที่ท าการปกครองอ าเภอ ร้อยละ 59.38 
บ้านพักผู้บังคับบัญชา ร้อยละ 4.16 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 2.08 ปฏิบัติงานในกลุ่มงานปอ้งกันปราบปราม 
ร้อยละ 77.08 กลุ่มบริหารงานปกครอง ร้อยละ 14.58 กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ร้อยละ 4.17 ศูนย์
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ด ารงธรรม ร้อยละ 3.13 และกลุ่มงานเสมียนตรา/การเงิน ร้อยละ 1.04 มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
น้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 4.17 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-3 ปี ร้อยละ 12.50  ระยะเวลาการปฏิบตังิาน 
4-6 ปี ร้อยละ 28.12 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 7-9 ปี ร้อยละ 19.79 และระยะเวลาการปฏิบัติงาน
มากกว่า 10 ปี ร้อยละ 35.42 

ตอนที ่2 ผลวิเคราะห์สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานและความต้องการพัฒนาสมรรถนะ
หลักของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต  โดยใช้
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แสดงดังตารางที่ 1 - ตารางที ่9 

1) ผลการศึกษาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารกัษาดนิแดน กอง
บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต แสดงดังตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่1 ผลวิเคราะห์สมรรถนะหลักในการปฏิบตัิงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคบั

การกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 1 สมรรถนะด้านการบริการประชาชน 
 
หมวด

ที่ 
ฐานสมรรถนะ X ̅ S.D. แปลความ ล าดบัที ่

1 สมรรถนะด้านการบริการ
ประชาชน 

    

 1.1 การปฏิบัติหน้าที่แนะน า  
ให้ข้อมูลผู้มาติดต่อราชการ 

3.63 0.90 มาก 4 

 1.2 การตั้งหน่วยบริการด้าน
การจราจรในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ   

3.60 1.02 มาก 5 

 1.3 การช่วยเหลือประชาชน
เพื่อลด อุบัติ เหตุ ในช่วง
วันหยุดเทศกาลต่าง ๆ   

3.71 1.08 มาก 2 

 1.4 การท ากิจกรรมจิตอาสา  
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์
ต่าง ๆ   

3.68 1.10 มาก 3 
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หมวด
ที่ 

ฐานสมรรถนะ X ̅ S.D. แปลความ ล าดบัที ่

 1.5 การอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการจัด งาน
ต่าง ๆ   

3.72 0.88 มาก 1 

 เฉลีย่ 3.67  มาก  

 
ตารางที ่2 ผลวิเคราะห์สมรรถนะหลักในการปฏิบตัิงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคบั

การกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 2 สมรรถนะด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  

 

หมวด
ที่ 

ฐานสมรรถนะ X ̅ S.D. แปลความ ล าดบัที ่

2 สมรรถนะดา้นการรกัษาความ
สงบเรยีบรอ้ย 

    

 2.1 การเฝ้าระวังและป้องกัน
การก่อเหตุความไม่สงบต่อ
ประชาชน และสถานที่
ส าคัญ 

3.77 1.11 มาก 2 

 2.2 การป ฏิบัติห น้าที่ ตั้ งจุด
ต ร ว จ  จุ ด ส กัด ร่ ว ม กับ
เจ้ าห น้าที่ต ารวจ ทหาร 
และฝ่ายพลเรือน 

3.82 1.01 มาก 1 

 2.3 การเข้าเวรยามรักษาการณ์
สถานที่ราชการ 

3.67 1.16 มาก 3 

 2.4 การลาดตระเวร/ตรวจการ
แหล่งท่องเที่ยวเพื่ อดู แล
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ สินของประชาชน
และนักท่องเที่ยว 

3.57 1.00 มาก 4 
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หมวด
ที่ 

ฐานสมรรถนะ X ̅ S.D. แปลความ ล าดบัที ่

 2.5 การเข้าระงับเหตุในกรณี
ฉุกเฉิน 

3.29 1.09 ปานกลาง 5 

 เฉลีย่ 3.62  มาก  
 

ตารางที ่3 ผลวิเคราะห์สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการ
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 3 สมรรถนะด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

หมวด
ที่ 

ฐานสมรรถนะ X ̅ S.D. แปลความ ล าดบัที ่

3 ส ม ร ร ถ นะด้า นก า รแ ก้ไข
ป ัญหายาเสพตดิ 

    

 3.1 การท าหน้าที่ในการปอ้งกัน
ควบคุมการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในชุมชน 

3.58 1.02 มาก 2 

 3.2 การท าหน้าที่ในการบ าบัด 
ฟื้นฟูผู้เสพ และผู้ติดยาเสพ
ติด เพื่อให้กลับคืนสู่สังคม
ได้อย่างมีคุณภาพ 

3.65 1.06 มาก 1 

 3.3 การท าหน้าที่ในการปอ้งกัน 
ควบคุมและแก้ปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 

3.46 1.03 ปานกลาง 3 

 3.4 ก า ร ท า ห น้ า ที่ ใ นกา ร
ป ร า บ ปราม ความผิด ผู้
จ าหน่ายและผู้เสพ 

3.40 1.17 ปานกลาง 4 

 3.5 การสร้างเครือข่ายข่าวสาร
และความเคล่ือนไหวยาเสพ
ติดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

3.36 1.12 ปานกลาง 5 

 เฉลีย่ 3.49  ปานกลาง  
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จากตารางที่ 3 พบว่าระดับสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานในปัจจุบันของสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 3 สมรรถนะด้านการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด สรุปภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.49 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การท าหน้าที่ในการบ าบัด ฟื้นฟูผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้กลับคืนสู่สังคม
ได้อย่างมีคุณภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.65 และข้อที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ การสร้างเครือข่ายข่าวสารและ
ความเคล่ือนไหวยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.36 
 
ตารางที ่4 ผลวิเคราะห์สมรรถนะหลักในการปฏิบตัิงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคบั

การกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 4 สมรรถนะด้านการจัดระเบียบสังคม 
โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
หมวด

ที่ 
ฐานสมรรถนะ X ̅ S.D. แปลความ ล าดบัที ่

4 สมรรถนะดา้นการจดัระเบยีบ
สังคม 

    

 4.1 การท าหน้าที่ในการปอ้งกัน
และปราบปรามการกระท า
ความผิดของแรงงานต่าง
ด้าวและการค้ามนุษย์ 

3.53 1.00 มาก 2 

 4.2 การท าหน้าที่ในการปอ้งกัน
แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม กา ร
ค้าประเวณี 

3.24 1.00 ปานกลาง 4 

 4.3 การท าหน้าที่ในการปอ้งกัน
และปราบปรามการบุกรุก
ทรัพยากรทางธรรมชาติ 

3.16 1.11 ปานกลาง 5 

 4.4 การท าหน้าที่ในการปอ้งกัน
และแก้ไขแหล่งมั่วสุมของ
เด็กและเยาวชน 

 

3.38 1.08 ปานกลาง 3 
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หมวด
ที่ 

ฐานสมรรถนะ X ̅ S.D. แปลความ ล าดบัที ่

 4.5 การท าหน้าที่ร่วมกับฝ่าย
ปกครอง และต ารวจตรวจ
สถานบริการ เพื่อป้องกัน
และปราบปรามปัญหา
อาชญากรรม และการ
กระท าผิดต่าง ๆ  ในสถาน
บันเทิง 

3.70 0.99 มาก 1 

 เฉลีย่ 3.40  ปานกลาง  

 
จากตารางที่ 4 พบว่าระดับสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานในปัจจุบันของสมาชิกกองอาสา

รักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 4 สมรรถนะด้านการจัด
ระเบียบสังคม สรุปภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การท าหน้าที่ร่วมกับฝ่ายปกครอง และต ารวจตรวจสถานบริการ เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามปญัหาอาชญากรรม และการกระท าผิดต่าง ๆ  ในสถานบันเทิง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70 และ
ข้อที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ การท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.16 

 
ตารางที ่5 ผลวิเคราะห์สมรรถนะหลักในการปฏิบัตงิานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคบั

การกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 5 สมรรถนะด้านการป้องกันและบรรเทา
ภัยฝ่ายพลเรือน  โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

 

หมวด
ที่ 

ฐานสมรรถนะ X ̅ S.D. แปลความ ล าดบัที ่

5 สมรรถนะดา้นการปอ้งกนัและ
บรรเทาภยัฝา่ยพลเรอืน 

    

 5.1 การท าหน้าที่ในการเฝ้า
ระวัง การเกิดภัยธรรมชาติ 

3.48 1.13 ปานกลาง 2 



406 

หมวด
ที่ 

ฐานสมรรถนะ X ̅ S.D. แปลความ ล าดบัที ่

 5.2 การท าห น้าที่ ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ  

3.49 1.02 ปานกลาง 1 

 5.3 ก า ร ท า ห น้ า ที่ ร่ ว ม กับ
เครือข่ายในการป้องกัน
การเกิดภัยธรรมชาติ 

3.42 1.14 ปานกลาง 4 

 5.4 การท าหน้าที่ในการปอ้งกัน
การเกิดสาธารณะภัยหรือ
ภัยที่เกิดจากการกระท า
ของมนุษย์ 

3.28 1.08 ปานกลาง 5 

 5.5 การท าหน้าที่ใน 
การช่วยเหลือผู้ประสบ 
สาธารณภัยหรือภัยที่เกิด
จากการกระท าของมนุษย์ 

3.43 1.02 ปานกลาง 3 

 เฉลีย่ 3.42  ปานกลาง  

 
จากตารางที่ 5 พบว่าระดับสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานในปัจจุบันของสมาชิกกองอาสา

รักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเกต  หมวดที่ 5 สมรรถนะด้านการ
ป้องกันและบรรเทาภัยฝ่ายพลเรือน สรุปภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.42 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การท าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.49 และข้อที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ การท าหน้าที่ในการป้องกันการเกิดสาธารณะภัยหรือภัยที่
เกิดจากการกระท าของมนุษย์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.28 
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ตารางที ่6 ผลวิเคราะห์สมรรถนะหลักในการปฏิบตัิงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคบั
การกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 6 สมรรถนะด้านการปฏิบัติการจิตวทิยา 
โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

หมวด
ที่ 

ฐานสมรรถนะ X ̅ S.D. แปลความ ล าดบัที ่

6 สมรรถนะดา้นการปฏบิตัิการ
จ ิตวทิยา 

    

 6.1 การท าหน้าที่อ านวยความ
เป็ น ธ ร ร ม ร่ ว ม กับ ผู้น า
ชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน 
เพื่อคล่ีคลายปัญหาความ
ขัดแย้งของประชาชน 

3.32 1.14 ปานกลาง 3 

 6.2 ก า ร ท า ห น้ า ที่ ใ นกา ร
ให้บริการประชาชนในการ
ออกหน่วยบริการเคล่ือนที่
ของอ าเภอและจังหวัด 

3.36 1.03 ปานกลาง 1 

 6.3 ก า ร ท า ห น้ า ที่ ร่ ว ม กับ
ประชาชนในการพัฒนา
หมู่บ้าน  

3.26 1.13 ปานกลาง 4 

 6.4 การท าหน้าที่ในการสรา้ง
และซ่อมแซมส่ิง
สาธารณประโยชน์ 

3.00 1.21 ปานกลาง 5 

 6.5 การท าหน้าที่ในการสร้าง
เครือข่ายข่าว เพื่อเฝ้าระวัง
ภัยคุกคามต่อความมั่นคง 

3.33 1.16 ปานกลาง 2 

 เฉลีย่ 3.25  ปานกลาง  
 

จากตารางที่ 6 พบว่าระดับสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานในปัจจุบันของสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเกต  หมวดที่ 6 สมรรถนะด้านการ
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ปฏิบัติการจิตวิทยา สรุปภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.25 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การท าหน้าที่ในการให้บริการประชาชนในการออกหน่วยบริการเคล่ือนที่ของ
อ าเภอและจังหวัด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.36 และข้อที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ การท าหน้าที่ในการสร้างและ
ซ่อมแซมส่ิงสาธารณประโยชน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.00 
 
ตารางที ่7 ผลวิเคราะห์สมรรถนะหลักในการปฏิบตัิงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคบั

การกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต  หมวดที่ 7 สมรรถนะด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
หมวด

ที่ 
ฐานสมรรถนะ X ̅ S.D. แปลความ ล าดบัที ่

7 สมรรถนะดา้นการสง่เสรมิการ
ท่องเทีย่ว 

    

 7.1 การท าหน้าที่บริการข้อมูล 
แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว
ให้กับนักท่องเที่ยว 

3.34 1.11 ปานกลาง 3 

 7.2 การท าหน้าที่ดูแลสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ   

3.40 1.06 ปานกลาง 2 

 7.3 การท าหน้าที่ ดูแลรักษา
ความปลอดภัย  อ านวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก่
นั กท่ อ ง เที่ ย ว ใ นแห ล่ ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ 

3.43 0.98 ปานกลาง 1 

 7.4 การท าหน้าที่พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

3.04 1.16 ปานกลาง 5 

 7.5 การท าหน้าที่บริการและ
ส่ง เสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน 

3.05 1.26 ปานกลาง 4 

 เฉลีย่ 3.25  ปานกลาง  
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จากตารางที่ 7 พบว่าระดับสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานในปัจจุบันของสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเกต  หมวดที่ 7 สมรรถนะด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว สรุปภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.25 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การท าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.43 และข้อที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ การท าหน้าที่พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.04 

 
ตารางที ่8 ผลวิเคราะห์สมรรถนะหลักในการปฏิบตัิงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคบั

การกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 8 สมรรถนะด้านการฝึกยุทธวิธี โดยใช้
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
หมวด

ที่ 
ฐานสมรรถนะ X ̅ S.D. แปลความ ล าดบัที ่

8. สมรรถนะดา้นการฝกึยทุธวธิ  ี     

 8.1 การใช้อาวุธปืน 3.76 0.95 มาก 1 

 8.2 การ รปภ. บุคคลส าคัญ
และขบวนยานพาหนะ 

3.40 1.16 ปานกลาง 2 

 8.3 กา ร ปิ ด ล้ อม ต ร ว จ ค้ น
อาคารสถานที่ 

3.31 1.25 ปานกลาง 3 

 8.4 การตรวจค้นจับกุมบุคคล 3.28 1.33 ปานกลาง 4 
 8.5 การใช้อุปกรณ์ควบคุมตัว

ผู้ต้องหา 
3.22 1.28 ปานกลาง 5 

 เฉลีย่ 3.39  ปานกลาง  
 

จากตารางที่ 8 พบว่าระดับสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานในปัจจุบันของสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเกต  หมวดที่ 8 สมรรถนะด้านการฝึก
ยุทธวิธี สรุปภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.39 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ การใช้อาวุธปืน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76 และข้อที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ การใช้อุปกรณ์
ควบคุมตัวผู้ต้องหา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.22 
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ตารางที ่9 ผลวิเคราะห์สมรรถนะหลักในการปฏิบตัิงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคบั
การกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 9 สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี โดย
ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

หมวด
ที่ 

ฐานสมรรถนะ X ̅ S.D. แปลความ ล าดบัที ่

9 สมรรถนะดา้นการใช้
เทคโนโลย ี

    

 9.1 การใช้วิทยุส่ือสาร 3.76 0.97 มาก 1 
 9.2 การใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น
Microsoft Word, 
Microsoft Powerpoint 
เป็นต้น 

2.98 1.36 ปานกลาง 4 

 9.3 การใช้อุปกรณ์บันทึกภาพ
น่ิง/ภาพเคล่ือนไหว 

3.24 1.30 ปานกลาง 2 

 9.4 การใช้อุปกรณ์ในการสืบ
หาข่าว เครื่องดักฟัง กล้อง
บันทึกวิดีโอขนาดเล็ก 

2.78 1.23 ปานกลาง 5 

 9.5 การใช้อุปกรณ์ส านักงาน 
เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร 
การรับ-ส่งแฟกซ์ การใ ช้
โท ร ศั พท์  เ ค รื่ อ ง ฉ า ย
โปรเจคเตอร์ เป็นต้น 

3.20 1.27 ปานกลาง 3 

 เฉลีย่ 3.19  ปานกลาง  
 
ผลการศึกษาระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 

กองบังคับการกองอาสารักษาดนิแดนจังหวัดภูเก็ต 

  

https://www.google.com/search?q=microsoft+word+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&sa=X&ved=2ahUKEwjBlZvb4LvlAhUDQH0KHX66Cs4Q1QIoAXoECA4QAg
https://www.google.com/search?q=microsoft+word+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&sa=X&ved=2ahUKEwjBlZvb4LvlAhUDQH0KHX66Cs4Q1QIoAXoECA4QAg
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ตารางที ่10 ระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 1 สมรรถนะด้าน
การบริการประชาชน โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

 
หมวด

ที่ 
ฐานสมรรถนะ X ̅ S.D. แปลความ ล าดบัที ่

1 สมรรถนะดา้นการบรกิาร
ประชาชน 

    

 1.1 การปฏิบัติหน้าที่แนะน า  
ให้ข้อมูลผู้มาติดต่อราชการ 

3.94 0.98 มาก 4 

 1.2 การตั้งหน่วยบริการด้าน
การจราจรในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ   

3.91 0.93 มาก 5 

 1.3 การช่วยเหลือประชาชน
เพื่อลด อุบัติ เหตุ ในช่วง
วันหยุดเทศกาลต่าง ๆ   

4.06 0.79 มาก 3 

 1.4 การท ากิจกรรมจิตอาสา  
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์
ต่าง ๆ   

4.10 0.83 มาก 2 

 1.5 การอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการจัด งาน
ต่าง ๆ   

4.13 0.93 มาก 1 

 เฉลีย่ 4.03  มาก  

  
จากตารางที่ 10 พบว่าระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานในปัจจบุนั

ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต  หมวดที่ 1 
สมรรถนะด้านการบริการประชาชน สรุปภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ี ยเท่ากับ 4.03 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการจัดงานต่าง ๆ   มี
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ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 และข้อที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ การตั้งหน่วยบริการด้านการจราจรในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ   มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91 
 
ตารางที ่11 ระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษา

ดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 2 สมรรถนะด้าน
การรักษาความสงบเรียบร้อย โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

 

หมวด
ที่ 

ฐานสมรรถนะ X ̅ S.D. แปลความ ล าดบัที ่

2 สมรรถนะดา้นการรกัษาความ
สงบเรยีบรอ้ย 

    

 1.1 การเฝ้าระวังและป้องกัน
การก่อเหตุความไม่สงบต่อ
ประชาชน และสถานที่
ส าคัญ 

4.02 0.95 มาก 2 

 1.2 กา ร ป ฏิบัติห น้าที่ ตั้ งจุด
ต ร ว จ  จุ ด ส กัด ร่ ว ม กับ
เจ้ าห น้าที่ ต า รวจ ทหาร 
และฝ่ายพลเรือน 

4.01 1.01 มาก 3 

 1.3 การเข้าเวรยามรักษาการณ์
สถานที่ราชการ 

4.05 1.01 มาก 1 

 1.4การลาดตระเวร/ตรวจการ
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
และนักท่องเที่ยว 

3.97 0.90 มาก 5 

 1.5 การเข้าระงับเหตุในกรณี
ฉุกเฉิน 

3.98 0.96 มาก 4 

 เฉลีย่ 4.01  มาก  
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จากตารางที่ 11 พบว่าระดับความตอ้งการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัตงิานของสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต  หมวดที่ 2 สมรรถนะด้าน
การรักษาความสงบเรียบร้อย สรุปภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การเข้าเวรยามรักษาการณส์ถานที่ราชการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.05 และข้อ
ที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ การลาดตระเวร/ตรวจการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97 
 
ตารางที ่12 ระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษา

ดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 3 สมรรถนะด้าน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

 

หมวด
ที่ 

ฐานสมรรถนะ X ̅ S.D. แปลความ ล าดบัที ่

3 สมรรถนะดา้นการแกไ้ข
ป ัญหายาเสพตดิ 

    

 1.1 กา ร ท า ห น้ า ที่ ใ นกา ร
ป้องกันควบคุมการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
ชุมชน 

4.19 0.85 มาก 3 

 1.2 การท าหน้าที่ในการบ าบัด 
ฟื้นฟูผู้เสพ และผู้ติดยาเสพ
ติด เพื่อให้กลับคืนสู่สังคม
ได้อย่างมีคุณภาพ 

4.20 0.85 มาก 1 

 1.3 ก า ร ท า ห น้ า ที่ ใ นกา ร
ป้ อ ง กัน  ค วบ คุ ม แล ะ
แก้ปัญหายา เสพติด ใน
สถานศึกษา 

4.19 0.84 มาก 2 
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หมวด
ที่ 

ฐานสมรรถนะ X ̅ S.D. แปลความ ล าดบัที ่

 1.4 การท าหน้าที่ในการ
ปราบปรามความผิด 
ผู้จ าหน่ายและผู้เสพ 

4.13 0.92 มาก 4 

 1.5 การสร้างเครือข่ายข่าวสาร
และความเคล่ือนไหว 
ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัด
ภูเก็ต 

4.04 0.86 มาก 5 

 เฉลีย่ 4.15  มาก  
 

จากตารางที่ 12 พบว่าระดับความตอ้งการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัตงิานของสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต  หมวดที่ 3 สมรรถนะด้าน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด สรุปภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การท าหน้าที่ในการบ าบัด ฟื้นฟูผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้กลับคืนสู่
สังคมได้อย่างมีคุณภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 และข้อที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ การสร้างเครือข่าย
ข่าวสารและความเคล่ือนไหวยาเสพตดิในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีค่าเฉล่ียเท่า กับ 4.04 
 

ตารางที ่13 ระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 4 สมรรถนะด้าน
การจัดระเบียบสังคม โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

 

หมวด
ที่ 

ฐานสมรรถนะ X ̅ S.D. แปลความ ล าดบัที ่

4 สมรรถนะดา้นการจดัระเบยีบ
สังคม 

    

 4.1 การท าหน้าที่ในการปอ้งกัน
และปราบปรามการกระท า
ความผิดของแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์ 

4.09 0.82 มาก 2 
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หมวด
ที่ 

ฐานสมรรถนะ X ̅ S.D. แปลความ ล าดบัที ่

 4.2 การท าหน้าที่ในการปอ้งกัน
แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม กา ร
ค้าประเวณี 

3.93 0.97 มาก 4 

 4.3 การท าหน้าที่ในการปอ้งกัน
และปราบปรามการบุกรุก
ทรัพยากรทางธรรมชาติ 

4.07 0.82 มาก 5 

 4.4 การท าหน้าที่ในการปอ้งกัน
และแก้ไขแหล่งมั่วสุมของ
เด็กและเยาวชน 

4.06 0.84 มาก 3 

 4.5 การท าหน้าที่ร่วมกับฝ่าย
ปกครอง และต ารวจตรวจ
สถานบริการ เพื่อป้องกัน
และปราบปรามปัญหา
อาชญากรรม และการ
กระท าผิดต่าง ๆ  ในสถาน
บันเทิง 

4.23 0.85 มาก 1 

 เฉลีย่ 4.08  มาก  

 
จากตารางที่ 13 พบว่าระดับความตอ้งการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัตงิานของสมาชิก

กองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 4 สมรรถนะด้าน
การจัดระเบียบสังคม สรุปภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.08 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การท าหน้าที่ร่วมกับฝ่ายปกครอง และต ารวจตรวจสถานบริการ เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามปญัหาอาชญากรรม และการกระท าผิดต่าง ๆ  ในสถานบันเทิง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.23 และ
ข้อที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ การท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.07 
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ตารางที ่14  ระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 5 สมรรถนะด้าน
การป้องกันและบรรเทาภัยฝ่ายพลเรือน  โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
หมวด

ที่ 
ฐานสมรรถนะ X ̅ S.D. แปลความ ล าดบัที ่

5 สมรรถนะดา้นการปอ้งกนัและ
บรรเทาภยัฝา่ยพลเรอืน 

    

 5.1 การท าหน้าที่ในการเฝ้า
ระวัง การเกิดภัยธรรมชาติ 

3.98 0.86 มาก 4 

 5.2 การท าห น้าที่ ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ  

4.08 0.88 มาก 1 

 5.3 ก า ร ท า ห น้ า ที่ ร่ ว ม กับ
เครือข่ายในการป้องกัน
การเกิดภัยธรรมชาติ 

4.05 0.85 มาก 2 

 5.4 การท าหน้าที่ในการปอ้งกัน
การเกิดสาธารณะภัยหรือ
ภัยที่เกิดจากการกระท า
ของมนุษย์ 

3.97 0.99 มาก 5 

 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 
สาธารณภัยหรือภัยที่เกิด
จากการกระท าของมนุษย์ 

4.01 0.91 มาก 3 

 เฉลีย่ 4.02  มาก  

 
จากตารางที่ 14 พบว่าระดับความตอ้งการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัตงิานของสมาชิก

กองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 5 สมรรถนะด้าน
การป้องกันและบรรเทาภัยฝ่ายพลเรือน สรุปภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.02 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การท าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ มีค่าเฉล่ีย
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เท่ากับ 4.08 และข้อที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ การท าหน้าที่ในการป้องกันการเกิดสาธารณะภัยหรือภัยที่
เกิดจากการกระท าของมนุษย์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97 
 

ตารางที ่15 ระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 6 สมรรถนะด้าน
การปฏิบัติการจิตวิทยา โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

 

หมวด
ที่ 

ฐานสมรรถนะ X ̅ S.D. แปลความ ล าดบัที ่

6 สมรรถนะดา้นการปฏบิตัิการ
จ ิตวทิยา 

    

 6.1 การท าหน้าที่อ านวยความ
เป็ น ธ ร ร ม ร่ ว ม กับ ผู้น า
ชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน 
เพื่อคล่ีคลายปัญหาความ
ขัดแย้งของประชาชน 

3.95 1.01 มาก 1 

 6.2 ก า ร ท า ห น้ า ที่ ใ นกา ร
ให้บริการประชาชนในการ
ออกหน่วยบริการเคล่ือนที่
ของอ าเภอและจังหวัด 

3.90 1.01 มาก 2 

 6.3 ก า ร ท า ห น้ า ที่ ร่ ว ม กับ
ประชาชนในการพัฒนา
หมู่บ้าน  

3.82 1.06 มาก 3 

 6.4 การท าหน้าที่ในการสร้าง
แ ล ะ ซ่ อ ม แ ซ ม ส่ิ ง
สาธารณประโยชน์ 

3.68 1.08 มาก 4 

 6.5 การท าหน้าที่ในการสร้าง
เครือข่ายข่าว เพื่อเฝ้าระวัง
ภัยคุกคามต่อความมั่นคง 

3.95 1.06 มาก 1 

 เฉลีย่ 3.86  มาก  
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จากตารางที่ 15 พบว่าระดับความตอ้งการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัตงิานของสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเกต  หมวดที่ 6 สมรรถนะด้าน
การปฏิบัติการจิตวิทยา สรุปภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การท าหน้าที่ในการสร้างเครือข่ายข่าว เพื่อเฝ้าระวังภัยคุกคามต่อความมั่นคง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95และข้อที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ กา รท าหน้าที่ในการสร้างและซ่อมแซมส่ิง
สาธารณประโยชน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68 
 
ตารางที ่16 ระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษา

ดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 7 สมรรถนะด้าน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

 

หมวด
ที่ 

ฐานสมรรถนะ X ̅ S.D. แปลความ ล าดบัที ่

7 สมรรถนะดา้นการสง่เสรมิการ
ท่องเทีย่ว 

    

 7.1 การท าหน้าที่บริการข้อมูล 
แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว
ให้กับนักท่องเที่ยว 

4.06 0.92 มาก 1 

 7.2 การท าหน้าที่ดูแลสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ   

3.96 1.01 มาก 3 

 7.3 การท าหน้าที่ ดูแลรักษา
ความปลอดภัย  อ านวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก่
นั กท่ อ ง เที่ ย ว ใ นแห ล่ ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ 

3.98 0.89 มาก 2 

 7.4 การท าหน้าที่พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

3.76 1.04 มาก 5 
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หมวด
ที่ 

ฐานสมรรถนะ X ̅ S.D. แปลความ ล าดบัที ่

 7.5 การท าหน้าที่บริการและ
ส่ง เสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน 

3.89 0.97 มาก 4 

 เฉลีย่ 3.93  มาก  

 
จากตารางที่ 16 พบว่าระดับความตอ้งการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัตงิานของสมาชิก

กองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเกต  หมวดที่ 7 สมรรถนะด้าน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว สรุปภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การท าหน้าที่บริการข้อมูล แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.06 และข้อที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ การท าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76 
 
ตารางที ่17  ระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัตงิานของสมาชิกกองอาสารักษา

ดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 8 สมรรถนะด้าน
การฝึกยุทธวิธี  โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

 

หมวด
ที่ 

ฐานสมรรถนะ X ̅ S.D. แปลความ ล าดบัที ่

8. สมรรถนะดา้นการฝกึยทุธวธิ ี     

 8.1 การใช้อาวุธปืน 4.35 0.85 มาก 1 

 8.2 การ รปภ. บุคคลส าคัญ
และขบวนยานพาหนะ 

4.17 0.90 มาก 3 

 8.3 กา ร ปิ ด ล้ อม ต ร ว จ ค้ น
อาคารสถานที่ 

4.14 0.95 มาก 4 

 8.4 การตรวจค้นจับกุมบุคคล 4.18 0.92 มาก 2 
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หมวด
ที่ 

ฐานสมรรถนะ X ̅ S.D. แปลความ ล าดบัที ่

 8.5 การใช้อุปกรณ์ควบคุมตัว
ผู้ต้องหา 

4.14 0.96 มาก 5 

 เฉลีย่ 4.20  มาก  
 

จากตารางที่ 17 พบว่าระดับความตอ้งการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัตงิานของสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเกต  หมวดที่ 8 สมรรถนะด้าน
การฝึกยุทธวิธี สรุปภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ การใช้อาวุธปืน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35 และข้อที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ การใช้อุปกรณ์
ควบคุมตัวผู้ต้องหา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.14 
 
ตารางที ่18  ระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัตงิานของสมาชิกกองอาสารักษา

ดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หมวดที่ 9 สมรรถนะด้าน
การใช้เทคโนโลยี โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

 
หมวด

ที่ 
ฐานสมรรถนะ X ̅ S.D. แปลความ ล าดบัที ่

9 ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น ก า ร ใ ช้
เทคโนโลย ี

    

 9.1 การใช้วิทยุส่ือสาร 4.24 0.93 มาก 1 
 9.2 การใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น
Microsoft Word, 
Microsoft Powerpoint 
เป็นต้น 

3.90 1.02 มาก 4 

 9.3 การใช้อุปกรณ์บันทึกภาพ
น่ิง/ภาพเคล่ือนไหว 

4.00 0.88 มาก 2 

https://www.google.com/search?q=microsoft+word+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&sa=X&ved=2ahUKEwjBlZvb4LvlAhUDQH0KHX66Cs4Q1QIoAXoECA4QAg
https://www.google.com/search?q=microsoft+word+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&sa=X&ved=2ahUKEwjBlZvb4LvlAhUDQH0KHX66Cs4Q1QIoAXoECA4QAg
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หมวด
ที่ 

ฐานสมรรถนะ X ̅ S.D. แปลความ ล าดบัที ่

 9.4 การใช้อุปกรณ์ในการสืบ
หาข่าว เครื่องดักฟัง กล้อง
บันทึกวิดีโอขนาดเล็ก 

3.92 1.02 มาก 3 

 9.5 การใช้อุปกรณ์ส านักงาน 
เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร 
การรับ-ส่งแฟกซ์ การใ ช้
โท ร ศั พท์  เ ค รื่ อ ง ฉ า ย
โปรเจคเตอร์ เป็นต้น 

3.83 1.11 มาก 5 

 เฉลีย่ 3.98  มาก  

 
 ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหลักของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดนิแดนจังหวัดภูเก็ต 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เน้ือหาจากแบบสอบถามประมวลข้อเสนอแนะของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตถึงแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเ ก็ต ได้ข้อเสนอแนะ 
ดังน้ี 

1) ด้านการบริการประชาชน 
 แนวทางการพัฒนา ควรจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง  ๆ  แก่
สมาชิก อส. เก่ียวกับหน้าที่รับผิดชอบหลัก เพื่อจะสามารถให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่ประชาชนที่มา
รับบริการได้อย่างถูกต้อง พร้อมจัดท าแผ่นพับหรือโปสเตอร์ใหค้วามรู้แก่ประชาชนในด้านต่าง  ๆ  และ
จัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นจากผู้รับบริการ ที่ได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการมา
ติดต่อราชการ นอกจากน้ัน ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่บางจุดที่ยังขาดแคลนและค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อ
เป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัตงิาน 

2) ด้านการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 
 แนวทางการพัฒนา ควรมีการจัดอบรมหลักสูตรที่เสริมสร้างสมรรถนะในดา้นน้ี พร้อมตัง้
จุดตรวจค้นในพื้นที่เส่ียงที่ยังเข้าไม่ถึง มีการฝึกทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ ในด้านต่าง  ๆ  เช่น ด้าน
การจราจร การตรวจสอบผู้ใช้รถ และควรมีการจัดตั้งชุดเคล่ือนที่เร็วในการรักษาความสงบเรียบร้อย
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ในพื้นที่ต่าง  ๆ  พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยเฉพาะการอยู่เวรยามเพื่อดูแลสถานที่ราชการยังขาด
อุปกรณ์จ าเป็นอยู่มาก เช่น วิทยุส่ือสาร การติดตั้งกล้องวงจรปิด 

3) ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 แนวทางการพัฒนา ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดให้โทษทุกชนิดแก่สมาชิก อส. แต่ละกองร้อย ควรจัดตั้งชุดเฉพาะกิจทั้ง 4 กองร้อยเพื่อท างาน
ร่วมกันในทุกพื้นที่เส่ียงของจังหวัดภูเก็ต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเน้น
ความรับผิดชอบจากพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่ และจัดก าลังดูแลชุมชนที่อยู่ในกลุ่มเส่ียง รวมถึงการสร้าง
ภารกิจหลักของสมาชิก อส. ในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

4) ด้านการจัดระเบยีบสังคม 
 แนวทางการพัฒนา  ควรมีการเชิญวิทยากรเพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก อส. 
เก่ียวกับกฎหมายในการเปิดสถานบันเทิง มีการสุ่มตรวจสถานบันเทิงอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง เพื่อป้องกันการกระท าผิดและลดปัญหาด้านต่าง  ๆ  ที่สามารถเกิดข้ึนได้  และควร
ลงพื้นที่สอบถามชุมชนใกล้เคียงสถานบันเทิงว่าได้รบัผลกระทบด้านใดบ้าง เพื่อจะได้แก้ปัญหาตอ่ไป  

5) ด้านการป้องกันและบรรเทาภัยฝ่ายพลเรือน 
 แนวทางการพัฒนา ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก อส. เรื่องการป้องกัน การ
ช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นกรณีเกิดภัยต่าง  ๆ  ทั้งทางธรรมชาติและที่มนุษย์ก่อ เพื่ อให้เกิดความ
ช านาญในการป้องกันและสามารถบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ  ได้อย่างรวดเร็ว มีความพร้อมตลอด 24 
ช่ัวโมง และควรมีการฝึกซ้อมแผนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงการพยาบาลเบื้องต้นกรณีมี
ผู้ได้รับบาดเจ็บ 

6) ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา 
 แนวทางการพัฒนา ควรมีการจัดอบรมด้านจิตวิทยาแก่สมาชิก อส. เพื่อเพิ่มคุณภาพใน
การปฏิบัติงานด้านน้ีใหส้อดคล้องกับภารกิจการช่วยเหลือสังคม 

7) ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา ควรมีจัดอบรมด้านภาษาที่ 2 และภาษาที่ 3 ที่สามารถใช้ส่ือสารกับ
นักท่องเที่ยวและปฏิบัติงานด้านอ่ืนที่สอดคล้องได้ดี ย่ิ ง ข้ึน เช่น การอบรมภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน เป็นต้น มีการจัดโครงการให้สมาชิก อส.ได้ไปเรียนรู้และทราบประวัติข องสถานที่
ท่องเที่ยวส าคัญในจังหวัดภูเก็ต และมีการให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว น าไปสู่การสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวทีเ่ดินทางมาจังหวัดภูเก็ต 

8) ด้านอ่ืน ๆ 
 แนวทางการพัฒนา ควรพัฒนาด้านการส่ือสารให้แก่สมาชิก อส. ให้มีวิทยุติดตัวทุกนาย 
พร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ และประชาสัมพันธ์ประชาชนให้รู้จักบทบาทหน้าที่ของสมาชิก อส. ควรจัด
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ให้มีการนิเทศงานเพื่อให้สมาชิก อส. มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกับหน่วยงาน วัฒนธรรมขององค์กร 
ระเบียบการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานและเพื่อให้สมาชิก อส. มีแนวทางปฏิบัติ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากน้ันในการคัดเลือกบุคคลเพื่อมารับต าแหน่งสมาชิก อส. ควรมีการ
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพพร้อมความตั้งใจทีจ่ะปฏิบัตหิน้าที่เพื่อสังคมอย่างจรงิจัง 

 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 

1) สรปุผลการวจิยั 
การศึกษาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะหลักของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการ

กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต 
 (1) ระดับสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานในปัจจุบันของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต สรุปได้ดังน้ี ระดับสมรรถนะหลักการปฏิบัตงิานใน
ปัจจุบันของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต ใน
ภาพรวม 9 ด้าน พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.41 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ 
มี 2 ด้านอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ดังน้ี 1) สมรรถนะด้านการบริการประชาชน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.67  และ 2) สมรรถนะด้านการรักษาความสงบเรียบรอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.62 ส่วนด้านอ่ืนๆ สรุป
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ ดังน้ี 1) สมรรถนะด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.49 2) สมรรถนะด้านการป้องกันและบรรเทาภัยฝ่ายพลเรือน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.42 3) 
สมรรถนะด้านการจัดระเบียบสังคม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.40 4) สมรรถนะด้านการฝึกยุทธวิธี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.39 5) สมรรถนะด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.25 6) สมรรถนะด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.25 และ 7) สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.19 

(2) ระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานในปัจจุบันของสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต ในภาพรวม 9 ด้าน พบว่าอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.03 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ ดังน้ี 1) สมรรถนะด้านการฝึกยุทธวิธี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 2) สมรรถนะด้านการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15 3) สมรรถนะด้านการจัดระเบียบสังคม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.08 4) สมรรถนะด้านการบรกิารประชาชน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.03 5) สมรรถนะด้านการป้องกันและ
บรรเทาภัยฝ่ายพลเรือน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.02 6) สมรรถนะด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01 7) สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.98 8) สมรรถนะด้านการ
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ส่งเสริมการท่องเที่ยว มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93 และ 9) สมรรถนะด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.86 

(3) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานในปัจจุบันของสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดนิแดนจังหวัดภูเก็ต สามารถสรุปได้ดงัน้ี 

ดา้นการบริการประชาชน ได้แก่ ควรจัดอบรมความรู้ดา้นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ  แก่สมาชิก อส. เพื่อจะสามารถให้บรกิารข้อมูลเบื้องตน้แก่ประชาชนที่มารบับริการได้อย่าง
ถูกต้อง จัดท าแบบส ารวจความคดิเห็นจากผู้รับบริการ ที่ได้รับการบรกิารจากเจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้องใน
การมาติดต่อราชการเพิ่มเจ้าหน้าทีบ่างจุดที่ยังขาดแคลนและเพิ่มค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม เพื่อเป็น
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัตงิาน 

ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ได้แก่ มีการจัดอบรมหลักสูตรที่เสริมสร้างสมรรถนะ
ในด้านน้ี มีการฝึกทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการจราจร การตรวจสอบผู้ใช้รถ 
จัดตั้งชุดเคล่ือนที่เร็วในการรกัษาความสงบเรียบร้อยในพื้นทีต่่าง ๆ  พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย  

ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ มีการจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดให้โทษทุกชนิดแก่สมาชิก อส. แต่ละกองร้อย จัดตั้งชุดเฉพาะกิจทั้ง 4 กองร้อย 
เพื่อท างานร่วมกันในทุกพื้นที่เส่ียงของจังหวัดภูเก็ต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานในพื้นที่ต่าง ๆ  
โดยเน้นความรับผิดชอบจากพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่ สร้างภารกิจหลักของสมาชิก อส. ในด้านการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ด้านการจัดระเบียบสังคม ได้แก่ จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก อส. เก่ียวกับกฎหมายใน
การเปิดสถานบันเทิงจากวิทยากรที่มีความช านาญ มีการสุ่มตรวจสถานบันเทิงอย่างสม่ าเสมอ อย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง เพื่อป้องกันการกระท าผิดและลดปัญหาด้านต่าง ๆ ที่สามารถเกิดข้ึนได้ ลง
พื้นที่สอบถามชุมชนใกล้เคียงสถานบันเทิงว่าได้รบัผลกระทบด้านใดบ้าง เพื่อจะได้แก้ปัญหาตอ่ไป 

ด้านการป้องกันและบรรเทาภัยฝ่ายพลเรือน ได้แก่ มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก 
อส. เรื่องการป้องกัน การช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นกรณีเกิดภัยต่าง  ๆ  ทั้งทางธรรมชาติและที่
มนุษย์ก่อ เพื่อให้เกิดความช านาญในการป้องกันและสามารถบรรเทาสาธารณภัยต่าง  ๆ  ได้อย่าง
รวดเร็ว จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงการพยาบาลเบื้องต้นกรณีมี
ผู้ได้รับบาดเจ็บ 

ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา ได้แก่ มีการจัดอบรมด้านจิตวิทยาแก่สมาชิก อส. เพื่อเพิ่ม
คุณภาพในการปฏิบัตงิานด้านน้ีให้สอดคล้องกับภารกิจการช่วยเหลือสังคม 

ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่ มีจัดอบรมด้านภาษาที่ 2 และภาษาที่ 3 ที่สามารถ
ใช้ส่ือสารกับนักท่องเที่ยวและปฏิบัติงานด้านอ่ืนที่สอดคล้องได้ดย่ิีงข้ึน เช่น การอบรมภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน มีการจัดโครงการให้สมาชิก อส.ได้ไปเรียนรู้และทราบประวัติของสถานที่ท่อง เที่ยว
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ส าคัญในจังหวัดภูเก็ต มีการให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักท่อง เที่ยว 
น าไปสู่การสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวทีเ่ดินทางมาจังหวัดภูเก็ต  

ด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ พัฒนาด้านการส่ือสารให้แก่สมาชิก อส. ให้มีวิทยุติดตัวทุกนาย พร้อม
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ ประชาสัมพันธ์ประชาชนให้รู้จักบทบาทหน้าที่ของสมาชิก อส. จัดให้มีการนิเทศ
งานเพื่อให้สมาชิก อส. มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกับหน่วยงาน วัฒนธรรมขององค์กร ระเบียบการปฏิบตัิ 
เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานและเพื่อให้สมาชิก อส. มีแนวทางปฏิบัติเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน  

2)  การอภปิรายผล 
 (1) ระดับสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานในปัจจุบันของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  

กองบังคับการกองอาสารักษาดนิแดนจังหวัดภูเก็ต 
   (1.1) สมรรถนะด้านการบริการประชาชน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก เน่ืองจากสมาชิก อส.มีการตระหนักรู้และเข้าใจภาระหน้าที่รับผิดชอบของตนเป็นอย่างดี จึง
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจได้ อีกทั้งจังหวัดภูเก็ตได้จัดโครงการจิตอาสาทุก ๆ วันส าคัญทาง
ศาสนาและเทศกาล เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการจัดงานและช่วยเหลือประชาชน
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ  มาอย่างต่อเน่ือง 

   (1.2) สมรรถนะด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยภาพรวมมีความคดิเห็นอยู่ใน
ระดับมาก เน่ืองจากมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบเรียบร้อยของ
จุดต่าง ๆ โดยเน้นจัดที่เส่ียงก่อให้เกิดความไม่สงบต่อประชาชน และมีการร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ทหารในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดทุกเทศกาล ท าให้เกิดการร่วมมือกันท างานระหว่างวิชาชีพ ส่งผลให้
บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบรอ้ยตามเป้าหมาย 

    (1.3) สมรรถนะด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นจังหวัดภูเก็ตยังตงตรวจพบอย่าง
ต่อเน่ือง แต่การท าหน้าที่ป้องกันและควบคุมแก้ไขปัญหายาเสพติดยังคงเป็นเรื่องที่ยากต่อการ
ด าเนินการในทุกหน่วยงาน โดยจังหวัดได้ท าตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ทุกปีผ่านการจัดท าโครงการฝึกอบรมศูนย์ปรับเปล่ียนพฤติกรรมจังหวัดภูเก็ต โดยให้สมาชิก อส. มี
ส่วนร่วมในการจัดท าโครงการ ซ่ึงพบว่าสมาชิก อส.ยังขาดความรู้ในการท าหน้าที่ป้องกันและควบคมุ
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 

    (1.4) สมรรถนะด้านการจัดระเบียบสังคม โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยที่ผ่านมาได้จัดทีมสมาชิก อส. เพื่อท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการกระท า
ผิดของแรงงานต่างด้าวและท าหน้าที่ร่วมกับฝ่ายปกครองและต ารวจตรวจสถานบริการ เพื่อป้องกัน
ปัญหาอาชญากรรมและการกระท าผิดต่าง  ๆ  ในสถานบันเทิง ในทุกปีจังหวัดภูเก็ตจะมีการจัด
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิด
ของแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ เพื่อสร้างกลไกในการขับเคล่ือนการป้องกันปัญหาการกระท า
ความผิดของแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ และเพื่อให้ผู้รับการอบรมมีองค์ความรู้ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือสมาชิก อส.ทั้งจังหวัด
ภูเก็ตรวมอยู่ด้วย 

  (1.5) สมรรถนะด้านการป้องกันและบรรเทาฝ่ายพลเรือน โดยภาพรวมมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง จังหวัดภูเก็ตมีภูมิประเทศเป็นเกาะ จึงมักเจอปัญหาจากภัยธรรมชาติ
บ่อยครั้ง ทั้ง น้ าท่วมเน่ืองจากระบายไมท่ัน หรือภัยจากอาคารส่ิงก่อสร้างตา่ง ๆ  ที่ไม่มีความมั่นคงจาก
โครงสร้างตัวอาคาร ล้วนก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคม เหตุการณ์ทั้งหมดเหล่าน้ีได้มีการจัดทีมสมาชิก อส. 
เพื่อเป็นผู้ให้ความรู้และปฏิบัตกิารช่วยเหลือประชาชนในการบรรเทาภัยต่าง ๆ  

    (1.6) สมรรถนะด้านการปฏิบัตกิารจติวิทยา โดยภาพรวมมีความคดิเห็นอยู่ในระดบั
ปานกลาง สมรรถนะด้านน้ียังขาดการส่งเสริมทั้งดา้นความรู้และการปฏิบัติอยู่มาก จึงส่งผลให้สมาชิก 
อส. ไม่สามารถปฏิบัติงานดา้นน้ีไดอ้ย่างเต็มรูปแบบ 

    (1.7) สมรรถนะด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง เน่ืองจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวโดยลักษณะภูมิประเทศ และมีนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งจังหวัด การท าหน้าที่ให้บริการข้อมูลแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวจึงเป็นเรื่ อง
ส าคัญ โดยเฉพาะการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและท าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ ล้วนเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ทั้งจังหวัด ซ่ึงสมาชิก อส. ได้ร่วมกันปฏิบัติงานด้านน้ีกัน
เป็นปกติ แต่ยังขาดความรูด้้านภาษาและดา้นข้อมูลการท่องเที่ยวจากแหล่งทอ่งเที่ยวส าคญั 

    (1.8) สมรรถนะด้านการฝึกยุทธวิธี โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง ในทุกปี จังหวัดภูเก็ตจะมีการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ สมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตเป็นประจ าทุกปี โดยมีการฝึกปฏิบัติด้าน
ยุทธวิธีจากเจ้าหน้าที่ทีม่ีความช านาญ และจัดอบรมการตรวจค้น จับกุมตัวบคุคลมาอย่างต่อเน่ือง 

    (1.9) สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง เน่ืองจากการคัดเลือกสมาชิก อส. ใช้วุฒิการศึกษาภาคบังคับ จึงท าให้การฝึกสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีมีข้อจ ากัดส าหรับสมาชิก อส. ส่วนใหญ่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้
อุปกรณ์ในการสืบหาข่าว เป็นต้น ส่งผลให้ระดับสมรรถนะหลักในด้านน้ียังอยู่ในระดับปานกลาง  

 (2) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานในปัจจุบันของสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดนิแดนจังหวัดภูเก็ต สามารถสรุปไดด้ังน้ี 

สมรรถนะทั้ง 9 ด้าน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นถึงความ
ต้องการพัฒนาสมรรถนะในทุก ๆ ด้านที่มีอยู่ เป็นเพราะว่าการปฏิบัติงานในปัจจุบันต้องมีการวาง
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แผนการปฏิบัติงาน การเตรียมตัวแต่ละภารกิจจ าเป็นต้องมีรูปแบบการท างานที่ทั นสมัยต่อการ
เปล่ียนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้งานออกมาตรงกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการ สมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตจึงมีความต้องการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง เพราะจะกระตุ้นใหเ้พิ่มขีดความสามารถของตนเองอย่างต่อเน่ืองเช่นกัน 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลัก คือ การท าค าบรรยายลักษณะงานที่เป็นรูปธรรม 
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบทีชั่ดเจน โดยให้สมาชิก อส.ทุกคนมี ส่วนร่วม
ในการก าหนดมาตรฐานหรือเป้าหมาย และมีการรายงานความก้าวหน้างานที่รับผิดชอบเป็น
รายบุคคล โดยมีการก าหนดให้รายงานทุกเดือน เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือและหาแนวทางแก้ไข 
นอกจากน้ันในทุก ๆ ด้านจะต้องมีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างจริงจงั เพื่อ
สร้างความมั่นใจในองค์ความรู้ของตนเอง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ต่อไป 

2)  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปประยกุตใ์ช้ 
 (1)  จากผลการวิจัยพบว่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษา

ดินแดนจังหวัดภูเก็ตมีระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง จึงส่งผลให้มีความต้องการพัฒนา
สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าสมาชิก อส. ทุกคนเห็นความส าคัญ
ของการพัฒนาตนเอง ซ่ึงถือว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส าคัญทีสุ่ดเมื่อเทียบกับทรพัยากรดา้น
อ่ืนๆ เพราะฉะน้ันหน่วยงานต้นสังกัดควรสนับสนุนและด าเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง และ
ส่งเสริมทุกรูปแบบ ไม่ส่าจะจัดโครงการอบรม  ศึกษาดูงานอย่างทั่วถึงในทุก ๆ ด้าน  โดยให้มีระบบ
บริหารการพัฒนาบนพื้นฐานสมรรถนะหลักที่ตรงกับความต้องการของผู้ไดร้ับการพัฒนา เพื่อส่งผลต่อ
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์กรย่ิงข้ึน 

 (2)  ผู้บริหารควรน าแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน ไปใช้ในองค์กร
อย่างจริงจัง และต่อเน่ือง เพื่อที่สมาชิก อส. จะได้มีการพัฒนาสมรรถนะหลักอย่างต่อเน่ือง 

3) ข้อเสนอแนะเพ ือ่การวจิยัครัง้ตอ่ไป 
 (1)  ควรท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของสมาชิกกอง

อาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดนิแดนจังหวัดภูเก็ต 
 (2)  ควรท าการศึกษาความสัมพันธ์สมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดนิแดนจังหวัดภูเก็ต 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
วิชาการค้นคว้าอิสระฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาและให้ค าปรึกษา

แนะน าอย่างดีย่ิงจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาถ่ายทอด
ความรู้ แนวคิด วิธีการ ค าแนะน า และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดทั้งให้ความเมตตา
และก าลังใจตลอดมา  ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ในวันน าเสนองานวิจัย ที่ท่านได้กรุณาสละเวลาในการให้
ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า ซ่ึงท าให้วิชาการคน้คว้าอิสระฉบบัน้ีมีความสมบรูณม์ากย่ิงข้ึน 

ขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญทุกท่านที่ได้อนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ และให้
ข้อเสนอแนะ จนท าให้วิชาการค้นคว้าอิสระฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารกัษาดนิแดนจังหวัดภูเก็ต 
ทุกท่านที่ให้ความรว่มมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดย่ิีง 

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐปรสะศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์รุ่น 27 ทุกคน ที่มีส่วนช่วยเหลือและให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยด้วยดเีสมอมา 

ท้ายสุด ขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวทุกคน ที่ให้การสนับสนุนและใหก้ าลังใจอย่างดย่ิีง 
ประโยชน์และคุณค่าของวิชาการคน้คว้าอิสระฉบับน้ี ผู้วิจัยขออุทิศส่วนกุศลและคุณความดน้ีี

แก่คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ให้ก าเนิดและให้ชีวิตที่ดแีก่ผู้วิจัยตลอดมา 
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บริการกู้ภัยต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน 
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บทคัดยอ่ 
 

การบริการของหน่วยบริการกู้ภัย ต าบลท่าสะทอ้น อ าเภอพุนพิน ในระหว่างปี พ.ศ.2559 ถึง
ปีพ.ศ.2562 ปัจจุบัน มีการบริหารงานภายในองค์การโดยขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้การเงินของ
หน่วยบริการกู้ภัยต าบลท่าสะท้อน ขาดสภาพคล่องมาโดยตลอด และมีแนวโน้มที่เพิ่มข้ึนทุกปี อาจท า
ให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนได้ เพราะงานบริการของหน่วยบริการกู้ภัย อ าสาสมัครกู้ภัย
จ าเป็นต้องตอบสนองความต้องการของผู้ประสบอุบัติเหตุ และผู้ป่วยที่ต้องก ารรับความช่วยเหลือ
อย่างเร่งด่วน ซ่ึงเกิดข้ึนเป็นจ านวนมากในทุก ๆ วัน จึงเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมกีาร
ปรับปรุงและพัฒนาการบริการ เพื่อคิดค้นรูปแบบการแสวงหาความรว่มมือระหวา่งหน่วยงานเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพบริการกู้ภัยต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนต่อไป วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อหาสาเหตุที่ท าให้การบริหารงาน งบประมาณของ
หน่วยบริการกู้ภัย มีส่วนร่วมจากประชาชนต าบลท่าสะท้อน มีความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน  ให้สามารถบริหารงานบริการ และงบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะส่งผล
ต่อเน่ืองให้การเงินมีสภาพคล่อง และหาแนวทางการบริการ ของหน่วยบริการกู้ภัยที่เหมาะสม และ
สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้จาก การปฏิบัติ (Action 
Learning) โดยจัดตั้งกลุ่มเรียนรู้จากสมาชิกในหน่วยบริการกู้ภัยต าบลท่าสะท้อน และผู้ที่เก่ียวข้อง มี
การพบปะกัน 3 ครั้ง ครั้งแรก วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ครั้งที่ 2 ก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา 
และเลือกบางแนวทางน าไปทดลองปฏิบัติ เพื่อศึกษาความเป็น ไปได้ของวิธีการแก้ปัญหา ครั้งที่ 3  
เพื่อประเมินผลการทดลองปฏิบัติตามแนวทางที่เลือก 

  

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ผลการศึกษาสาเหตุของปัญหาพบว่า สาเหตุมี 4 ด้าน คือ ก.ด้านระบบงานได้แก่ 1) ข้อมูล
ของเหตุการณ์ไม่ชัดเจน 2) ผู้ปฏิบัติงานต้องตัดสินใจทันทีทันใด 3) ข้ันตอนของการด าเนินงาน
แตกต่างกัน 4) บางเหตุการณ์ต้องร่วมกันหลายฝ่าย ข.ด้านการใช้เทคโนโลยีได้แก่ 1) ไม่มีการบันทึก
ข้อมูลแต่ละเหตุการณ์ที่ชัดเจน 2) ไม่มีหลักการบริการ กฎเกณฑ์ระบุชัดเจน 3) ขาดความรู้เพิ่มเติม
และความต่อเน่ือง ค.ด้านวัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะ ได้แก่ 1) อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 2) ขาดเช้ือเพลิง
ส าหรับยานพาหนะ ง.ด้านเจ้าหน้าที่บริการกู้ภัยไดแ้ก่ 1) เจ้าหน้าที่เป็นจิตอาสาเข้ามาช่วยงานบรกิาร 
2) การปฏิบัติงานมีเวลาตรวจสอบน้อย 

แนวทางการแก้ปัญหาแบ่งเป็น 5 ด้านเช่นกัน คือ ก.สร้างองค์ความรู้ในการประเมิน
เหตุการณ์ให้กับหน่วยบริการกู้ภัย โดยจัดอบรมภายใน (In House Training) ข.จัดท าข้อตกลง ข้อ
ปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในต าบลเพื่อให้ทกุคนรับทราบและปฏิบัติในแนวทางเดียวกันเมือ่
เกิดเหตุฉุกเฉิน ค.จัดท าโครงการระดมทุน เพื่อจัดซ้ือเครื่องมือที่จ าเป็นในการบริการ ง.จัดท าข้อตกลง 
ระหว่างหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ เช่น ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11  
สุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลพุนพิน โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ด าเนินการน าหน่วยบรกิารกู้ภัยต าบลทา่
สะท้อน เข้าระบบการแพทย์ฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณะสุข เพื่อสามารถเบิกเงินค่าบริการรับส่งผู้ปว่ย 
จากกองทุน สสส. (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ): Thai Health เป็นต้นทุนใน
การจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง ซ่ึงผลส าเร็จของการศึกษาครั้งน้ีจ าเป็นต้องรอให้โครงการแก้ปัญหาต่าง  ๆ 
ตามแนวทางที่เสนอ ด าเนินการให้เสร็จส้ินเป็นระยะเวลา 1 ปี และจะปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ควบคู่กันไป 
 
ค  าส าคญั: อาสาสมัครกู้ภัย, ขาดประสิทธิภาพ, ตอบสนองความต้องการ, แสวงหาความรว่มมอื 
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บทน า 
 
อุบัติเหตุทางบก ทางน้ า น้ าท่วม ไฟไหม้ หรืออุบัติภัยต่าง  ๆ  หลายต่อหลายเหตุการณ์ที่

เกิดข้ึน ต้องการความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วจากภาครัฐ หรือภาคเอกชน และด้วยก าลังพลที่เข้ามา
ช่วยเหลือน้ันถือว่ามีน้อยและล้าช้า ด้วยเหตุน้ีเองจึงเกิดเป็น อาสาสมัครกู้ภัย ส าหรับค าจ ากัดความ
ของค าว่า อาสาสมัครกู้ภัย คือ ค าที่ใช้เรียกกลุ่มคนผู้มีความเสียสละทั้งทางกายและทางใจ เพื่ออุทิศ
ให้แก่สังคมและเพื่อนร่วมโลก ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ โดยไม่ค านึงถึงชนช้ัน วรรณะ เช้ือชาติ หรือ
ศาสนา และเป็นผู้ซ่ึงยอมเสียสละเวลาส่วนตัว เพื่อช่วยเหลือสังคมโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใด  ๆ  
อาสาสมัครกู้ภัยมีหลายประเภท มาจากหลายสายงาน กระจายอยู่ทั่วทุกสารทิศ ไม่ว่าจะเป็น
อาสาสมัครกู้ภัยของมูลนิธิต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานทางราชการ แต่ทุกคนมีจุดประสงค์เดียวกัน คือ
ต้องการช่วยเหลือผู้ซ่ึงก าลังประสบกับปัญหาไม่ทางใดก็ทางหน่ึง ให้พ้นจากวิกฤติน้ัน ๆ ไปได้ด้วยดี 
หน้าที่ของผู้ที่เป็น อาสาสมัครกู้ภัย ถึงแม้ว่าการเป็นอาสาสมัครกู้ภัยน้ันจะเกิดจากความสมัครใจของ  
ผู้ที่ท าก็ตาม แต่ทุกคนก็ยังคงต้องประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
หน่วยงานน้ัน ๆ อย่างเคร่งครัดด้วย ไม่ใช่ว่าเป็นอาสาสมัครกู้ภัยแล้วจะท าอะไรได้ตามอ าเภอใจ ทั้งน้ี
เพื่อเป็นการสร้างระเบียบวินัยให้แก่อาสาสมัครกู้ภัยทุก ๆ  คน หน้าที่ของอาสาสมัครกู้ภัยมีหลายอย่าง 
เช่น การออกตระเวนช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ในกรณีต่าง ๆ  การเดินทางไปตามตา่งจงัหวัด ชนบท 
หรือถ่ินทุรกันดาร เพื่อน าข้าวของเครื่องใช้ และส่ิงของที่จ าเป็นไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทัง้น้ีรวมถึง
ผู้ที่ประสบภัยทางธรรมชาติ ซ่ึงการปลอบโยนผู้ที่เสียขวัญจากส่ิงที่ได้พบเจอก็นับเป็นหน้าที่หน่ึงด้วย
เช่นกัน   

โดยหน่วยบริการกู้ภัยต าบลท่าสะท้อน เป็นหน่วยงานเอกชน ที่จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ 
มุ่งเน้นให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ภัยพิบัติทางธรรมชาต ิผู้ป่วยที่ต้องการรับความ
ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยให้ความช่วยเหลือพื้นที่รับผิดชอบในเขตต าบลท่าสะท้อนเป็นหลักและ
สามารถออกบริการให้ความช่วยเหลือบริเวณใกล้เคียง โดยมีโครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วย 
ประธานหน่วยบริการจ านวน 1 คน รองประธานหน่วยบริการจ านวน 2 คน เลขานุการจ านวน 1 คน 
และสมาชิกทั้งหมดรวมทั้งส้ินจ านวน 98 คนหมุนเวียนกันมาปฏิบัติงาน และให้บริการภายในหน่วย
บริการกู้ภัย และมีประชาชนเข้ามาติดต่อ ขอรับบริการโดยเฉล่ียวันละประมาณ 5 ราย โดยให้บริการ
โดยมิได้แบ่งสัญชาติ ศาสนา หรือช้ันวรรณะ และมิได้คาดหวังค่าตอบแทนใด  ๆ  ทั้งส้ิน ทางหน่วย
บริการกู้ภัยต าบลท่าสะท้อน มีบริการรถกู้ภัย อุปกรณ์ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนน าผู้ป่วยส่ง
โรงพยาบาล  พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยประจ ารถ สามารถออกปฏิบัติงานได้ตลอด 24 
ช่ัวโมง เมื่อเกิดเหตุ ณ ที่ใดไม่ว่าทางบกหรือทางน้ า โดยการช่วยเหลือ ผู้บาดเจ็บก่อนน าส่ง
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โรงพยาบาล ทางหน่วยบริการกู้ภัยต าบลท่าสะท้อน ได้จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้ออกปฏิบัติงาน และ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้วยความมุ่งมั่นของจิตอาสาอย่างแท้จริง โดยมีหลักปณิธานว่า “เราได้มาจาก
ประชาชน เราเป็นของประชาชน เราต้องท าหน้าทีร่ับใช้ประชาชน”  
 ซ่ึงจะเห็นได้ว่า หน่วยบริการกู้ภัยต าบลท่าสะท้อน เป็นหน่วยงานเอกชนแห่ งหน่ึงที่มี
ความส าคัญต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึน และยังช่วยให้ผู้ประสบภัยรอดพ้นจาก
ภัยพิบัติต่าง ๆ ได้อีกด้วย อีกทั้งหน่วยบริการกู้ภัยต าบลท่าสะท้อน ยังจัดตั้งข้ึนมาจากความร่วมมือ
ของผู้น าภายในต าบลท่าสะท้อนและประชาชนที่มีจติสาธารณะ โดยหน่วยบริการกู้ภัยท่าสะท้อนไมไ่ด้
จดทะเบียนเข้าร่วมกับหน่วยงานหลักของจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี 
เน่ืองด้วยเหตุผลประการแรกคือ ด้วยบริบทของประชาชนชาวต าบลทา่สะท้อน ที่ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วม
ทุน ก่อตั้งหน่วยบริการกู้ภัยต าบลท่าสะท้อน เพื่อให้ ตนเองได้รับบริการอย่างเต็มที่   และเหตุผล
ประการส าคัญที่หน่วยบริการกู้ภัยต าบลท่าสะท้อนไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องเป็นมูลนิธิ ตาม
กฎหมายด้วยข้อแม้ตามกฎหมายที่ว่า  
 “ถ้ามูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสังคมสงเคราะห ์(Nonprofit) ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา 
ศาสนา สาธารณภัย และเพื่อการบ าบัดรักษา ค้นคว้า ป้องกันผู้ป่วยจากยาเสพติด เอดส์ หรือมูลนิธิที่
ก่อตั้งโดยหน่วยงานของรัฐได้รับการผ่อนผันให้มีทรัพย์สินเป็น กองทุนไม่ต่ ากว่า 2 แสนบาท ถ้าเป็น
ทรัพย์สินอย่างอ่ืนจะต้องมีเงินสดไม่น้อยกว่า 1 แสนบาท และเมื่อรวมกับทรัพย์สินอ่ืนแล้วต้องมีมูลคา่
ไม่น้อยกว่า 2 แสนบาท หน่วยบริการกู้ภัยต าบลท่าสะทอ้นจึงไม่สามารถที่จะจัดตัง้และจดทะเบียนได้
อย่างถูกต้องเป็นมูลนิธิ” 
 ผู้ศึกษาในฐานะด ารงต าแหน่งก านันต าบลท่าสะท้อนอ าเภอพุนพิน ซ่ึงเป็นผู้บริหารงานด้าน 
การปกครองบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขภายในต าบลท่าสะท้อน ต้องการพัฒนาการแสวงหาความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการกู้ภัยต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพินให้ดีย่ิงข้ึน ซ่ึงในยุค
สมัยปัจจุบันสภาวะแวดล้อมการท างานที่เปล่ียนไปเป็นยุคของเทคโนโลยีข่าวสาร การปฏิบัติราชการ 
ต้องปรับเปล่ียนให้ทันต่อความต้องการของประชาชน และใส่ใจผู้รับบริการให้มากที่สุด อีกทั้งต้อง
ค านึงถึงการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งภาคเอกชนอย่างหน่วย
บริการกู้ภัยต าบลท่าสะท้อนอีกด้วย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและพัฒนางานแต่ละ
ด้านให้เกิดผลส าเร็จรวมถึงการแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการ
กู้ภัยต าบลท่าสะท้อน ในครั้งน้ีตามที่ตอ้งการของผู้ที่เก่ียวข้อง ถือเป็นหน้าที่ส าคัญประการหน่ึงของนัก
ปกครอง 
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วัตถุประสงคข์องการศกึษา 
  

1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทางบก ของหน่วยบริการกู้ภัย
ต าบลท่าสะทอ้น อ าเภอพุนพิน 

2) เพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน ทางบก ของหน่วยบริการกู้ภัยต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน ที่เหมาะสม และ
สามารถปฏิบัติได้ 

 

ขอบเขตของเรือ่ง และการด าเนนิกจิกรรมการเรยีนรูจ้ากการปฏบิัต ิ
  

ศึกษาถึงปัญหาของการให้บริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทางบก ของหน่วยบริการกู้ภัยต าบล
ท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เป็นสาเหตุท าให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการให้บริการ
ขาดประสิทธิภาพ และจ านวนเหตุมีแนวโน้มที่เพิ่มข้ึนทุกปี โดยศึกษาจากบัญชีรายรับ รายจ่าย ของ
หน่วยบริการกู้ภัยต าบลท่าสะท้อนตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ซ่ึงอยู่ในข้ันวิกฤต โดยเน้นเลือก
ปัญหาให้ครอบคลุมประเด็นต่าง  ๆ  ให้มากที่สุด และจากสาเหตุต่าง  ๆ  น้ัน มีวิธีใดที่จะเป็นแนว
ทางแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
บริการกู้ภัยต าบลท่าสะทอ้น อ าเภอพุนพิน ให้เพิ่มจ านวนเงินบริจาค และให้การบริหารจัดการภายใน
องค์การสามารถปฏิบตัิหน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสิทธภิาพต่อไป 
 ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 ประมาณ 3  เดือน 
เน่ืองจากเป็นระยะเวลาในการเรียนวิชาการค้นคว้าอิสระ ( Independent Study) ซ่ึงเป็นไปตาม
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการส าหรับนักบริหาร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยวิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ Action 
Learning และการใช้ข้อมูล เอกสาร แนวคิดทฤษฎี ตลอดจนผลการศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อศึกษา
กลไกการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และการแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพบริการกู้ภัยต าบลทา่สะทอ้น อ าเภอพุนพิน 

ค  าจ  ากดัความหรอืนยิามตา่ง ๆ  
 อาสาสมัครกู้ภัย คือ ค าที่ใช้เรียกกลุ่มคนผู้มีความเสียสละทั้งทางกายและทางใจ เพื่ออุทิศ
ให้แก่สังคมและเพื่อนร่วมโลก ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ โดยไม่ค านึงถึงชนช้ัน วรรณะ เช้ือชาติ หรือ
ศาสนา และเป็นผู้ซ่ึงยอมเสียสละเวลาส่วนตัว เพื่อช่วยเหลือสังคมโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใด  ๆ  
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 ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน คือ บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการรบัรองจากหน่วยงานก ากับดูแลให้
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้ 
 ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน คือ คณะของบุคคลากรที่มีหลายระดับ มีหน้าที่ต่างกัน เพื่อให้ท างาน
เป็นคณะในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ณ ที่ น้ีหมายถึงเฉพาะในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
 รถการแพทย์ฉุกเฉิน คือ รถฉุกเฉินที่ใช้ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ผ่านการรับรองมาตรฐาน
จากหน่วยงานก ากับดูแลในพื้นที่และได้รับอนุญาตจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ รถชนิดน้ีต่างจาก
รถพยาบาลทั่วไปที่ใช้ไฟสัญญาณวับวาบเป็นสีแดงและสีน้ าเงินและปฏิบัติงานอยู่ภายใต้ระบบก ากับ
ดูแลในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
 อุปกรณ์ คือ เครื่องมือเครื่องใช้ ในการแพทย์ฉุกเฉินทั้งหมด 
 เวชภัณฑ์ คือ ยาและวัสดุทางการแพทย์ทกุชนิด 
 ผู้ก ากับดูแล คือ ผู้ก ากับดูแลทางการแพทย์ ซ่ึงจะต้องเป็นแพทย์ที่ได้รับอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม และได้รับการรบัรองจากหน่วยงานควบคมุระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ 
 ระบบก ากับดูแลฯ หรือ ระบบก ากับดูแลทางการแพทย์ คือ หน่วยงาน องค์กร ศูนย์ สถานี
ส่ือสาร ห้องฉุกเฉิน ที่ได้รับการรับรองและมอบหมายจากผู้ก ากับดูแลทางการแพทย์ โดยไม่จ าเป็น
จะต้องอยู่ในที่เดียวกันกับศูนย์ส่ังการหรอืศูนย์รับแจ้งเหตแุละส่ังการ 
 ฐานที่ตั้ง คือ บริเวณที่ชุดปฏิบัติการเข้าประจ าการ การบริหารจัดการข้ึนอยู่กับหน่วยงาน
หรือองค์กรที่เป็นผู้รับผิดชอบชุดปฏิบัติการในพื้นที่ โดยทั่วไปหมายถึงโรงพยาบาล ส านักงานมูลนิธิฯ 
ส านักงานอาสากู้ภัย ศูนย์กู้ภัย หรือจุดประจ าการของชุดปฏิบัตกิาร 
 ผลัด คือ ช่วงเวลาของการประจ าการของชุดปฏิบตัิการ 

การศกึษา 
 1) ด าเนินการกระบวนการเรียนรู้ โดยกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้บริหารงานกู้ภัย สมาชิกหน่วยบริการ
กู้ภัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมประชุมกลุ่ม  
กระบวนการและการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ
 ช่ือกลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ“AL หน่วยกู้โลก” ประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มดังน้ี 

(1) นายณัฐยศ จุนหะวิทยะ ต าแหน่งหัวหน้าหน่วย เจ้าของปัญหา 
(2) นายจักรพงศ์ ชาวนา รองหัวหน้าหน่วย  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
(3) นายวีระศักดิ์ ฤกษ์ดี รองหัวหน้าหน่วย  สมาชิกกลุ่ม 
(4) นายวรุฒน์ คงเนียม เลขานุการหน่วย  เลขานุการกลุ่ม 
(5) คณะกรรมการ สมาชิกประจ าหน่วยจ านวน 6 คน  สมาชิกกลุ่ม 
(6) นายธิปัตย์ เทือกสุบรรณ    ที่ปรึกษากลุ่ม 
(7) นายค ารณ เทือกสุบรรณ    Stakeholder 
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ตารางที ่1 การด าเนินงานการศึกษาดว้ยการเรียนรูจ้ากการปฏิบตัิ 
 

ครัง้ที ่ การด าเนนิงาน ผู้ด าเนนิการ วันที ่
1 การช้ีแจงให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจถึงวัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจในกลุ่ม ในการแก้ไขและ
พัฒนา  คิดค้นรูปแบบการแสวงหาความ
ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง ห น่ ว ย ง า น เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพบริการกู้ภัยต าบลท่าสะท้อน 
อ าเภอพุนพิน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา
และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาซ่ึงอาจจะมี
หลายทางเลือก 

เจ้าของปัญหา 05/11/62 

2 นัดพบห่างจากครั้งแรก 1 สัปดาห์เพื่อเลือก
แนวทางในการแก้ไขปัญหาตามที่ได้เสนอไว้
ในครั้ ง  1 และตัด สินใจลงมือปฏิบัติตาม
แนวทางที่เลือก 

สมาชิก 
หน่วยบริการกู้ภัย
ต าบลท่าสะทอ้น

ทั้งหมด 

13/11/62 

3 นัดพบปะเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานและ
สรุปผลว่าส าเร็จหรือล้มเหลวอย่างไรและควร
ปฏิบัติอย่างไร จึงจะเหมาะสม 

สมาชิก 
หน่วยบริการกู้ภัย
ต าบลท่าสะทอ้น

ทั้งหมด 

27/11/62 

  
2)  ระยะเวลาในการด าเนนิงาน 

 ศึกษาถึงปัญหาของการให้บริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทางบก ของหน่วยบริการกู้ภัยต าบล
ท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เป็นสาเหตุท าให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการให้บริการ
ขาดประสิทธิภาพ และจ านวนเหตุมีแนวโน้มที่เพิ่มข้ึนทุกปี โดยศึกษาจากบัญชีรายรับ รายจ่าย ของ
หน่วยบริการกู้ภัยต าบลท่าสะท้อนตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ซ่ึงอยู่ในข้ันวิกฤต โดยเน้นเลือก
ปัญหาให้ครอบคลุมประเด็นต่าง  ๆ  ให้มากที่สุด และจากสาเหตุต่าง  ๆ  น้ัน มีวิธีใดที่จะเป็นแนว
ทางแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภา พ
บริการกู้ภัยต าบลท่าสะทอ้น อ าเภอพุนพิน ให้เพิ่มจ านวนเงินบริจาค และให้การบริหารจัดการภายใน
องค์การสามารถปฏิบตัิหน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสิทธภิาพต่อไป 
 ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเวลา 3 เดือน 
เน่ืองจากเป็นระยะเวลาในการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ ( Independent Study) ซ่ึงเป็นไปตาม
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการส าหรับนักบริหาร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

3)  ป ัญหาทีศ่กึษา 
จากการศึกษาจากแนวโน้มจ านวนเหตุ ที่มีผู้แจ้งและใช้บริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทางบก 

อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มที่เพิ่มข้ึนทุกปี ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการภายในหน่วยงานที่เพิ่มมากข้ึนในทุก ๆ ปี และสร้างวิกฤตด้านงบประมาณของหน่วยบริการ
กู้ภัย ต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน ซ่ึงงบประมาณในมุมมองขององค์การหรือหน่วยงานบริการทีไ่ม่
แสวงหาผลก าไร ดังเช่นหน่วยบริการกู้ภัย ต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน นับเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อน 
วิกฤต ส่งผลต่อการตั้งวัตถุประสงค์หลักขององค์การที่ไม่แสวงหาผลก าไร เหตุน้ีองค์การจึงต้องให้
ความส าคัญต่อการแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบรกิารกู้ภัยต าบลทา่
สะท้อน อ าเภอพุนพิน รวมถึงการก าหนดกิจกรรมเพื่อการบริการ การก าหนดงบประมาณในการ
บริการ และส่งผลต่อการก าหนดเป็นกลยุทธ์หลักโดยให้เกิดการรับรู้ของบุคลากร และให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 
 4)  กระบวนการของการซกัถามและการสะทอ้นมมุมองของกลุม่ AL 
 กระบวนการน้ีเป็นกระบวนการที่เน้นการถามและการฟังในระหว่างการพบปะ เน่ืองจากการ
หวังผลในการสะท้อนถึงกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติของกลุ่ม ซ่ึงสมาชิกจะต้องช่วย ประเด็น
ซักถามเหตุการณ์ที่ท าให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ ผ่านมุมมองความคิดของแต่ละคนภายใน
กลุ่ม ซ่ึงในกระบวนการน้ีสมาชิกทุกคนมีความเท่าเทียมกันในการเสนอปัญหา โดยสมาชิกทุกคนที่
เหลือจะ ร่วมกันรับฟังและพิจารณาถึงความเก่ียวข้องของมุมองต่าง ๆ ที่ได้รับการน าเสนอข้ึนมา ซ่ึง
ในรายละเอียดของข้ันตอนน้ี น่ันคือ กลุ่มได้มีการนัดประชุมพบปะกัน จ านวน 3ครั้ง เน่ืองจาก
ระยะเวลาที่จ ากัดและปริมาณงานที่ทุกคนต้องรับผิดชอบ ท าให้ผู้ศึกษาแบ่งการพบปะ ออกเป็นเวลา
ส้ัน ๆ โดยจะมีการประชุมร่วมกันในการค้นหาสาเหตุของประเด็นปัญหา เพื่อให้กลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ 
ซักถามถึงความเก่ียวข้องและสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ัน เพื่อให้ได้รับมุมมองที่หลากหลายจาก
ผู้มีประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกัน ซ่ึงก่อให้เกิดมุมมองที่หลากหลายจากผู้มีประสบการณท์ี่แตกต่างกัน ซ่ึง
ก่อให้เกิดมุมมองที่หลากหลายตามความรู ้ความสามารถของสมาชิกกลุ่ม โดยการพบปะแต่ละครัง้น้ัน 
มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 การพบปะของกลุ่มจะมีชุดค าถามเป็นกรอบไวใ้นเบื้องต้นดงัน้ี 

(1) หน่วยบริการกู้ภัยต าบลท่าสะทอ้น อ าเภอพุนพิน มีรูปแบบการบรหิารจัดการภายใน
องค์การที่ดีแล้วหรือไม ่

(2)  กรณีที่มีรูปแบบการบริหารจัดการ ได้ตั้งเป้าหมายในการใหบ้ริการแล้วหรอืไม่  
(3)  ในการด าเนินงาน เจ้าหน้าที่แต่ละคนมปีัญหาอะไรบ้าง 
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 (4) อะไรคือสาเหตุที่ก่อใหเ้กิดปัญหาดงักล่าว 
 (5) ปัญหาต่าง ๆ  มีการแก้ไขอย่างไร 
 (6) ปัญหาต่าง ๆ  มีแบบแผน หลักการที่ถูกต้องในการปฏิบัติหรือไม่ 
 (7) หากปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข ท่านคิดว่าจะก่อให้เกิดผลอย่างไรต่อประชาชน และ
องค์การของตนต่อไป 
 การพบปะครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการช้ีแจงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งระยะเวลาในการ
ด าเนินงานของโครงการน้ี และยังเป็นการช้ีแจงบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนตามความสามารถของ 
สมาชิก เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการด าเนินโครงการ นอกจากน้ียังมีการให้ความรู้เก่ียวกับแนวคิดการ 
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจลักษณะการท างานที่ตรงกัน จากน้ันเป็นการเกริ่นน า
ถึงความจ าเป็นในการท าโครงการและประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้ท าความเข้าใจ 
ช่วยกันพิจารณาถึงปัญหาและสาเหตุของปญัหาเหล่าน้ัน ก่อนที่จะนัดพบปะในครั้งต่อไป 
 การพบปะครัง้ที ่2 ในการพบปะในครั้งน้ีจะเป็นการวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหา และ 
คัดเลือกบางแนวทางไปทดลองปฏิบัต ิเพื่อทดสอบความเป็นไปได้และความเหมาะสมต่าง  ๆ  ต่อไป 
 การพบปะครัง้ที ่3 เป็นการายงานผลการน าบางแนวทางแก้ปัญหาไปทดลองปฏิบัติ และ  
วิเคราะห์ถึงจุดเด่นจุดดอ้ย ความเป็นไปได้ความเหมาะสมของการปฏิบตัิตามแนวทางน้ัน  ๆ  
 5)  แนวทางการแกป้ญัหาของกลุม่ 

แนวทางปฏิบัติในกระบวนการน้ี เกิดจากการน าสาเหตุต่าง ๆของปัญหาที่ได้รับการน าเสนอ 
มาร่วมกันวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาเพื่อน าไปสู่การปฏิบัตแิละสรุปผลการปฏิบตัิใน พบปะ
ครั้งต่อ ๆ  ไป ซ่ึงแนวทางซ่ึงกลุ่มได้น ามาเสนอมา แนวทางการแก้ปัญหาแบง่เป็น 5 ด้าน คือ  

(1) สร้างองค์ความรู้ในการประเมินเหตุการณ์ให้กับหน่วยบริการกู้ภัย โดยจัดอบรม
ภายใน (In House Training)  

(2) จัดท าข้อตกลง ข้อปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในต าบลเพื่อให้ทุกคน
รับทราบและปฏิบัตใินแนวทางเดียวกันเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  

(3) จัดท าโครงการระดมทนุ เพื่อจัดซ้ือเครื่องมือที่จ าเป็นในการบริการ  
(4) จัดท าข้อตกลง ระหว่างหน่วยงานที่มีความพร้อมดา้นอุปกรณ์ เช่น ศูนย์ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลพุนพิน โรงพยาบาลท่าโรงช้าง  
(5) ด าเนินการน าหน่วยบริการกู้ภัยต าบลท่าสะท้อน เข้าระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

กระทรวงสาธารณะสุข เพื่อสามารถเบิกเงินค่าบริการรับส่งผู้ป่วย จากกองทุน สสส. ( ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ): ThaiHealth เป็นต้นทุนในการจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง ซ่ึง
ผลส าเร็จของการศึกษาทั้งหมดในครั้งน้ีจ าเป็นต้องรอให้โครงการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ตามแนวทางที่เสนอ 
ด าเนินการให้เสร็จส้ินเป็นระยะเวลา 1 ปี และจะปรับปรงุแก้ไขปัญหาอุปสรรคควบคู่กันไป 



439 

6)  การเรยีนรูร้ว่มกนัอยา่งตอ่เนือ่ง 
 กลุ่มเรียนรู้ได้น าแนวความคิดจากการปฏิบัติ มาเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาการบริการ
หน่วยบริการกู้ภัยต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน ซ่ึงในกระบวนการน้ีเป็นการปฏิบัติตามวิธีแก้ปัญหา
ที่ค้นพบอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง เกิดผลการพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้กับเจ้าหน้าที่ ทีม และองค์การ
ต่อไปในอนาคต นอกจากน้ียังเป็นการเพิ่มความสามารถทางการบริหารให้กับสมาชิกกลุ่มได้อีกด้วย 
เพราะนอกจากจะต้อง บริหารการท างานและจัดสรรเวลาของตนเองแล้ว ยังต้องบริหารการจัดการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน ซ่ึงเป็นการฝึกฝนการเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลง ให้สมาชิกกลุ่มทุกคน มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการสร้างความร่วมมือน้ันท าให้
ประชาชนได้รับการบริการที่ดีข้ึน และเพียงพอต่อความต้องการ การที่จะท าอย่างน้ันได้ต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจในระเบียบ กฎเกณฑ์ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน และต้องพัฒนาการเรียนรู้ใน
องค์การ เพื่อสมาชิกทุกคนมีองค์ความรู้ การปฏิบัติจากการช่วยกันเรียนรู้และบอกเล่าส่ิงที่ ได้รับ
เพิ่มเติมให้กับผู้ร่วมงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและแนวทางในการแก้ไขปญัหาต่าง ๆ  ที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต 
 7)  ผู้อ  านวยการกลุม่ 
 อีกหน่ึงปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของโครงการในครั้งน้ี คือ ผู้อ านวยการกลุ่ม ซ่ึง
มองว่าเคล็ดลับความส าเร็จหน่ึงที่เหมาะสมส าหรับองค์การหน่วยบริการกู้ภัยต าบลท่าสะท้อน อ าเภอ
พุนพินมาก ๆ ก็คือ ควรต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดข้ึนกับคนที่รวมกลุ่มเสียก่อน เมื่อมี
ความคุ้นเคย มีความสุขที่จะได้ท างานด้วยกัน การท างานก็ย่อมจะมีแต่ความรว่มด้วยช่วยกัน อย่างไม่
มีช่องว่าง หรือความไม่ไว้เน้ือเช่ือใจกัน ขณะผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนก็คือ การคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้
จากการได้ขบคิดแก้ไขปญัหาที่เกิดข้ึนอย่างลึกซ้ึง 

 การวเิคราะหข์อ้มลูและการน าเสนอผลการศกึษา 
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยที่การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล
จะใช้หลักเหตุและผลจากการเรียนรู้ของกลุ่มร่วมกับแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยที่เก่ียวข้องมา 
สรุปผลในเชิงพรรณนา 
 2) การน าเสนอผลการศึกษาจะน าเสนอผลการวิเคราะห์การอภิปรายผล และข้อเสนอใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยบริการกู้ภัยต าบลท่าสะท้อน โดยยึดแนวทาง
ความมีส่วนร่วม 
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ผลการด าเนนิกจิกรรมและการวเิคราะหข์้อมลูความเหน็ 
 

การศึกษาโครงการในครัง้น้ี เพื่อหาค าตอบตามวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 
 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทางบก ของหน่วยบริการกู้ภัย
ต าบลท่าสะทอ้น อ าเภอพุนพิน 
 2) เพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน ทางบก ของหน่วยบริการกู้ภัยต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน ที่เหมาะสม และ
สามารถปฏิบัติได้ 
 โดยผู้ศึกษาและกลุ่มการเรียนรู้ AL หน่วยกู้โลก จะด าเนินการศึกษาหารูปแบบการแสวงหา
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการกู้ภัยต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน เพื่อ
ลดปัญหาการขาดสภาพคล่องในแต่ละปี และแสวงหารูปแบบการบริหารจัดการที่ถูกต้อง เหมาะสม 
น าไปปฏิบัติได้จริง โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหน่วยบริการกู้ภัยต าบลท่าส ะท้อน 
กระบวนการท างาน แผนการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ การตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และคุณค่าของเงินบริจาคจาก Stakeholders  โดยด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ (Action 
Learning) ดังการศึกษาดังตอ่ไปน้ี 

1) ผลการด าเนนิกจิกรรม 
  (1) การพบปะครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการช้ีแจงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งระยะเวลา
ในการด าเนินงานของโครงการน้ี และยังเป็นการช้ีแจงบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนตามความสามารถ
ของ สมาชิก เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการด าเนินโครงการ นอกจากน้ียังมีการให้ความรู้เก่ียวกับแนวคิด
การ เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจลักษณะการท างานที่ตรงกัน จากน้ันเป็นการ
เกริ่นน าถึงความจ าเป็นในการท าโครงการและประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้ท าความ
เข้าใจ ช่วยกันพิจารณาถึงปัญหาและสาเหตุของปญัหาเหล่าน้ัน ก่อนที่จะนัดพบปะในครัง้ต่อไป 
  ส าหรับการเลือกประเด็นการศึกษา รูปแบบการแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการกู้ภัยต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน ในครั้งน้ีเพื่อเป็นตัวอย่างใน
การศึกษามาวิเคราะห์ (Sampling) ได้พิจารณาจากกลุ่ม AL หน่วยกู้โลก จากการเสนอความคิดเห็น 
ปัญหาของแต่ละคน หลังจากฟังหลักการท างานจากผู้อ านวยการกลุ่ม 
  ผลลัพธ์จากการพบปะครั้งที่ 1 กลุ่ม AL หน่วยกู้โลก ได้สรุปปัญหาและสาเหตุของการ
ให้บริการหน่วยบริการกู้ภัยต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน โดยใช้แนวคิดแผนผังก้างปลา (Cause  
Effect or Fishbone Diagram) มาเป็นเทคนิคในการระดมสมอง ประชุมกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
และคิด ค้น คุ้ย รูปแบบการแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบรกิารกู้ภัย
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ต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน โดยมุ่งเน้นวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุอย่างเป็นระบบ เป็นแผนผังที่
แสดง สมมติฐานของความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่างสาเหตลุาย ๆ  เหตุดังภาพต่อไปน้ี 
 

 
 

ภาพที ่1 แผนผังก้างปลาวิเคราะห์หาสาเหต ุและรูปแบบการแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการกู้ภัยต าบลทา่สะท้อน อ าเภอพุนพิน 

 
สรุปสาเหตุส าคัญของหน่วยบริการกู้ภัยต าบลทา่สะท้อน 
1.  ด้านระบบงานและการบรหิารงานขององค์การ ได้แก่  
 1.1  ข้อมูลของการแจ้ง เหตุการณ์ไม่ชัด เจน หรือไม่เพียงพอต่อการประ เมิน

สถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ในขณะน้ัน 
 1.2  ผู้ปฏิบัติงานต้องตัดสินใจอย่างทันทีทันใด เพื่อทันต่อการน าส่งผู้ป่วยในขณะน้ัน 

หากตัดสินใจผิดพลาด หรือมีแรงกดดนัจากญาติผู้ปว่ย ท าให้เจ้าหน้าที่ยากต่อการตัดสินใจมากข้ึน 
 1.3  ข้ันตอนของการด าเนินงานของแต่ละเหตุการณ์มีความแตกต่างกัน หากแต่

เจ้าหน้าที่ที่รักษาการณ์เข้าเวรในขณะน้ัน ไม่ช านาญการณ์ด้านน้ัน ๆ ส่งผลให้การด าเนินงานล่าช้า
มากย่ิงข้ึน 

 1.4  บางเหตุการณ์ต้องร่วมกันหลายฝ่าย ดังเช่นกรณีที่ต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ แ ละ
ยานพาหนะที่หน่วยบริการกู้ภัยต าบลท่าสะท้อนไม่มี ต้องมีการติดต่อส่ือสารอย่างเร่งด่วน ซ่ึงระบบ
ราชการ ไม่สะดวกในการติดต่อ 24 ชม. จึงท าให้เกิดความยากล าบากในการท างาน 
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2.  ด้านการใช้เทคโนโลยีของเจ้าหน้าที่ ได้แก่  
 2.1  ไม่มีการบันทึกข้อมูลแต่ละเหตุการณ์ที่ผ่านมาให้ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถทราบ

ถึงข้อมูลตัวอย่างในการท างานได ้
 2.2  ไม่มีหลักการบริการ กฎเกณฑ์ระบุชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม

ความต้องการของผู้ใช้บรกิารเพียงเท่าน้ัน ซ่ึงมีผลกระทบต่อภาวะการเงินของหน่วยงาน 
 2.3  ขาดความรู้เพิ่มเติมและความตอ่เน่ืองในการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที ่เพราะต้องใช้

งบประมาณในการจัดอบรมในทุก ๆ  กิจกรรม 
3.  ด้านวัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะ ได้แก่ 
 3.1  อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ซ่ึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉินน้ันมีราคาสูงมาก เกิน

ความสามารถของหน่วยบริการกู้ภัยต าบลทา่สะท้อนจะจดัซ้ือด้วยตนเอง 
 3.2  ขาดเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ เพราะรถกู้ภัยของต าบลท่าสะท้อน ไม่ได้เข้า

ร่วมเป็นสมาชิกกู้ภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านปัญหาการจดทะเบียนดังที่กล่าวในสภาพปญัหา บทที่ 1 
ซ่ึงไม่สามารถหาเงินทุนไดเ้พียงพอต่อการจดทะเบียนขององค์การที่ไม่แสวงหาผลก าไรได้ 

4.  ด้านทักษะ ความสามารถของเจ้าหน้าที่บริการกู้ภัย ได้แก่ 
 4.1  เจ้าหน้าที่เป็นจิตอาสาเข้ามาช่วยงานบริการ โดยบางคนปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เตม็

ก าลัง ส่งผลให้ภาระงานตกไปเป็นของเจ้าหน้าที่อ่ืน ที่ร่วมงานด้วย ณ เวลาน้ัน เจ้าหน้าที่จึงเกิดความ
ท้อแท้ในการท างานมากย่ิงข้ึน  

 4.2  การปฏิบัติงานมีเวลาตรวจสอบน้อย ด้วยความรีบเร่งของสถานการณ์ ความ
กดดันหลาย ๆ  ด้าน ส่งผลให้เกิดความผิดพลาด ไม่ถูกใจประชาชนได้ 

(2)  การพบปะครั้งที่ 2 ก าหนดแนวทางแก้ไข 
การพบปะครั้งที่ 2 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562  นัดพบห่างจากครั้งแรก 1 สัปดาห์เพื่อ

เลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามที่ได้เสนอไว้ในครั้ง 1 และตัดสินใจลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่
เลือก 

สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา จากการพบปะครัง้ที ่2 มีดังน้ี 
 1.  ให้มีการจดบนัทึกการปฏิบัตงิานในทุก ๆ  ครั้ง อย่างละเอียด  
 2.  ให้มีการจัดท าบญัชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวัน 
 3.  จัดตั้งกลุ่ม Line ข้ึนภายในต าบลท่าสะท้อน ซ่ึงประกอบด้วยหน่วยบริการกู้ภัย

ต าบลท่าสะทอ้น ประชาชนในพื้นที่ และผู้น าท้องที่ท้องถ่ิน โรงงานในพื้นที่  
 4.  ก าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับทั้งหมด ในการปฏิบัตหิน้าที ่ 
 5.  ท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ผ่านทาง

ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่ม ในการประชุมหมู่บา้นในทุก ๆ  เดือน  
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 6.   จัดท า ข้อบังคับ ในการให้บริการส าหรับประชาชน ที่ต้องการใช้บริการตามใจชอบ  
 7.  มีการจัดอบรม เจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นประจ าและ

ต่อเน่ือง  
 8.  ท าความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในการระดมทุนช่วยเหลือหน่วยบริการกู้ภัยต าบล

ท่าสะท้อน พร้อมทั้งก าหนดวิธีการการขอรับความช่วยเหลือในหลายๆดา้น 
 9.  ส าหรับหน่วยงาน โรงงานเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือ อย่างต่อเน่ืองอยู่แล้ว 

จ าเป็นจะต้องปรับเปล่ียนวิธีการ การขอรับความช่วยเหลือ จากการก าหนดจ านวนเงินในการระดมทนุ
เพียงอย่างเดียว ต้องให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้ามามีบทบาทส าคัญ พร้อมทั้งเป็นเจ้าภาพในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  ของหน่วยบริการกู้ภัยต าบลท่าสะทอ้นด้วย 

(3) การพบปะครั้งที่ 3 เพื่อน าแนวทางบางประการไปปฏิบัติจริง และแนวทางบาง
ประการเสนอต่อผู้มีอ านาจระดับต าบล การพบปะครัง้ที่ 3 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นัดพบปะเพื่อ
รายงานผลการปฏิบัติงานและสรุปผลว่าส าเร็จหรือล้มเหลวอย่างไรและควรปฏิบัติอย่างไร จึงจะ
เหมาะสม 

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่หน่วยบริการกู้ภัยต าบลท่าสะท้อนน ามาทดลองใช้ปฏิบัติ 6
ประการ จากทั้งหมด 9 ประการ คือ 

 1.  ให้มีการจดบนัทึกการปฏิบัตงิานในทุก ๆ  ครั้ง อย่างละเอียด  
 2.  จัดตั้งกลุ่ม Line ข้ึนภายในต าบลท่าสะท้อน ซ่ึงประกอบด้วยหน่วยบริการกู้ภัย

ต าบลท่าสะทอ้น ประชาชนในพื้นที่ และผู้น าท้องที่ท้องถ่ิน โรงงานในพื้นที่  
 3.  ก าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับทั้งหมด ในการปฏิบัตหิน้าที่  
 4.  ท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ผ่านทาง

ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่ม ในการประชุมหมู่บา้นในทุก ๆ  เดือน  
 5.  จัดท า ข้อบังคับ ในการให้บริการส าหรับประชาชน ที่ต้องการใช้บริการตามใจชอบ  
 6.  ท าความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในการระดมทนุช่วยเหลือหน่วยบริการกู้ภัยต าบล

ท่าสะท้อน พร้อมทั้งก าหนดวิธีการการขอรับความช่วยเหลือในหลายๆดา้น 
 

บทสรปุและขอ้คดิเหน็ 
 

1) ความส าคญัของปญัหา 
การบริการของหน่วยบริการกู้ภัย ต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน ในระหว่างปี พ.ศ.2559-

2562 ปัจจุบัน มีการบริหารงานภายในองค์การโดยขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้การเงินของหน่วย
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บริการกู้ภัยต าบลท่าสะท้อน ขาดสภาพคล่องมาโดยตลอด และมีแนวโน้มที่เพิ่มข้ึนทุกปี อาจท าให้เกิด
ความเสียหายแก่ประชาชนได้ เพราะงานบริการของหน่วยบริการกู้ภัยจ าเป็นต้องตอบสนองความ
ต้องการของผู้ประสบอุบัติเหตุ และผู้ป่วยที่ต้องการรับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซ่ึงเกิดข้ึนเป็น
จ านวนมากในทุก ๆ วัน จึงเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาการ
บริการ เพื่อคิดค้นรูปแบบการแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการ
กู้ภัยต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อไป 

2) เหตผุลของการศกึษา 
 (1) ผู้ศ ึกษาในฐานะด ารงต าแหน่งก  านนัต าบลท่าสะท้อน  อ าเภอพนุพนิ ซ่ึงเป็น 

ผู้บริหารงานด้าน การปกครองบ าบดัทุกข์บ ารุงสุขภายในต าบลท่าสะทอ้น ต้องการพัฒนาการแสวงหา
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการกู้ภัยต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพินให้ดี
ย่ิงข้ึน ซ่ึงในยุคสมัยปัจจุบันสภาวะแวดล้อมการท างานที่เปล่ียนไปเป็นยุคของเทคโนโลยีข่าวสาร การ
ปฏิบัติราชการ ต้องปรับเปล่ียนใหท้นัต่อความตอ้งการของประชาชน และใส่ใจผู้รับบรกิารใหม้ากทีสุ่ด 
อีกทั้งต้องค านึงถึงการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งภาคเอกชนอย่าง
หน่วยบริการกู้ภัยต าบลท่าสะท้อนอีกด้วย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและพัฒนางาน
แต่ละด้านให้เกิดผลส าเร็จรวมถึงการแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
บริการกู้ภัยต าบลท่าสะท้อน ในครั้งน้ีตามทีต่้องการของผู้ที่เก่ียวข้อง ถือเป็นหน้าที่ส าคัญประการหน่ึง
ของนักปกครอง 

 (2)  จากสถติกิารด าเนนิงาน  การแพทย์ฉุกเฉิน ทางบก อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ในสามปีที่ผ่านมา แต่ละปีมีแนวโน้มการเพิ่มจ านวนผู้รับบริการมากข้ึนทุกปี ผู้ศึกษาในฐานะ 
ก านันต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน มีหน้าที่อ านวยการให้การบริหารงาน การพัฒนา หน่วยงาน
กู้ภัยต าบลท่าสะท้อนแห่งน้ี เป็นไปตามปณิธาน วิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมาย และตามกฎระเบียบของ
องค์การ ในการจัดตั้งหน่วยบริการกู้ภัยต าบลทา่สะทอ้น เพื่อให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้เกิดผลดีต่อประชาชนตามที่ต้องการ จึงจ าเป็นต้องเร่งแก้ไขปรับปรุง สร้างความมีส่วนร่วม ของ
หน่วยงาน องค์การ Stakeholders ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ที่เก่ียวข้องกับหน่วยบริการกู้ภัยต าบลท่า
สะท้อน อ าเภอพุนพิน โดยไม่ชักช้าก่อนที่ปัญหาจะลุกลามมากข้ึนเรื่อย  ๆ   

3) วิธกีารศกึษา 
กลุ่มการเรียนรู้ AL จะด าเนินการศึกษาหารูปแบบการแสวงหาความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการกู้ภัยต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน เพื่อลดปัญหาการขาด
สภาพคล่องในแต่ละปี และแสวงหารูปแบบการบริหารจัดการที่ถูกต้อง เหมาะสม ปฏิบัติได้จริง โดย
ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหน่วยบริการกู้ภัยต าบลท่าสะท้อน กระบวนการท างาน แผนการ
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ปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ การตอบสนองความต้องการของประชาชน และคุณค่าของเงินบริจาค
จาก Stakeholders  เพื่อศึกษาในแนวทางดังตอ่ไปน้ี 

 (1) การวเิคราะหก์ระบวนการท างานทีม่คีวามซบัซอ้น ของกระบวนการ เพื่อปรับปรุง
หรือศึกษาถึงการใช้เวลาในการด าเนิน แต่ละข้ันตอนมีข้ันตอนใดสามารถเร่งรัดให้รวดเร็ว และ
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้หรือไมอ่ย่างไร 

 (2) การสือ่สารสรา้งความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ออกให้บริการกับประชาชน ในเหตุ
ฉุกเฉินต่าง ๆ โดยทั่วไปประชาชนต้องการการบริการ จะไม่ทราบและเข้าใจถึงข้ันตอนการด าเนินงาน
ของหน่วยบริการกู้ภัย ซ่ึงจะเป็นสาเหตุหน่ึงที่ท าให้ข้ันตอนการด าเนินงานบางข้ันตอน ล่าช้า หรือเกิน
กว่าเหตุ เช่น อุบัติเหตุหกล้ม รถมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุล้ม หรือชน ท าให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นแผล
ถลอก ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต เจ้าหน้าที่จ าเป็นต้อง อธิบายถึงข้ันตอน การท างาน ว่าสามารถรับการ
รักษาได้ที่ โรงพยาบาลสุขภาพประจ าต าบล หรือ รพ. สต.ท่าสะท้อน ไม่มีเหตุจ าเป็นใด ต้องบึ่งรถ ไป
โรงพยาบาลพุนพินซ่ึงอยู่ห่างไกล เป็นต้น 

 (3) การตดิตามการด าเนนิงานของแต่ละเหตกุารณ์ เน่ืองจากปัจจุบันกระบวนการ
ท างาน การออกปฏิบัติหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉิน ไม่มีศูนย์ข้อมูลด าเนินงานแต่ละเรื่องข้อมูลจะอยู่ที่การ
รับแจ้งเหตุ ทันทีทันใด การติดตามเร่งรัดงาน เรื่องใด  ๆ  จ าเป็นต้อง ผู้เก่ียวข้องที่มีข้อมูลการ
ด าเนินงานเรื่องน้ัน ๆ ว่าอยู่ในสถานการณ์ระดับใดจ าเป็นต้องมีผู้ประเมิน โดยเจ้าหน้าที่หน่วยบริการ
กู้ภัย ไม่ใช่เป็นเพียงการท างานตามความตอ้งการส่วนบคุคลของประชาชนเท่าน้ัน 

 (4)  การพฒันา คดิคน้หารปูแบบการแสวงหาความรว่มมอืระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพบริการกู้ภัยต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน ซ่ึงดูตัวอย่าง จากหน่วยงานหรือองค์การที่
ประสบผลสัมฤทธิ์ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามแนวคิดการปรับเปล่ียน ทัศนคติ 
แนวทาง การบริหารจัดการทีด่ี และบูรณาการตามพื้นที ่สถานการณ์ ตามหลักธรรมาภิบาล 

4) ผลการศกึษาสาเหตขุองปญัหา 
 (1)  ด้านระบบงานและการบรหิารงานขององคก์าร ได้แก่  
  (1.1)  ข้อมูลของการแจ้งเหตุการณ์ไม่ชัดเจน หรือไม่เพียงพอต่อการประเมิน

สถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ในขณะน้ัน 
  (1.2)  ผู้ปฏิบัติงานต้องตัดสินใจอย่างทันทีทันใด เพื่อทันต่อการน าส่งผู้ป่วยใน

ขณะน้ัน หากตัดสินใจผิดพลาด หรือมีแรงกดดันจากญาติผู้ป่วย ท าให้เจ้าหน้าที่ยากต่อการตัดสินใจ
มากข้ึน 

  (1.3)  ข้ันตอนของการด าเนินงานของแต่ละเหตุการณ์มีความแตกต่างกัน หากแต่
เจ้าหน้าที่รักษาการณ์เข้าเวรในขณะน้ันไม่ช านาญการณ์ดา้นน้ัน  ๆ  ส่งผลให้การด าเนินล่าช้ามากย่ิงข้ึน 
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  (1.4)  บางเหตุการณ์ต้องร่วมกันหลายฝ่าย ดังเช่นกรณีที่ต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
ยานพาหนะที่หน่วยบริการกู้ภัยต าบลท่าสะท้อนไม่มี ต้องมีการติดต่อส่ือสารอย่างเร่งด่วน ซ่ึงระบบ
ราชการ ไม่สะดวกในการติดต่อ 24 ชม. จึงท าให้เกิดความยากล าบากในการท างาน 

 (2) ด้านการใชเ้ทคโนโลยขีองเจา้หนา้ที ่ได้แก่  
  (2.1)  ไม่มีการบันทึกข้อมูลแต่ละเหตุการณ์ที่ผ่านมาให้ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถ

ทราบถึงข้อมูลตัวอย่างในการท างานได ้
  (2.2)  ไม่มีหลักการบริการ กฎเกณฑ์ระบุชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม

ความต้องการของผู้ใช้บรกิารเพียงเท่าน้ัน ซ่ึงมีผลกระทบต่อภาวะการเงินของหน่วยงาน 
  (2.3)  ขาดความรู้เพิ่มเติมและความต่อเน่ืองในการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที ่เพราะต้อง

ใช้งบประมาณในการจัดอบรมในทุก ๆ  กิจกรรม 
 (3)  ด้านวสัดอุปุกรณแ์ละยานพาหนะ ได้แก่ 
  (3.1)  อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ซ่ึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉินน้ันมีราคาสูงมาก เกิน

ความสามารถของหน่วยบริการกู้ภัยต าบลทา่สะท้อนจะจดัซ้ือด้วยตนเอง 
  (3.2)  ขาดเช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ เพราะรถกู้ภัยของต าบลท่าสะท้อน ไม่ได้เข้า

ร่วมเป็นสมาชิกกู้ภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านปัญหาการจดทะเบียนดังที่กล่าวในสภาพปญัหา บทที่ 1 
ซ่ึงไม่สามารถหาเงินทุนไดเ้พียงพอต่อการจดทะเบียนขององค์การที่ไม่แสวงหาผลก าไรได้ 

 (4)  ด้านทกัษะ ความสามารถของเจา้หนา้ทีบ่รกิารก ูภ้ยั ได้แก่ 
  (4.1) เจ้าหน้าที่เป็นจิตอาสาเข้ามาช่วยงานบริการ โดยบางคนปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่

เต็มก าลัง ส่งผลให้ภาระงานตกไปเป็นของเจ้าหน้าที่อ่ืน ที่ร่วมงานด้วย ณ เวลาน้ัน เจ้าหน้าที่จึงเ กิด
ความท้อแท้ในการท างานมากย่ิงข้ึน  

  (4.4) การปฏิบัติงานมีเวลาตรวจสอบน้อย ด้วยความรีบเร่งของสถานการณ์ ความ
กดดันหลายๆด้าน ส่งผลให้เกิดความผิดพลาด ไม่ถูกใจประชาชนได้  

5) กลไกการเพ ิม่ประสทิธภิาพ การให้บริการกู้ภัย ผ่านรูปแบบความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภายในต าบลทา่สะท้อน อ าเภอพุนพิน 

 (1)  กลไกการเพ ิม่ประสทิธภิาพ 
 ผลการวิจัย 
 ผลการปฏิบัติงานจริงในช่วงเวลาที่เริ่มด าเนินการหลังพบปะครั้งที ่2 
  (1.1)  ให้มีการจดบนัทึกการปฏิบัตงิานในทุก ๆ  ครั้ง อย่างละเอียด  
  เกิดเหตุจริง   จ านวน 82 ครั้ง 
  มีการจดบันทึก  จ านวน 59 ครั้ง 
  คิดเป็นร้อยละ 71.9512  
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  (1.2) ให้มีการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวัน ซ่ึงอยู่ในแผนที่จะพัฒนา
เจ้าหน้าที่เลขานุหน่วยบริการกู้ภัยต าบลท่าสะทอ้น อ าเภอพุนพิน ในเดือน มกราคม 2563 ต่อไป 

  (1.3)  จัดตั้งกลุ่ม Line ข้ึนภายในต าบลท่าสะท้อน ซ่ึงประกอบด้วยหน่วยบริการ
กู้ภัยต าบลท่าสะท้อน ประชาชนในพื้นที่ และผู้น าท้องที่ท้องถ่ิน โรงงานในพื้นที่ 

 มีการจัดตั้งกลุ่ม Line “ข่าวสารกู้ภัย” ต าบลท่าสะท้อน เพื่อแจ้งเหตุ มีสมาชิกจ านวน 
321 คน และใช้ได้ผลดีมากจนถึงปัจจบุัน 

 

 
ภาพที ่2 การจัดตั้ง Line กลุ่มข่าวสารกู้ภัย ต าบลท่าสะทอ้น 
 
  (1.4) ก าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับทั้งหมด ในการปฏิบัติหน้าที ่ผ่านคณะกรรมการ 
ผู้มีประสบการณ์ท างานกู้ภัยต าบลทา่สะทอ้น และน าแบบอย่างกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยบรกิาร
กู้ภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาใช้เป็นแม่แบบในการร่างกฎระเบียบ และปรับเป ล่ียนตามบริบทการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีต่ าบลทา่สะท้อน 
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  (1.5) ท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ผ่านทาง
ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่ม ในการประชุมหมู่บ้านในทุก ๆ เดือน ตามภาพประกอบที่ 4.6 บรรยากาศการ
พบปะคณะกรรมการต าบลท่าสะท้อน 
  (1.6) จัดท า ข้อบังคับ ในการให้บริการส าหรับประชาชน ที่ต้องการใช้บริการตามใจ
ชอบ โดยการค านวณเงินตามระยะทางตามกฎหมาย กิโลเมตรละ 3 บาท ตามการค านวณระยะ
ทางการเดินทางของราชการ 
  (1.7) มีการจัดอบรม เจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นประจ าและ
ต่อเน่ือง โดยจะเสนอคณะกรรมการระดับต าบล เพื่อพิจารณาและปฏิบัติตามต่อไปในเดือน มกราคม 
2563 
  (1.8)  ท าความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในการระดมทุนช่วยเหลือหน่วยบริการกู้ภัย
ต าบลท่าสะท้อน พร้อมทั้งก าหนดวิธีการการขอรับความช่วยเหลือในหลายๆดา้น ตามภาพประกอบที่ 
4.6 บรรยากาศการพบปะคณะกรรมการต าบลท่าสะทอ้น 
  (1.9)  ส าหรับหน่วยงาน โรงงานเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือ อย่างต่อเน่ืองอยู่แล้ว 
จ าเป็นจะต้องปรับเปล่ียนวิธีการ การขอรับความช่วยเหลือ จากการก าหนดจ านวนเงินในการระดมทนุ
เพียงอย่างเดียว ต้องให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้ามามีบทบาทส าคัญ พร้อมทั้งเป็นเจ้าภาพในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  ของหน่วยบริการกู้ภัยต าบลท่าสะทอ้นด้วย 

 (2) ข้อค ิดเหน็ส าหรับการน ากระบวนการการเรียนรูจ้ากการปฏบิตัิงานไปเปน็
ประโยชนใ์นการท างาน 

(2.1)  การเตรียมการ ทรัพยากร และปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
 (2.1.1) ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  1) หน่วยบริการกู้ภัยมีเป้าหมายชัดเจนที่จะ
พัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการเพื่อความพึงพอใจผู้รับบรกิารในต าบลท่าสะทอ้น 2) การให้ความ
ร่วมมือของสมาชิกกลุ่มในการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 3) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
และคณะกรรมการบริหารระดับต าบลให้การสนับสนุนในการท ากิจกรรมและสนับสนุนโครงการ
ต่อเน่ืองจากข้อเสนอแนะของกลุ่ม AL หน่วยกู้โลก 4) ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน และ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อระดมทุนในการจัดซ้ือเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ขาดแคลน 
 (2.1.2) ปัจจัยแห่งความล้มเหลว  1) บางโครงการต้องใช้งบประมาณมาก
เกินไป เช่น เครื่องตัดถ่าง ราคาประมาณ 800,000 บาท จะต้องประสานจากหน่วยงานราชการที่ให้
ความช่วยเหลือ เช่น ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 11 2) การ
ขาดความช านาญและผู้เช่ียวชาญในการจดัท าบญัชี รายรับรายจา่ย และการบันทึกข้อมูลการออกเหตุ
ในทุก ๆ กรณี 
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 (2.2) ประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคล ทีม และองค์การ สมาชิกกลุ่มและทีมสามารถ
น าแนวคิดน้ีไปแก้ปัญหาภายในหน่วยงานใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างานไดเ้ป็นอย่างด ี 

(2.3)  บทเรียนและข้อพึงระวังในการด าเนินโครงการ 
(2.3.1)  ประเด็นปัญหาทีจ่ะแก้ไขควรจะตอ้งสอดคล้องกับบรบิทของพื้นที่ 
(2.3.2)  การคัดเลือกสมาชิกกลุ่มจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้างานจริง ๆ โดยไม่มี

ผู้แทนซ่ึงจะได้รับข้อมูลและมีการแลกเปล่ียนได้ตรงกับปัญหาหน้างาน 
(2.3.3)  ผู้น าในพื้นที่ เป็นผู้คอยให้การสนับสนุนและประกาศเป็นนโยบาย

ระดับต าบลตามข้อเสนอของกลุ่ม ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
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สาเหตุแห่งหนี้สินและผลกระทบต่อเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราและปาล์มน้ ามัน  
กรณีศึกษาเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวดัสุราษฎรธ์านี 

นพพล ถมทอง* 
 

บทคัดยอ่ 
 
การศึกษาเรื่องภาระหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ ามัน จังหวดั                   

สุราษฎร์ธานี วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการกู้ยืมเงินของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 
และปาล์มน้ ามัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษาระดับปัญหาการก่อหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรกร 
ผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ ามัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการกู้ยืม
เงินของครัวเรือนเกษตรผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ ามัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ4 ) เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบปัญหาการก่อหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ ามัน จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ครัวเรือนเกษตรกร จ านวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ ใน
การศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าสถิติที่ใช้
เปรียบเทียบ One-Way ANOVA ผลการศึกษาปรากฏดังน้ี 

ครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ ามัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย อายุระหว่าง 41-50 ปี สมรสแล้ว สมาชิก 3 – 4 คน  การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี รายได้มาจาก
การท าเกษตร (ท าไร่ ท านา ท าสวน) อาชีพเสริมของครัวเรือนส่วนใหญ่รับจ้างทั่วไป ครัวเรือนของ
เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ ามัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่รายได้อาชีพหลักต่อเดือน 
5,001 - 10,000 บาท รายได้อาชีพรองตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท คู่สมรสของท่านมีรายได้เปน็
จ านวนเงิน 5,001 – 10,000 บาท รายได้จากอาชีพเสริมต่อเดือนโดยเฉล่ีย ไม่เกิน 5,000 บาท ภาระ
หน้ีสินของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ ามัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 5,001 – 
10,000 บาท คู่สมรสมีภาระหน้ีสินเป็นจ านวนเงิน 10,001 – 20,000 บาท แหล่งที่มาของเงินกู้จาก
กลุ่มออมทรัพย์ หน้ีนอกระบบมาจากนายทุน และเพื่อน มีวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน เพื่อใช้จ่าย

                                         
*นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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ส่วนตัว  สาเหตุจูงใจในการตัดสินในก่อหน้ีสินเพราะความจ าเป็นส่วนตัว ภาระหน้ีสินเป็นปัญหาของ
ครัวเรือนทั้งหมดจ านวน 120 คน ปัญหาก่อให้เกิดปัญหา ครอบครัวขาดความสุข  

พฤติกรรมการก่อหน้ีของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ ามั น จังหวัด                  
สุราษฎร์ธานี เพื่อการประกอบอาชีพต่อเดือน  500 – 1,000 บาท เพื่อการด ารงชีพต่อเดือน              
1,001 – 2,000 บาท เพื่อส่ิงอ านวยความสะดวก/สังคม/การพนันต่อเดือน 500  – 1,000 บาทและ
เพื่อผ่อนช าระหน้ี/ดอกเบี้ยต่อเดือนมากกว่า 2,000 บาท  

ปัญหาการก่อหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ ามัน จังหวัด                  
สุราษฎร์ธานี พบว่า ปัญหารายได้ที่ไดร้ับไม่พอกับรายจ่าย ปัญหาจ านวนแหล่งรายได้มีน้อย ปัญหามี 
ผู้หารายได้ในครัวเรือนมีน้อย ปัญหา มีค่าใช้จ่ายด้านอุปโภคบริโภคสูง ปัญหา มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทาง
การเกษตร ปัญหามีการกู้ยืมเงินมากเกินไปจึงต้องกู้จากแหล่งหน่ึงไปใช้อีกแหล่ง ปัญหามีสมาชิกใน
ครัวเรือนที่อยู่ในวัยพิงพิงจ านวนมาก ปัญหามีส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ  สูง ปัญหาการเข้าถึง
บริการได้ยาก ปัญหามีความสะดวก รวดเร็ว ปัญหาได้รับเงินตามจ านวนที่ต้องการ และปัญหาต้องมี
เอกสารหรือหลักฐานในการค้ าประกันมากที่สุด จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3  ระดับปัญหา
การก่อหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ ามัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า 
ระดับปัญหาการก่อหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ ามัน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้วย พบว่า ระดับปัญหาการก่อหน้ีสินของ
ครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ ามัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
รายได้ และด้านค่าใช้จ่าย ส่วนระดับปัญหาการก่อหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และ
ปาล์มน้ ามัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านบริการในการกู้ยืมเงิน   

พฤติกรรมการก่อหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ ามัน จังหวัด            
สุราษฎร์ธานี พบว่า ไม่แตกต่างกัน ปัญหาการก่อหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และ
ปาล์มน้ ามัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการก่อหน้ีสินของครัวเรือน
เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ ามัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ไม่แตกต่างกัน โดยมีค่า                
P-Value   เท่ากับ 0.264 และผลการวิเคราะห์ปัญหาการก่อหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรผู้ปลูก
ยางพารา และปาล์มน้ ามัน จั งหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ไม่ แตกต่าง กัน โดยมีค่า P-Value                  
เท่ากับ .0133 

 
ค  าส าคญั: ภาระหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ ามนั จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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บทน า 
 
จากการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วง 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ในอดีตมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะการมุ่งเน้นการส่งออกสินค้าด้านอุตสาหกรรม ซ่ึงผลของการ
พัฒนาประเทศดังกล่าวสร้างจุดอ่อนหลายประการที่ท าให้ฐานะทางเศรษฐกิจประเทศขาดเสถียรภาพ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมีการเพิ่มผลผลิตและการส่งออกสินค้าด้านอุตสาหกรรมมากข้ึน แต่การ
ส่งออกน้ันก็ต้องพึ่งพอการน าเข้าวัตถุดิบ สินค้าทุน เทคโนโลยีจากตลาดต่างประเทศ  ขณะเดียวกัน
การมุ่งขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยละเลยการให้ความส าคัญกับการกระจายผลประโยชน์ของการ
พัฒนาอย่างทั่วถึงส่งผลให้เกิดปัญหาความเหล่ือมล้ าระหว่างรายได้ของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ปัญหา
หน้ีสินของคนไทยเป็นปัญหาเรื้อรังมาเป็นเวลาช้านาน  ซ่ึงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปัญหาหน้ีสินได้
สร้างความทุกข์ยากใหแ้ก่ประชาชนคนไทยเป็นจ านวนมาก และต่อเน่ือง เป็นตัวอุปสรรคส าคัญในการ
พัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม  ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามแก้ไขปญัหา แต่ปรากว่าปญัหา
หน้ีสินก็ยังไม่ผ่อนคลาย  ซ่ึงเดิมเกษตรกรไทยมักเป็นกลุ่มประชากรที่ถูกพูดถึงว่าเป็นกลุ่มผู้ที่มีปัญหา
หน้ีสินมากที่สุดแต่หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ได้ส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศอย่างกว้างขวางและรุนแรง ท าให้ประชาชนคนไทยมีปัญหาหน้ีสินกันถ้วนหน้า 
ตลอดเวลาที่ผ่านประเทศไทยได้มแีผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัตา่ง  ๆ  น้ัน ก็ไม่ค่อยจะ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนัก ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าผลจากการพัฒนาที่ ไม่ค านึงถึงระดับความ
เหมาะสมกับศักยภาพของประเทศ ต้องพึ่งพิงความรู้  เงินลงทุน จากภายนอกประเทศเป็นหลัก               
โดยไม่ได้สร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งหรอืสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีภายในประเทศให้สามารถพร้อมรบั
ความผันผวนทางเศรษฐกิจครัง้ใหญ่ท าใหเ้กิดผลกระทบอย่างรนุแรงตอ่ประชาชนคนไทย 

การกู้ยืมเงินสามารถให้ครัวเรือนมีความสามารถในการรักษาระดับของการบริโภคให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมได้แต่หากการก่อหน้ีขยายตัวเร็วและมากกว่าการขยายตัวของรายได้น้ัน จะน ามาซ่ึง
ความเส่ียงต่อการก่อหน้ีเกินตัวในอนาคตได้ และที่ส าคัญการกู้ยืมเพื่ อน ามาลงทุนและเก็งก าไรใน
หลักทรัพย์ ยังเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดภาวะฟองสบู่ในราคาหลักทรัพย์ได้ได้อีกด้วย (ปริเยศ พจชมา
นะวงศ์, 2556) หน้ีสินครัวเรือนไทยซ่ึงเกิดจากการกู้ยืมเงินของภาคครัวเรือนในสถาบันการเงินต่าง ๆ 
มีการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากข้อมูลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) ช้ีให้เห็นว่า ครัวเรือน
ภาคการเกษตรมีหน้ีสินเพิ่มข้ึนจาก 204.1 ล้านบาทในปี 2542 เป็น 453.3 ล้านบาทในปี 2555 
ในขณะที่สัดส่วนหน้ีสินครัวเรือนภาคการเกษตรต่อ GDP เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 0.71 ในปี 2542 เป็น
ร้อยละ 1.10 ในปี 2555 โดยขนาดหน้ีสินและทรัพย์สินทางการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนในทิศทาง
เดียวกัน ในปี 2538/2539 ครัวเรือนเกษตรมีหน้ีสิน 24,672 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มเป็น 76,697 บาท
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ต่อครัวเรือนในปี 2554/2555 คิดเป็นอัตราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.15 ต่อปี ในขณะที่มูลค่าทรพัย์สินน้ัน 
ในปี 2538/2539 ครัวเรือนเกษตรมีมีมูลค่าทรัพย์สินทางการเกษตร 964,372 บาทต่อครัวเรือน และ
เพิ่มข้ึนเป็น 1,029,218 บาทต่อครัวเรือนในปี 2554/2555 คิดเป็นอัตราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.34 ต่อ
ปี จากสัดส่วนการเปล่ียนแปลงของขนาดหน้ีสินและทรัพย์สินทางการเกษตร แสดงให้เห็นว่า อัตรา
การเพิ่มข้ึนของหน้ีสินครัวเรือนภาคเกษตรมากกว่าการเพิ่มข้ึนของทรัพย์สินทางการเกษตร             
โดยเกษตรกรในทุกภาคมีการเพิ่มข้ึนของทรัพย์สินทางการเกษตรเช่นเดียวกัน แต่มีอัตราการเพิ่มข้ึน
น้อยกว่าอัตราการเพิ่มข้ึนของหน้ีสินในครัวเรือนเกษตร เมื่อจ าแนกในแต่ละภาค พบว่า เกษตรกรใน
ภาคกลาง ถือเป็นภาคที่มีอัตราการเพิ่มข้ึนของทรัพย์สินทางการเกษตรสูงทีสุ่ดเฉล่ียร้อยละ 1.76 ต่อปี 
รองลงมาได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ที่มีอัตราการเพิ่มข้ึนของทรพัย์สินทางการเกษตร
ใกล้เคียงกันประมาณร้อยละ 1.53 และ 1.45 ต่อปี ในขณะที่ภาคเหนือ มีอัตราการเพิ่มข้ึนเท่ากับร้อย
ละ 0.35 ต่อปีถือเป็นอัตราการเปล่ียนแปลงน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรในภาคอ่ืน  ๆ  

ดังน้ัน หน้ีสินของครัวเรือนเป็นตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงภาวการณ์ใช้จ่ายและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของประชาชน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศร ษฐกิจของประเทศในที่สุด 
โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ค่าครองชีพสูงข้ึนและค่าใช้จ่ายทีเ่ก่ียวกับราคาน้ ามนัสูงข้ึน รวมถึง
กรณีที่หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น สินเช่ือส่วนบุคคล บัตรเครดิตที่เพิ่มข้ึน  ส่งผลให้ครัวเรือนจะ
ประสบปัญหาในการใช้จ่ายและการช าระหน้ีมากข้ึนในระยะต่อไป ผู้ศึกษาเห็นว่าการที่ครัวเรือนมี
สัดส่วนหน้ีสินเพิ่มข้ึนมากทุก ๆ ปีท าให้มีความสนใจที่จะศึกษาภาระหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรกร  
ผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ ามัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และผลที่ได้จากการศึกษาจะน าไปเปน็แนวทาง
เสนอแนะการแก้ไขปัญหาหน้ีสินและปัญหาความยากจนภาคประชาชนต่อไป 
 

วัตถุประสงคข์องการศกึษา 
 
1)  เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา  และปาล์มน้ ามัน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
2)  เพื่อศึกษาภาวะหน้ีสิน ลักษณะและสาเหตุแห่งน้ีการก่อหน้ี  และการช าระหน้ีของ

ครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ ามัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อหน้ีสิน และผลกระทบต่อครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูก ยางพารา 

และปาล์มน้ ามัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
4) เพื่อเสนอแนะมาตรการการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน 
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ขอบเขตของการศกึษา 
  

ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย ขอบเขตด้าน
เน้ือหา และขอบเขตด้านประชากร โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ขอบเขตด้านเน้ือหา ในการศึกษาครั้งน้ีมุ่งเน้นภาระหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลุก
ยางพารา และปาล์มน้ ามัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาในครั้งน้ีจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
ไม่ ใ ช้ความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) และท าการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก 
(Convenience Sampling) จากกลุ่มครัวเรอืนที่เปน็เกษตรกร คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 120 คน 

 

กรอบแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เก ีย่วข้อง 
 
การศึกษาภาระหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรจังหวัดนครศรธีรรมราช จังหวัดชุมพร และจังหวดั

สุราษฎร์ธานี ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง และรวบรวมแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
เพื่อประกอบการโดยมีล าดับเน้ือหาการน าเสนอดังน้ี 

พจนานุกรมในไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 (2526 , น. 323) กล่าวถึง “ความ
ต้องการ” ว่าหมายถึง ความอยากได้ ใคร่ได้หรือประสงค์จะได ้และเมื่อเกิดความรู้สึกดังกล่าวจะท าให้
ร่างกายเกิดการความขาดสมดุลเน่ืองมาจากมีส่ิงเร้ามากระตุน้ มีแรงขับภายในเกิดข้ึน ท าให้ร่างกายไม่
อาจอยู่น่ิงต้องพยายามดิ้นรน และแสวงหาเพื่อตอบสนองความต้องการน้ัน ๆ  เมื่อร่างกายได้รับ
ตอบสนองแล้ว ร่างกายมนุษย์ก็กลับสู่ภาวะสมดุลอีกครั้งหน่ึง และก็จะเกิดความต้องการใหม่  ๆ            
เกิดข้ึนมา ทดแทนวนเวียนอยู่ไม่มีที่ส้ินสุด 

Samuelson (1917, อ้างถึงใน กฤษณา ศักด์ศรี, 2534, น. 159) กล่าวว่า มนุษย์น้ัน เพียร
พยายามทุกวิถีทางในอันที่จะให้บรรลุความต้องการทีละข้ัน เมื่อความต้องการข้ันแรกได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ความต้องการข้ันน้ันก็จะลดความส าคัญลงจนหมดความส าคัญไป ไม่เป็นแรงกระตุ้น
อีกต่อไป แต่จะเกิดความสนใจและความต้องการส่ิงใหม่อีกต่อไป แต่ความต้องการข้ันต้น ๆ ที่ได้รับ
การตอบสนองไปเรียบร้อยแล้วน้ัน อาจกลับมาเป็นความจ าเป็นหรือความต้องการครั้งใหม่อีกได้ เมื่อ
การตอบสนองความต้องการครั้งแรกได้สูญเสียหรือขาดหายไป และความต้องการที่เคยมีความส าคญั
จะลดความส าคัญลง เมื่อมีความต้องการใหม่ๆเข้ามาแทนที่ นอกจากน้ันแล้ว Gilmer กล่าวว่า 
“มนุษย์มีความต้องการหลายส่ิงหลายอย่าง เช่น อาหาร อากาศ น้ า ที่อยู่อาศัยรวมทั้งส่ิงอ่ืน ๆ ด้วย 
เช่น การยอมรับนับถือ สถานภาพ การเป็นเจ้าของ ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปความต้องการ
เหล่าน้ียากที่จะได้รับการตอบสนองจนอ่ิมและพอใจทั้ง ๆ  ที่ก็ได้รับอยู่แล้ว” 
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ความหมายเก ีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ (2541, น. 124-125) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 

(Consumer behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดหา
ให้ได้มาแล้วซ่ึงการใช้สินค้าและบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจ และการกระท าของ
บุคคลที่เก่ียวกับการซ้ือและการใช้สินค้า 

เสรี วงษ์มณฑา (2548, น. 32-46) กล่าวว่า พฤติกรรมบริโภคคือ พฤติกรรมการแสดงออก
ของบุคคลแต่ละบุคคลในการค้นหา การเลือกซ้ือ การใช้ การประเมินผล หรือการจัดการกับสินค้าและ
บริการ ซ่ึงผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได้ 

ฉัตยาพร  เสมอใจ (2550, น. 8) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคล
ในการค้นหา การซ้ือ การใช้ การประเมิน และการด าเนินการ เก่ียวกับสินค้าหรือบริการ  โดยมีการ
คาดหวังว่าส่ิงน้ันจะตอบสนองความตอ้งการได ้

จากความหมายที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นสรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค คือ พฤติกรรมที่
บุคคลท าการค้นหา การซ้ือ การใช้ การประเมินผล และการใช้จ่าย ในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมี
พฤติกรรมตามรูปแบบคอื รูปแบบพฤติกรรมการซ้ือ (Modal of Buying Behavior) 

สุดาพร  กุณฑลบุตร (2550, น. 72) ได้กล่าวถึง แนวคิดด้านพฤติกรรมผู้บริโภคของ Gilbert 
โดย Gilbert ให้ค าก าจัดความของพฤติกรรมผู้บรโิภค หมายถึง การกระท าและกระบวนการตัดสินใจ
ของคนแต่ละคนในการที่จะค้นหา ประเมิน จัดหาและใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และได้มุ่งเน้นกับการให้
ความส าคัญหรอืเก่ียวข้อง (Involvement) ของผู้บริโภคก่อนตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์  

สาเหตขุองการเกดิหนีส้นิ 
พฤกษ์  เถาถวิล (2543, อ้างถึงใน นิภา เซ็มมี่, 2546) ได้อธิบายสาเหตุการเป็นหน้ีสินของ

เกษตรกร ว่ามีสาเหตุมาจากนโยบายการพัฒนาของรัฐบาล ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงที่จะน าไปสู่การ
เกิดปัญหาหน้ีสิน และได้จ าแนกความเปล่ียนแปลงออกเป็น 4 ข้ันตอน ดังน้ี 

ข้ันตอนที่ 1  การพังทลายของเศรษฐกิจแบบยังชีพ สังคมไทยในอดีตชุมชนจะด ารงชีวิตใน
ระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ  โดยอาศัยการพึ่งพาธรรมชาติเป็นแหล่งอาหารและปัจจัยส่ีพร้อมกับมกีาร
แลกเปล่ียนสินค้าที่ผลิตไม่ได้กับชุมชนอ่ืน ๆ ใกล้เคียงกัน  แต่วิถีชีวิตในระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพถูก
ท าลายลงไปเน่ืองจากการขยายอ านาจของรัฐ ภายใต้มาตรการที่ส าคัญ 3 ประการ คือ การเก็บภาษี 
การควบคุมทรพัยากรของรัฐ และการเกษตรเชิงพาณิชย์ 

ข้ันตอนที่ 2 การพึ่งพอทุนและตลาด  เมื่อสังคมเกิดการเปล่ียนแปลงเข้าสู่กระบวนการผลิต
ในระบบตลาด  ชาวบ้านจึงตกอยู่ในภาวะเสียเปรียบ เน่ืองจากในระบบน้ีทุนเป็นปัจจัยที่ส าคัญผู้ที่
สามารถควบคุมปัจจยัทุนได ้จะสามารถควบคุมการผลิตและก าหนดราคาผลผลิตในตลาดได ้ในขณะที่
ผู้ที่ไม่มีทุนต้องไปกู้ยืม ท าใหเ้กิดภาระหน้ีสินตามมา 
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ข้ันตอนที่ 3 การพึ่งพาแหล่งทุน เมื่อชาวบ้านไม่มีความสามารถในการสะสมทุน แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ทุนในกระบวนการผลิต จึงมีความจ าเป็นต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนทุนทั้งในระบบและนอก
ระบบ 

ข้ันตอนที่ 4  การตกอยู่ในภาวะล้มละลาย ชาวบ้านหรือคนยากจนบางคนประสบภาวะที่ไม่
สามารถสร้างรายได้จากการผลิต ในขณะทีมีหน้ีสินจากการกู้ยืมเงินมาลงทุนสร้างผลผลิตและมีภาระ
ในการช าระดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้ยืมเงินมา จึงท าให้ตกอยู่ในภาวะมีหน้ีสินเพิ่มมากข้ึน หากไม่
สามารถหาเงินมาช าระหน้ีสินไดก็้ตกอยู่ในภาวะล้มละลาย 

ประเภทของหนี ้
หน้ีแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ หน้ีในระบบกับหน้ีนอกระบบ หน้ีในระบบเป็นหน้ีที่ลูกหน้ี

ท ากับสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายรับรองและควบคุมอยู่ส่วนหน้ีนอกระบบเป็นหน้ีที่เกิด
จากลูกหน้ีไม่สามารถกู้กับสถาบนัการเงินหรือธนาคารได ้จึงไปใช้บรกิารหน้ีนอกระบบ 
 

งานวิจยัทีเ่ก ีย่วข้อง 
 
อุทัย ยูมิน (2545) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัญหาหน้ีเสียของเกษตรกรของธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายนอกที่เกิดจากราคา
ส้ินค้าเกษตร และภัยธรรมชาติ เป็นเหตุแห่งปัญหาในด้านการผลิต ปัญหาห น้ีสินในระบบ นอกระบบ
จนเกิดปัญหาหน้ีเสียตามมา ปัจจัยภายในเกิดจากเกษตรกรมีการศึกษาน้อย ได้แก่ การบริหารจัดการ
ฟาร์ม การบริหารเงินสด (Cash Flow) ให้มีประสิทธิภาพ และการใช้เงินกู้ ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ตรงตามแผนงาน ซ่ึงจะช่วยให้โครงการประสบความส าเร็จซ่ึงย่อมหมายถึงรายได้จากการขายสินคา้ใน
บั้นปลาย สามารถน ามาใช้จ่ายในครอบครัว ตลอดจนช าระคืนเงินกู้ยืมได้ตามก าหนด แต่เน่ืองจาก
ปัจจัยภายนอกมีอิทธิพลสูงกว่าถึงแม้เกษตรกรจะแก้ปัญหาปัจจัยภายในได้แล้วก็ตาม ย่อมมีผลท าให้
เกษตรกรต้องประสบปัญหาการขาดทุนจากการผลิต จนท าให้เกิดปัญหาหน้ีเสียธนาคารได้พยายาม
หาทางป้องกันแก้ไข และบริหารหน้ีเสียโดยก าหนดมาตรการเพื่อยับย้ังไม่ให้หน้ีเสียขยายเพิ่มมากข้ึน 
ในขณะเดียวกันได้พยายามประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรให้ทราบถึงความห่วงใย 
และการเข้าช่วยเหลือ เพื่อให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป ตามปกติ หน่ึงในหลาย ๆ  
มาตรการ ได้แก่ การปรับโครงสร้างหน้ีโดยขยายเวลาช าระคืนดอกเบี้ยและต้นเงินออกไป เพื่อให้
เกษตรกรมีโอกาสผ่อนช าระตามสถานะแห่งรายได้ โดยไม่เดือดร้อ น ในขณะเดียวกันก็ให้ความ
ช่วยเหลือเงินทุนในการประกอบการผลิตเพิ่มเติมเพื่อให้เกษตรกรมีทนุเพียงพอ 
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ชูสิน สีลพัทธ์กุล (2547) ได้ท าการศึกษาเรื่อง สภาพและสาเหตุความยากจนของผู้มาจด
ทะเบียนคนจน: กรณีศึกษาต าบลสารภี อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาสภาพความความ
จนของผู้มาจดทะเบียนคนจนพบว่าส่วนใหญ่ไม่มีความขาดแคลนความจ าเป็นพื้นฐานเพื่อการยังชีพ  
ส่วนใหญ่มีรายได้น้อยและไม่พอเพียงกับรายจ่าย เกือบทั้งหมดมีหน้ีสิน และมีภาระพึ่งพิงสูงประกอบ
อาชีพรับจ้างแรงงานทั่วไป ลูกจ้างช่ัวคราว ค้าขาย ลูกจ้างประจ า และเกษตรกร ที่อยู่อาศัยเช่าผู้อ่ืน 
อาศัยผู้อ่ืน และอาศัยที่สาธารณะอยู่ ร้อยละ 53.0 ไม่มีเงินออม ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ ใน ด้านทุนทาง
สังคม ด้านสิทธิและโอกาสทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมพบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีความขาดแคลน           
ในสิทธิและโอกาสทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ส่วนสาเหตุของความยากจนพบว่าเกิดจากปัจจัย 4 
กลุ่ม คือ การขาดแคลนปัจจัยการผลิต อันได้แก่ การขาดแคลนที่ดินท ากินทางการเกษตร การขาด
แคลนแรงงานอันสืบเน่ืองจากการหย่าร้าง หรือพิการ เจ็บป่วยเรื้อรัง การขาดแคลนแรงงาน            
ที่มีคุณภาพ อันสืบเน่ืองจากการขาดทักษะฝีมือและความรู้ที่เป็นที่ต้องการในตลาด การขาดแคลน
เงินทุนและสินทรัพย์ในการประกอบอาชีพ และในท้ายที่สุดคือการขาดความสามารถในการจัดการ
ทางธุรกิจ และระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคม อันได้แก่ ระดับการศึกษาทีต่่ า การเป็นผู้แพ้ในการ
แข่งขันภายใต้ระบบทุนนิยม ระบบการศึกษาที่ซ้ าเติมคนจน ภาวะราคาผลผลิตตกต่ า ภาวะวิกฤติการ
ทางเศรษฐกิจและในท้ายสุดคือ นโยบายของรัฐบาล และท่าทีต่อชีวิต อันได้แก่ การไม่มีแผนชีวิตที่
เหมาะสม ค่านิยมในการบริโภคค่านิยมในการเป็นผู้ประกอบการ การเล้ียงดูบุตร ค่านิยมในการเป็น
หน้ี และการขาดสวัสดิการสังคมและมีภาระพึ่งพิงสูง อันได้แก่ การไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่าง
พอเพียงจากรัฐ ยามต้องเผชิญวิกฤติในชีวิต และการมีผู้ป่วยเรื้อรังหรือผู้พิการในครวัเรือน 

ศิริพร  กันนิเทศ (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ท าให้เกิดหน้ีสินเกษตรกรครัว เรือน  
อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีที่นาในช่วง 1 – 10 ไร่ โดยส่วน
ใหญ่มีรายได้อยู่ที่ 5,001-10,000 บาทต่อเดือน และมีภาระหน้ีสินอยู่ในช่วง 50,001-100,000 บาท 
อีกทั้งจากนโยบายของรัฐบาลส่งผลให้เกษตรกรเปล่ียนจากกู้ยืมเงินนอกระบบมาเพื่อกู้ยืมเงินในระบบ
มากข้ึน แต่ปริมาณของเงินกู้ไม่ได้ลดน้อยลงแต่อย่างใด โดยเกษตรกรมีความต้องการที่จะกู้หน้ีสิน
เพิ่มข้ึนอีกด้วย เน่ืองจากปลอดภัยไม่ต้องกังวลเหมือนกับการกู้นอกระบบ และกู้ยืมได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
มากนัก อัตราดอกเบี้ยต่ ากว่านอกระบบ  เกษตรกรนิยมกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์มากที่สุด ในด้านปัจจัยที่ท าให้เกิดหน้ีสินเบื้องต้น คือ รายได้จากการท านาไม่เพียงพอ ลงทุน
ในการท าการเกษตร และดูแลสมาชิกในครอบครัว 

วารุณี  ศรีชัย  (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดหน้ีสินเกษตรกร ต าบลน้ าดบิ 
อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน  ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมของเกษตรกรที่เป็นหน้ี ส่วนใหญ่มีหน้ีอยู่
ในช่วง 100,001 – 500,000 บาท นิยมกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มี
แนวโน้มที่จะไม่กู้เงินในอนาคตอีก เพราะไม่อยากสร้างภาระหน้ีสินให้กับครอบครัว และมีความ
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คิดเห็นเก่ียวกับแนวโน้มของภาระหน้ีสินในอนาคตว่า ภาระหน้ีสินในอนาคตจะหมด เพราะ เกษตรได้
วางแผนในการช าระหน้ี และปัจจัยที่ก่อให้เกิดหน้ีสิน คือ ปัจจัยทางด้านรายได้ที่ได้รับจากการท า
การเกษตรไม่เพียงพอกับรายจ่าย ด้านการใช้จ่ายอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวัน และด้านการลงทุน
ทางการเกษตร เช่น ซ้ือปุ๋ย ซ้ืออุปกรณ์ทางการเกษตร ที่ดิน แรงงาน เป็นต้น  

อิสยาห์พร  อินทุวัน (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัญหาหน้ีสินเกษตรกรในจังหวัดล าพูน  ผล
การศึกษาพบว่า เกษตรกรมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ อันเน่ืองมากจากสาเหตุดังน้ี เกษตรกรได้รับ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ท าให้ที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากินได้รับความเสียหาย จึงต้องมีการฟ้อนฟู
ที่ดินท ากินรวมไปถึงผลผลิตทางการเกษตร และการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ซ่ึงเป็นการใช้เงินจ านวนมาก 
และรายได้จากการท าการเกษตรไม่เพียงพอ เน่ืองจาก ราคาผลผลิตไม่แน่นอนและตกต่ า และใน
ปัจจุบันมีการลงทุนในการท าการเกษตรที่ใช้เงินจ านวนมากกว่าในอดีต เช่น การใช้สารเคมีเพื่อเร่ง
ผลผลิต การขายที่ดินท ากิน เป็นต้น ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงกว่าผลตอบแทนที่ได้รับ เกิดปัญหาการ
ขาดทุนตามมา และค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่จะมีจ านวน 
4 คน ท าให้ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในครัวเรือนไม่เพียงพอ เช่น ค่าอุปการะเล้ียงดูผู้สูงอายุและเด็ก ค่าเล่า
เรียนของบุตร ค่าที่อยู่อาศัย และอ่ืน  ๆ  จากสาเหตุข้างต้นน าไปสู่การกู้ยืมเงิน ซ่ึงส่วนใหญ่เกษตร
กระจะกู้เงินจากนอกระบบมากกว่าในระบบ เพราะข้ันตอนในการกู้เงินนอกระบบไม่ซับซ้อน และ
สามารถรับเงินสดไดท้ันท ี

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

            
  
 
 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

ตัวแปรตาม 
 

             ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 
 ลักษณะสว่นบคุคล ไดแ้ก  ่ 

1.  เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4.  จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
5. การศึกษาสูงสุด 
6. รายได้จากการเกษตรของครวัเรือน 
7. อาชีพเสริมของครัวเรือน 
8. รายได้ส่วนบุคคลตอ่เดือนโดยเฉล่ีย 

9.  รายได้ครัวเรือนต่อเดือนโดยเฉล่ีย 

10. ราคาผลผลิต 

 
ภาระหนีส้นิของครวัเรอืนเกษตรกร 
ผู้ปลกูยางพารา และปาลม์น้ ามนั                        
จ ังหวดัสรุาษฎรธ์าน ีประกอบดว้ย 
1. ข้อมูลรายได้ของเกษตรกร 
2. ภาระหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรกร 
3. พฤติกรรมการก่อหน้ีสินครัวเรือน
เกษตรกร 
4. ปัญหาการก่อหน้ีของครัวเรือน
เกษตรกร 
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ระเบยีบวธิวีจิยั 
  

ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการก าหนดตัวอย่างด้วยสูตรทาโร  ยามาเน่ (Taro Yamane) การค านวณ           
ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ  95 และมีความคลาดเคล่ือนร้อยละ  5 ( บุญชม ศรีสะอาด , 2541) 
สามารถค านวณหาจ านวนตัวอย่างได้ดังน้ีจากการค านวณในการสุ่มตัวอย่างประชากรทัง้หมดของแต่
ละกลุ่ม ได้จ านวน 120 ตัวอย่างเพื่อกระจายการสุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ครอบคลุมทกุอ าเภอ  

 

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษา 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 5 ตอน 

ดังน้ี 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ 

อายุ สถานภาพ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน การศึกษาสูงสุด อาชีพหลัก อาชีพเสริมของครัวเรือน           
มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check – List) 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับรายได้ของเกษตรกร ประกอบด้วย รายได้ส่วนบุคคลต่อ
เดือน  รายได้ครัวเรือนต่อเดือน คู่สมรสของท่านมีรายไดต้อเดือน รายได้จากอาชีพเสริมของครัวเรือน
ต่อเดือนมีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check – List) 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับภาระหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรกร ประกอบด้วย  
ขณะน้ีท่านมีหน้ีสินทั้งหมดคู่สมรสของท่านมีหน้ีสินทั้งหมด แหล่งที่มาของเงินกู้  ถ้าท่านมีหน้ีนอก
ระบบ ท่านกู้ยืมเงินมาจากแหล่งใด วัตถุประสงค์ สาเหตุจูงใจให้ท่านตัดสินใจก่อหน้ีสิน ภาระหน้ีสิน
เป็นปัญหาของครัวเรือนของท่านหรือไม่ และหากภาระหน้ีสินเป็นปัญหาก่อให้เกิดปัญหาอะไรบ้าง     
มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check – List) 

ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการกู้ยืมเงินของครัวเรือนเกษตร ได้แก่ 
พฤติกรรมเพื่อการประกอบอาชีพต่อเดือน เพื่อการด ารงชีวิตต่อเดือน เพื่อรักษาพยาบาลต่อเดือน 
เพื่อการศึกษาของบุตร  เพื่อส่ิงอ านวยควา มสะดวก และเพื่อผ่อนช าระหน้ี/ดอกเบี้ยต่อเดือน                   
มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check – List) 

ตอนที่ 5 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาการก่อหน้ีของครัวเรือนเกษตร ได้แก่ ด้านรายได้ 
ด้านค่าใช้จ่าย ด้านบริการในการกู้ยืม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check – List) 
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สรุปผลการศกึษา 
 

1) ครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ ามันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เป็น   
เพศชาย จ านวน 70 คน ติดเป็นร้อยละ 58.3 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.0 สมรส จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 88.3 มีสมาชิก 3 – 4 คน  จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อย
ละ 51.7 มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 79.2 รายได้มาจากการท า
เกษตร (ท าไร่ ท านา ท าสวน) จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 อาชีพเสริมของครัวเรือนส่วนใหญ่  
รับจ้างทั่วไป จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 รายได้ครัวเรือนของเกษตรเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 
และปาล์มน้ ามันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังน้ี ครัวเรือนของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ ามัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่รายได้อาชีพหลักต่อเดือน  5,001 - 10,000 บาท จ านวน 68 คน คิด
เป็นร้อยละ 56.7 รายได้อาชีพรองต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.0 คู่สมรสของท่านมีรายได้เป็นจ านวนเงิน 5,001 – 10,000 บาท จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.8 รายได้จากอาชีพเสริมตอ่เดือนโดยเฉล่ีย ไม่เกิน 5,000 บาท จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 
ภาระหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ ามันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังน้ี ภาระ
หน้ีสินของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ ามันจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จ านวน 5,001 – 
10,000 บาท จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 คู่สมรสมีภาระหน้ีสินเป็นจ านวนเงิน 10,001 – 
20,000 บาท จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ32.5 แหล่งที่มาของเงินกู้จากกลุ่มออมทรัพย์ จ านวน 74 
คน คิดเป็นร้อยละ 61.7 หน้ีนอกระบบมาจากนายทุน จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 64.2 และเพื่อน 
จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 64.2 วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน เพื่อใช้จ่ายส่วนตัว จ านวน 116 คน 
คิดเป็นร้อยละ 96.7 สาเหตุจูงใจในการตัดสินในก่อหน้ีสินเพราะความจ าเป็นส่วนตัว จ านวน 84 คน 
คิดเป็นร้อยละ 70.0 ภาระหน้ีสินเป็นปัญหาของครัวเรือนทั้งหมดจ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.0 หากภาระหน้ีสินเป็นปัญหาก่อให้เกิดปัญหา ครอบครัวขาดความสุข จ านวน 118 คน คิดเป็น
ร้อยละ 98.3  

2) พฤติกรรมการก่อหน้ีของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา  และปาล์มน้ ามันจังหวัด               
สุราษฎร์ธานี ดังน้ี ครัวเรือนของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ ามันจังหวัดสุราษฎร์ธานี             
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเพื่อการประกอบอาชีพต่อเดือน  500 – 1,000 บาทจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อย
ละ 70.0 มีพฤติกรรมเพื่อการด ารงชีพต่อเดือน 1,001 – 2,000 บาท จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 
78.3 ไม่มีพฤติกรรมเพื่อรักษาพยาบาลต่อเดือน จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 95.0 ไม่มีพฤติกรรม
เพื่อการศึกษาของบุตร จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 พฤติกรรมเพื่อส่ิงอ านวยความสะดวก/
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สังคม/การพนันต่อเดือน 500 – 1,000 บาทจ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 78.3 มีพฤติกรรมเพื่อผ่อน
ช าระหน้ี/ดอกเบี้ยต่อเดือนมากกว่า 2,000 บาท จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8  

3) ปัญหาการก่อหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ า มันจังหวัด          
สุราษฎร์ธานี ดังน้ี ครัวเรือนของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ ามันจังหวัดสุราษฎร์ธานี             
ส่วนใหญ่ปัญหารายได้ทีไ่ดร้ับไม่พอกับรายจ่าย มากที่สุด จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 ปัญหา
จ านวนแหล่งรายได้มีน้อย มาก จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ40.8 ปัญหามีผู้หารายได้ในครัวเรือนมี
น้อย มาก จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 ปัญหา มีค่าใช้จ่ายด้านอุปโภคบริโภคสูง มากที่สุด 
จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 ปัญหามีต้นทุนค่าใช้จ่ายทางการเกษตร มาก จ านวน 45 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.5 ปัญหามีการกู้ยืมเงินมากเกินไปจึงต้องกู้จากแหล่งหน่ึงไปใช้อีกแหล่งหน่ึง มาก 
จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 ปัญหามีสมาชิกในครัวเรือนที่อยู่ในวัยพิงพิงจ านวนมาก จ านวน 
48 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 ปัญหามีส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ สูง มากที่สุด จ านวน 45 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.5 ปัญหาการเข้าถึงบริการได้ยาก มากที่สุด จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 
ปัญหามีความสะดวก รวดเร็ว มากที่สุด จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 ปัญหาได้รับเงินตาม
จ านวนที่ต้องการ มากที่สุด จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 ปัญหาต้องมีเอกสารหรือหลักฐานใน
การค้ าประกัน มากที่สุด จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3  
 

อภิปรายผล 
 
จากกการสรุปผลการศึกษาข้างตน้ ผู้ศึกษาได้พบประเด็นที่น่าสนใจในการน ามาอภิปรายผล

ดังน้ี  
1) ลักษณะส่วนบุคคลของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ ามันจังหวัด                

สุราษฎร์ธานี พบว่า เพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุ 41-50 ปี สมรส มีสมาชิก 3 – 4 คน  การศึกษา
ต่ ากว่าปริญญาตรี รายได้มาจากการท าเกษตร (ท าไร่ ท านา ท าสวน) อาชีพเสริมรับจ้างทั่วไป                  
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของชูสิน สีลพัทธ์กุล (2547) ได้ท าการศึกษาเรื่อง สภาพและสาเหตุความ
ยากจนของผู้มาจดทะเบียนคนจน: กรณีศึกษาต าบลสารภี อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างแรงงานทัว่ไป ลูกจ้างช่ัวคราว ค้าขาย ลูกจ้างประจ า และเกษตรกร  

2) รายได้ครัวเรือนของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และปาล์มน้ ามันจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พบว่า  รายได้อาชีพหลักต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท ภาระหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรกรผู้ป ลูก
ยางพารา และปาล์มน้ ามันจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 5,001 – 10,000 บาท ปัญหารายไดท้ี่ไดร้บัไม่
พอกับรายจ่าย มากที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร กันนิเทศ (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่ท าให้เกิดหน้ีสินเกษตรกรครัวเรือน อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มี
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รายได้อยู่ที่ 5,001-10,000 บาทต่อเดือน และมีภาระหน้ีสินอยู่ในช่วง 50,001-100,000 บาท อีกทั้ง
จากนโยบายของรัฐบาลส่งผลให้เกษตรกรเปล่ียนจากกู้ยืมเงินนอกระบบมาเพื่อกู้ยืมเงินในระบบมาก
ข้ึน แต่ปริมาณของเงินกู้ไม่ได้ลดน้อยลงแต่อย่างใด โดยเกษตรกรมีความต้องการที่จะกู้หน้ีสินเพิ่มข้ึน
อีกด้วย เน่ืองจากปลอดภัยไม่ต้องกังวลเหมือนกับการกู้นอกระบบ และกู้ยืมได้ง่ายไม่ยุ่งยากมากนัก 
อัตราดอกเบี้ยต่ ากว่านอกระบบ  เกษตรกรนิยมกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์มาก
ที่สุด ในด้านปัจจัยที่ท าให้เกิดหน้ีสินเบื้องต้น คือ รายได้จากการท านาไม่เพียงพอ ลงทุนในการท า
การเกษตร และดูแลสมาชิกในครอบครัว และสอดคล้องกับอิสยาห์พร  อินทุวัน (2555) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง ปัญหาหน้ีสินเกษตรกรในจังหวัดพบว่า เกษตรกรมีรายจา่ยมากกว่ารายได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
1) รัฐบาลควรส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือทางด้าน อัตราดอกเบี้ย โดยการให้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซ่ึงเป็นสถาบันการเงินที่ปล่อยเงินกู้ให้กับประชาชน
เป็นส่วนใหญ่ ควรมีการลดอัตราอกเบี้ยใหต้่ าลง และมีการพักช าระหน้ี 

2) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับนโยบายการแก้ไขปัญหาภาระหน้ีสินของครัวเรือน              
เช่น โครงการพักช าระหน้ีครัวเรือนเกษตรกร โครงการแก้ไขหน้ีนอกระบบ เป็นต้น และมีการติดตาม
ประเมินผลแต่ละโครงการว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 

3) รัฐบาลควรปรับเป้าหมายการพัฒนาครัวเรือนเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการท าให้เกษตรกร
สามารถพึ่งตนเองได้ และการพัฒนากิจกรรมดา้นเศรษฐกิจของชุมชนเป็นเป้าหมายหลัก 
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การจัดการขยะโดยการมีส่วนรว่มของชุมชนเพื่อรองรบัการทอ่งเที่ยว 
ในชุมชนบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ  

อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎรธ์านี 

นิภาพรรณ รวยรื่น* 
 

บทคัดยอ่ 
 

การศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้าน 
พลายวาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ซ่ึงจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศกึษา 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาอาศัยทีอ่ยู่ในต าบล การวิจัยครั้งน้ีใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงปรมิาณ 
(Quantitative Research) ที่ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งน้ีคือประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน จ านวน 298 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ีและร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นที่มี 2 กลุ่ม  และการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการท า Focus 
Group การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยแหล่งข้อมูลมากจากประชาชนซ่ึงเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน 
ประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลพลายวาส ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครในหมู่บ้าน หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง ปราชญ์ชาวบ้าน ประธานและ
สมาชิกกลุ่มธนาคารปูม้า จ านวน 7 คน 

ผลการศึกษาพบว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
พลายวาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย 
เมื่อพิจารณาจะเห็นได้ว่าประชาชนมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านพลายวาส หมู่
ที่ 6 บ้านปากกะแดะ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวั ดสุราษฎร์ธานี ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
(Decision Making) อยู่ในระดับน้อย ประชาชนให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมเป็นอันดับแรก 
รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) อยู่ในระดับน้อย ด้านการมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) อยู่ในระดับน้อย และอันดับสุดท้ายคือด้านการมีส่วนร่วมใน

                                         
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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การประเมินผล (Evaluation) อยู่ในระดับน้อย ผลการทดสอบสมมติฐาน จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมลูฝอยชุมชนพลาย
วาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลา
อาศัยอยู่ในต าบลต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนพลายวาส หมู่ที่ 6 บ้าน 
ปากกะแดะ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย สาเหตุหลักของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเน่ืองจากการขาด
ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะที่ถูกสุขลักษณะของประชาชน และองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน
ไม่ได้มีแบบแผนในการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม 

ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้า น
พลายวาส หมู่ที่ 6 ปากกะแดะ ต าบลพลายวาส อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างของการวิจัย ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 41 ปีข้ึนไปจนถึง
อายุ 50 ปี ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มีอาชีพเกษตรกรรม/รับจ้างทั่วไป มี
รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 5,001 – 10,000 บาทและส่วนใหญ่มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในต าบลตั้งแต่ 11 ถึง 
15 ปีข้ึนไป 

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 ปาก
กะแดะ ต าบลพลายวาส อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับน้อย ประชาชนให้
ความส าคัญในการมีส่วนร่วมเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการอยู่ใน
ระดับน้อย ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์อยู่ในระดับน้อย และอันดับสุดท้ายคือด้านการมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับน้อย 

ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมลู
ฝอยของชุมชนบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 ปากกะแดะ ต าบลพลายวาส อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด  
สุราษฎร์ธานี โดยจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาอาศัยอยู่ในต าบล ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่
มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะ มูลฝอยของชุมชนบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ 
อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่
มีอายุ ระดับการศกึษา อาชีพ รายได้ตอ่เดือน และระยะเวลาอาศัยอยู่ในต าบลตา่งกัน มีส่วนร่วมต่อการ
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 ปากกะแดะ ต าบลพลายวาส อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

 
ค  าส าคญั: ประชาชน, ขยะมูลฝอย, การจัดการขยะ, การมีส่วนร่วม 
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บทน า 
  

การเปล่ียนแปลงของประเทศไทยในปัจจุบันน้ีในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม 
ส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอุปโภคบริโภคของประชาชนส่วน
ใหญ่ต้องการความสะดวกสบายมากข้ึน ซ่ึงความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาใน
สังคมที่เปล่ียนแปลงไป ส่งผลกระทบในหลาย ๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นในด้านความเป็นอยู่ การด าเนินชีวิต 
และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการอุปโภคบริโภคก็เปล่ียนแปลงไปเช่นกัน จากอดีตการด าเนินชีวิต
จะพึ่งพากับทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความเจริญ
เข้ามาในยุคปัจจุบัน ย่ิงส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมายตามมา ซ่ึงปัญหาใหญ่ที่เกิดข้ึนในตอนน้ี 
และเป็นปัญหาที่ทุกประเทศทัว่โลกก าลังประสบอยู่ คือ ปัญหาขยะมูลฝอย ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย 

อุปสรรคที่เกิดข้ึนอย่างหน่ึงที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบของคนไทยในการก าจัดขยะ
มูลฝอยของชุมชน คือ ประชาชนมักทิ้งภาระหน้าทีใ่หกั้บพนักงานท าความสะอาด ไม่ร่วมมือในการลด
และน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ เพราะฉะน้ันการแก้ไขปัญหาขยะจึงไม่ควรมองไปที่เรื่องของ
ส่วนรวมเพียงอย่างเดียวแต่ควรมองไปที่ตัวบุคคลเป็นส าคัญ ซ่ึงส าหรับแนวทางที่แก้ปัญหาขยะล้น
เมืองในส่วนของประชาชนน้ันสามารถใช้หลักการ 4 Rs สร้างจิตส านึกต่อสังคม ได้แก่ 1) ลดการใช้
และการบริโภคสินค้าที่ฟุ่มเฟือยลงพยายามใช้เท่าที่จ าเป็น 2) รู้จักซ่อมแซมวัสดุส่ิงของที่ช ารุดเพื่อน า
กลับมาใช้ใหม่ ไม่ต้องทิ้งเป็นขยะ 3) การใช้ซ้ า คือการน าส่ิงของที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า 4) 
การน ากลับมาใช้ใหม ่เช่น การน าขยะมาแปรรปู เพื่อสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ การลดขยะด้วยวิธีการ
เหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมที่ภาคประชาชน
ควรให้ความสนใจ การตระหนักและรับรู้ถึงปัญหาของขยะในสถานการณ์ปัจจุบัน ร่วมกันกับภาครัฐ 
ภาคเอกชน เพื่อทุกฝ่ายร่วมกันแก้ปัญหาขยะที่ก าลังจะล้นโลก 

ในปี พ.ศ.2561 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนประมาณ 27.8 ล้านตัน เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2560 มีปริมาณเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.64 เน่ืองจากการขยายตัวของชุมชนเมือง 
และการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมเมือง การเพิ่มข้ึนของประชากร การส่งเสริม
การท่องเที่ยว การบริโภคที่เพิ่มมากข้ึน ทั้งที่เกิดจาก ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาค
ครัวเรือน ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยในหลายพื้นที่เพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงขยะที่เกิดข้ึนน้ีเป็น
ทั้งขยะอินทรีย์และขยะเคมี ซ่ึงขยะเคมีเป็นขยะที่ยากต่อการก าจัด ดังน้ันในหลายประเทศก าลัง
แก้ปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย เพื่อลดปริมาณขยะที่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ไม่เว้นแม้กระทั่งใน
ประเทศไทยก็ก าลังประสบกับปญัหาขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถก าจัดไดอ้ย่างถูกสุขลักษณะ 
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ชุมชนบ้านพลายวาส เป็นพื้นที่ปลายน้ า และเป็นส่วนหน่ึงของอ่าวบ้านดอนที่ตั้งอยู่ในอ าเภอ
กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นที่ตั้งของระบบนิเวศป่าชายเลนที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ใน
การอนุบาลสัตว์น้ านานาชนิด และยังเป็นแหล่งการให้บริการนิเวศวิทยาให้กับมนุษย์ แต่ในปัจจุบันน้ี
พบว่าปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญของชุมชน ที่มาของขยะมูลฝอยส่วนใหญ่มา
จากบนบก ซ่ึงเป็นกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ ส่วนหน่ึงมาจากการท าประมง และการ
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในทะเล แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการด าเนินการช่วยกันเก็บขยะภายในชุมชน แต่
ไม่มีความย่ังยืน เพราะประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจไม่ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดการ
ขยะและไม่รับรู้ถึงสถานการณ์เรื่องขยะที่เกิดข้ึนว่ามันมีผลกระทบรุนแรงมากแค่ไหน ดั งน้ันจึงเป็น
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่ชุมชนต้องมีการเตรียมพื้นที่และแก้ไขปัญหาขยะซ่ึงมีการสะสมในพื้นที่มาอย่าง
ยาวนาน ส าหรับการต่อยอดในการพัฒนาพื้นที่ของชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือ ไชน่า
ทาว์นของอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ฉะน้ัน คนในชุมชนจ าเป็นต้องมีการจัดการขยะมูลฝอยในบริเวณชุมชน
ให้สะอาด สามารถช่วยสร้างโอกาสให้คนในชุมชนเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่จะเกิดข้ึนใน
ชุมชน ซ่ึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีข้ึนได้อีกทาง ดังน้ันมีความจ าเป็นอย่างมากที่
ประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันอ ย่างถูกสุขลักษณะและย่ังยืน
ตลอดไป ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนดังกล่าวเพื่อ
ศึกษาถึงระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ และหาแนวทางในการจัดการขยะที่
เหมาะสมและย่ังยืนส าหรับรองรับการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านพลายวาส อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

 

วัตถุประสงคก์ารวจิยั 
 

1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านพลายวาส อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด  
สุราษฎร์ธานีในการจัดการขยะมูลฝอย 

2) เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
 

ค  าถามการวจิยั 
 
1) ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกันไหม?  
2) ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกันไหม?  
3) ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกันไหม? 
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4) ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกันไหม?  
5) ประชาชนที่มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอย

แตกต่างกันไหม? 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคดิและงานวจิยัเก ีย่วกบัการจดัการขยะมลูฝอยและหลกัการมสีว่นรว่ม 
Shah (2000, p. 110 อ้างถึงใน ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ และศิวพันธุ์ ชูอินทร์ , 2560, น.7) ให

ความหมายว่า “ขยะมูลฝอย (Solid Waste)” หมายถึงส่ิงต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจกรรมการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์แล้วถูกทิ้งขว้างไป เพราะไม่สามารถใช้งานไดอี้กต่อไปหรืออาจไม่เป็นที่พึงประสงค์ของผู้ใช้หรอื
อาจด้วยเหตุผลอ่ืน ๆ ที่ท าให้ส่ิงเหล่าน้ันกลายสภาพเป็นส่ิงที่หมดคุณค่าหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินชีวิต 

ธเรศ ศรีสถิต (2553, น. 64 อ้างถึงใน ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ และศิวพันธุ์ ชูอินทร์, 2560, น. 
11-13) กล่าวว่า การจ าแนกชนิดของขยะมูลฝอยสามารถจ าแนกได้หลายวิธี ข้ึนอยู่กับว่าจะใช้ปัจจัย
ใดเป็นเกณฑ์ในการจ าแนก เช่น ถ้าจ าแนกตามลักษณะของขยะมูลฝอยที่พบเห็นด้วยตาหรือการ
สัมผัสและความเป็นพิเศษสามารถแบ่งขยะมูลฝอยไดเ้ป็น 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) ได้จ าแนกแหล่งก าเนิดของขยะมูลฝอยเป็น 4 ประเภท ดังน้ี 
1)  ขยะมูลฝอยจากชุมชน (Municipal Waste) ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจวัตร

ประจ าวันของประชากรที่อาศัยอยู่ภายในชุมชน ประกอบด้วยขยะจากครัวเรือน อาคารส านักงาน 
โรงเรียน สถาบันการศึกษา เป็นต้น 

2)  ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Waste) ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่เกิด ข้ึน
จากภาคการผลิตสินค้าโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่าง ๆ   ซ่ึงโดยปกติแล้วขยะที่
เกิดข้ึนจากภาคอุตสาหกรรมน้ีจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ขยะมูลฝอยทั่วไปที่เกิดจากกิจกรรมซ่ึง
ไม่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตสินค้าโดยตรง เช่น ขยะมูลฝอยที่เกิดจากส านักงานและโรงงาน
อาหารภายในโรงงาน เป็นต้น ส าหรับอีกส่วนหน่ึงก็คือ ขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนในข้ันตอนของ
กระบวนการผลิตสินค้า (Process Waste) ซ่ึงในขยะมูลฝอยส่วนน้ีจะมีทั้งในส่วนที่ไม่เป็นอันตราย 
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(Industrial Non-Hazardous Waste) เช่น วัตถุดิบจ าพวกเศษผ้า เศษไม้ เศษหนัง เป็นต้น กับขยะ
มูลฝอยที่เป็นอันตราย (Industrial Hazardous Waste) เช่น ตัวท าละลาย ตะกอนโลหะ ตะกอน
น้ ามัน กรด ด่าง เป็นต้น โดยขยะมูลฝอยในส่วนหลังน้ีคือขยะอันตรายประเภทหน่ึงน่ันเอง  

3) ขยะมูลฝอยจากภาคการเกษตรกรรม (Agricultural Waste) ได้แก่ขยะมูลฝอยที่เกิดจาก
กิจกรรมต่าง ในภาคการเกษตรทั้งการเพาะปลูกในสวนไร่นา และจากการเล้ียงสัตว์ ซ่ึงประกอบด้วย 
ซากพืช ซากสัตว์ มูลสัตว์ เป็นต้น 

4)  ขยะมูลฝอยจากสภานพยาบาล (Hospital Waste) ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่มีแหล่งก า เนิด
จากโรงพยาบาลสถานีอนามัยคลินิกคนและสัตว์ ซ่ึงจะเป็นขยะมูลฝอยที่มีเช้ือโรคปะปนอยู่ในปริมาณ
ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่สัมผัสได้ เช่น ผ้าพันแผล เข็มฉีดยา เป็นต้น นอกจากน้ียังหมายถึงขยะมูล
ฝอยที่เกิดจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย 

การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นการส่ือสารระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือ
องค์การ ในการด าเนินกิจกรรม ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และการมีส่วนร่วมจะมีความ
เก่ียวข้องกับประชาชน เก่ียวข้องกับกระบวนการเข้ามามีส่วนในการด าเนินงาน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมพัฒนา ร่วมการด าเนินการและร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและจุดมุง่หมาย
ร่วมกัน นอกจากน้ียังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ความรูสึ้กร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มด้วย 

Arnstien (1969, น. 2, อ้างถึงใน ธรรมจรรย์ ตุลยธ าภรง, 2546, น. 17) กล่าวว่า การเข้า
ไปมีส่วนร่วมโดยไม่มีบทบาทอะไรเลยย่อมไมไ่ดผ้ล การมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพน้ัน ผู้เข้าร่วมจะต้องรู้จกั
ใช้อ านาจและสามารถควบคมุกิจกรรมน้ันไดจ้ึงจะท าให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

William Erwin (1976) การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่ให้ประชาชนเข้ามามี ส่วน
เก่ียวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเอง 

Cohen & Uphoff (1981, อ้างถึงใน ชาตรี สองศรี , 2542, น. 7-26) กล่าวว่า การมีส่วน
ร่วม หมายถึง สมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องใน 4 มิติ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมการ
ตัดสินใจว่าควรท าอะไรและท าอย่างไร 2) การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติ
ตามที่ได้ตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงาน 4) การมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 

นรินทร์ชัย (2538, น. 19, อ้างถึงใน นรินทร์ พัฒนพงศา, 2547, น. 3) ระบุว่า การมีส่วน
ร่วมคือ การให้ประชาชน เข้ามาเก่ียวข้องในกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการด าเนินโครงการและ
ร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการพัฒนา นอกจากน้ียังเก่ียวข้องกับความพยายามที่จะประเมินผล
โครงการน้ัน ๆ ด้วย 
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อรทัย ก๊กผล (2546) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมหมายถึงกระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะแลกเปล่ียนข้อมูล และความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือกและการ
ตัดสินใจต่าง ๆ  เก่ียวกับโครงการที่เหมาะสมเป็นทีย่อมรับร่วมกัน 

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และพรรณทิพย์ เพชรมาก (2551) ได้กล่าวถึงลักษณะการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนไว้ใน เอกสารประกอบการสอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมือง
และชนบท โดยได้ข้อสรุปลักษณะการมีส่วนร่วมแบ่งออกเป็น 6 ลักษณะ ได้แก่ 

1)  การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) การมีส่วนร่วมแบบน้ี ประชาชนเป็นผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และบุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของ
โครงการที่จะด าเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึน ทั้งน้ี การแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้อง
เป็นการแจ้งก่อนที่จะมีการตัดสินใจด าเนินโครงการ 

2)  การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมที่มีการจัดการ
หารือระหว่างผู้ด าเนินการโครงการกับประชาชนที่เก่ียวข้องและได้รับผลกระทบ เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นและการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากน้ี ยังเป็นช่องทางการกระจายข่าวสารข้อมูลไปยัง
ประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้เกิดความเข้าใจ และเพื่อให้มีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบ
ทางเลือกการตัดสินใจ 

3)  การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและ
ฝ่ายที่เก่ียวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมและผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ ใช้เวทีสาธารณะในการท า
ความเข้าใจ การประชุมรับฟังความคิดเห็นมีหลายวิธีการ เช่น การประชุมระดับชุมชน (Community 
Meeting) การประชุมรับฟังความคิดเห็นเชิงวิชาการ (Technical Meeting) 

4)  การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นการประชุมที่มีข้ันตอนการด าเนินงานที่ เป็น
ระบบ และมีความชัดเจนมากข้ึน เป็นเวทีในการสเนอข้อมูลอย่างเปิดเผยไม่มีการปดิบงัขอผู้ที่มีส่วนได้
และส่วยของโครงการ การประชาคมและคณะกรรมการจัดประชุมจะต้องมีองคป์ระกอบของผู้เข้าร่วม
ที่เป็นที่ยอมรับ มีหลักเกณฑ์และประเด็นในการพิจารณาที่ชัดเจน และมีการแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบอย่าง
ชัดเจน 

5)  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจต่อประเด็นปัญหาน้ัน ๆ ซ่ึงอาจจะด าเนินการโดยการ
เลือกตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการที่มีอ านาจการตดัสินใจ 

6) การใช้กลไกทางกฎหมาย รูปแบบน้ีไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตรงใน
เชิงการป้องกันและแก้ไข แต่เป็นลักษณะของการเรียกร้องและการป้องกันสิทธิของตนเองอัน
เน่ืองมาจากการไม่ได้รับความเป็นธรรม เพื่อให้ได้มาซ่ึงผลป ระโยชน์ที่ตนเองควรจะได้รับ ซ่ึง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ให้หลักเรื่องการมีส่วนของประชาชนไว้หลายประการ และ
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ประชาชนสามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญทัง้ในรูปแบบของปัจเจกหรือในรูปแบบกลุ่ม องค์การ ตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้ 

 

กรอบแนวคดิการศกึษา 
 
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ

การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยได้อาศัยแนวคิดการมีส่วนร่วม จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ด้านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้านมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และด้านมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล แสดงเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดงัภาพ 

 
ตัวแปรตน้ 

 
 ตัวแปรตาม 

ข้อมลูทัว่ไป 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศกึษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้ต่อเดือน 
6. ระยะเวลาอาศัยอยู่ในต าบล 

 การมสีว่นรว่มของประชาชน 
ต่อการจดัการขยะมลูฝอย 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
3. การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 
ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ระเบยีบวธิกีารศกึษา 
 
1) ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
ประชากร ที่ศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ประชาชนที่ในเขตชุมชนบ้านพลายวาส อ าเภอกาญจน

ดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 1,156 คน 
กลุ่มตัวอยา่ง (Sample) ผู้ศึกษาได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) และ

วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) โดยใช้วิธีการค านวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธี Taro Yamane (1973) ที่
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ระดับความเช่ือมั่นที่ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างของประชาชนในเขตชุมชนบ้านพลายวาส อ าเภอกาญจนดิษฐ์  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 298 คน  

2) เทคนคิวธิกีารสุม่ ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) พบ
เจอใครก็สัมภาษณ์ 

3)  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 รูปแบบ คือ 
 (1)  แบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของ

ชุมชนบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยแบ่งเป็น 
2 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
สามารถเลือกตอบได้ตามรายการ (Check-list) จ านวน 6 ข้อ 

 ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านพลาย
วาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแบบสอบถามที่ให้แสดง
ระดับการมีส่วนร่วมมี 4 ระดับ 

 (2)  การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้น าชุมชนเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
จัดการขยะมูลฝอย ชุมชนบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

4) การสรา้ง และตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืวจิยั 
 (1)  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดย

เป็นการศึกษาถึงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี การสร้างเครื่องมือ คือ น าหลักการ แนวคิด ทฤษฎี บทความ จากต ารา เอกสาร
และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพื่อก าหนดขอบเขตในการสร้าง
เครื่องมือ  

 (2)  น าแบบสอบถามฉบับร่าง เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง
เหมาะสมตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา  

 (3)  น าแบบสอบถามฉบับร่าง ที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอ
ผู้เช่ียวชาญเพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยให้ตรงตามเน้ือหา การใช้ถ้อยค า ความ
ชัดเจนในค าถาม และครอบคลุมเรื่องที่ศึกษา โดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ประกอบด้วย  ดร.พงษ์ศักดิ์ 
นพรัตน์ ดร.พัชรี หลุ่มม่าน ดร.วัชรี รวยรื่น 
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 (4)  ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะและน าแบบสอบถามที่
ปรับปรุงแล้วไปทดสอบ (Tryout) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียง หรือเหมือนกับกลุ่มตัวอย่าง
แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 

 (5)  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (อย่างไม่เป็นทางการ) เป็นการพูดคุยทั่วไปแต่ให้ได้ประเด็ น
เก่ียวกับข้อมูลที่ส าคัญ โดยท าการสัมภาษณ์ ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและสมาชิก ประธานธนาคารปูม้้า รองประธานธนาคารปมู้า 

5) การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนบ้านพลาย

วาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2562 

6) การวเิคราะหข์อ้มลู ประมวลผล และสถติิ 
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชน

บ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่ึงเป็นประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่จะศึกษาวิจัย โดยแจกแบบสอบถามโดยตรงด้วยตนเอง พร้อมทั้งช้ีแจงรายละเอียด
และวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม และให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ท าแบบสอบถามอย่างอิสระ  จาก
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม จ านวน 333 ชุด โดยมีแบบสอบถามที่ได้กลับคืน
มา ซ่ึงมีความสมบูรณ์ได้ทัง้หมดจ านวน 298 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้วิจัยด าเนินการในการวิเคราะห์
ข้อมูลตามข้ันตอนดังน้ี 

 (1)  น าแบบสอบถามที่รับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถามหลัง
จากน้ันน ามาลงรหัสข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรปู
ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 (2)  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาอาศัยอยู่ในต าบล สถิติที่ใช้ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ีและ
ร้อยละ 

 (3)  วิเคราะห์ข้อมูลของการมีส่วนร่วมประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
บ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถิติที่ใช้ คือ สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละค่าเฉล่ีย ความถ่ี และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 (4)  ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกต่างระหว่างตวัแปรตน้กับ
ตัวแปรตาม โดยใช้สถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรต้นทีม่ี 2 กลุ่ม 
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เกณฑ์การแปลผล 
การแปลความหมายของค่าเฉล่ียมีเกณฑ์ ดังน้ี 
 
สูตรอันตรภาคช้ัน     =      (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด) 
                   จ านวนช้ัน 
                          =                         4-1 

     4 
       
                          =         0.75 

ค่าเฉล่ีย 3.26-4.00 มีส่วนร่วมมากที่สุด  หมายถึง การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉล่ีย 2.51-3.25 มีส่วนร่วมมาก  หมายถึง การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย 1.76-2.50 มีส่วนร่วมน้อย  หมายถึง การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.75 มีส่วนร่วมน้อยที่สุด  หมายถึง การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ผลการศกึษา 
 

1) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 53.36 เพศชายร้อยละ 46.64 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 
27.18 รองลงมาเป็นผู้ที่มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.50 ในขณะที่ น้อยที่สุดเป็นกลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุ 61 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 10.40) ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 
38.92 รองลงมาคือ การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 25.83 การศึกษาระดับอนุปริญญา/ ปวส. 
ร้อยละ 20.47 การศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 12.44 และน้อยที่สุดการศึกษาระดับสูงกว่าปรญิญา
ตรี ร้อยละ 2.34 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม / ประมง คิดเป็นร้อยละ 67.11 อาชีพรับจ้าง
ทั่วไป ร้อยละ 16.11 และน้อยที่สุดอาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 4.70 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อ
เดือนต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.30 รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 
ร้อยละ 25.50 และรายได้ต่ าสุดคือ   ในขณะที่ส่วนใหญ่มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชน ตั้งแต่ 11 ปีข้ึน
ไป-15 ปี รองลงมาคือระยะเวลาอาศัยอยู่ในต าบล 16 ปีข้ึนไป-20 ปี ร้อยละ 26.51 และน้อยที่สุด
ระยะเวลาอาศัยอยู่ในต าบลไมเ่กิน 5 ปี ร้อยละ 4.03 
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2) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเก ีย่วกบัระดบัการมสีว่นรว่มของประชาชนตอ่การจดัการขยะ
ม ูลฝอยในชมุชนบา้นพลายวาส หม ูท่ ี ่6 บ ้านปากกะแดะ อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี

ข้อมูลค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเก่ียวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านพลายวาส โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( �̅�  = 2.43, SD = .52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีส่วน
ร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านพลายวาส ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision 

Making) อยู่ในระดับน้อย ( �̅�   = 2.45, SD = .56) ประชาชนให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วม เป็น

อันดับแรก รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัตกิารอยู่ในระดับน้อย (�̅�   = 2.45, SD = .62) 

การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับน้อย ( �̅�   = 2.35, SD = .46) และอันดับสุดท้าย คือ

ด้านการมส่ีวนร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดบัน้อย ( �̅� = 2.25, SD = .38) 
3) ผลการทดสอบสมมตฐิาน  
สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยของ ชุมชนบ้าน

พลายวาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกันหรือไม่ ผลที่
ได้คือไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้าน
พลายวาส แตกต่างกัน ผลที่ได้คือไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีระดับการศกึษาตา่งกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยของ
ชุมชนบ้านพลายวาส แตกต่างกัน ผลที่ได้คือไม่แตกตา่งกัน 

สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
บ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน ผลที่ได้
คือไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 5 ประชาชนที่มีรายได้ตอ่เดือนต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยของ
ของชุมชนบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่าง
กัน ผลที่ได้คือไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 6 ประชาชนที่มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในต าบลต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะ
มูลฝอยของชุมชนบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
แตกต่างกันผลที่ได้คือไม่แตกต่างกัน 
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4) ผลจากการสมัภาษณเ์ชงิลกึของการมสีว่นรว่มของประชาชนตอ่การจดัการขยะมลูฝอย 
ปัญหาของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่อยู่ในระดบัน้อย สาเหตุหลัก  ๆ  ดังน้ี 
ประการแรก สาเหตุจากการที่ประชาชนเห็นว่าในชุมชนไม่มีพื้นที่ส าหรับการรองรับขยะและ

จัดการขยะไม่ว่าจะเป็นการเผา หรือฝ่ังกลบ ถึงจะด าเนินการคัดแยกหรือจัดการขยะอย่างไร ก็ยังคง
เป็นปัญหา 

ประการที่สอง การขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับขยะมูลฝอย ประชาชนยังคงเคยชินกับการ
รูปแบบการจัดการขยะแบบดั้งเดิมเหมือนในสมัยอดีต คือการทิ้งหรือกองไว้ในพื้นที่บริเวณบ้าน แล้ว
ขยะก็จะหายไปเอง เน่ืองจากในอดีตขยะส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ ที่สามารถย่อยสลายและหายไป
ตามธรรมชาติ แต่ปัจจุบันขยะที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยากท าให้ขยะที่กองหรือทิ้งไว้
ในบริเวณบ้านไม่ลดลงหรือหายไปจากพื้นที่ แต่ชาวบ้านยังคงเคยชินกับพฤติกรรมแบบเดิมในการ
จัดการขยะ ส่งผลให้เกิดขยะสะสมในพื้นที่บริเวณบ้านของแต่ละครัวเรือน ซ่ึงผลกระทบจากการ
จัดการขยะที่ไม่ถูกวิธีสามารถส่งผลกระทบทัง้ต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อมในธรรมชาตติ่อไป 

ประการที่สาม การขาดจิตส านึกในการจัดการขยะของประชา ชนในชุมชน ซ่ึงเป็นประเด็น
หลักของคนในชุมชน ที่มีความมักง่ายไม่ค่อยนึกถึงส่วนรวม ต่างคนต่างนึกถึงความสะดวกของตัวเอง
เป็นหลักส่งผลให้ปริมาณขยะล้นในพื้นที่ 

ประการที่ส่ี ปัญหาขยะจากพื้นที่ใกล้เคียงที่ลอยน้ ามาในช่วงฤดูน้ าหลาก รวมทั้งขยะจากคน
ต่างถ่ินที่มักง่ายโยนขยะทิ้งลงในแม่น้ าและพื้นที่สาธารณะของชุมชน ท าให้ปริมาณขยะเข้ามาสะสม
เพิ่มเติมในชุมชนซ่ึงเป็นพื้นที่ปลายน้ ามากข้ึน โดยทุกปีจะมีปัญหาขยะต่างถ่ินเข้ามาสะสมในพื้นที่
จ านวนมาก แม้จะจัดการอย่างไรก็ยังคงไมส่ามารถแก้ปญัหาน้ีได ้ท าใหค้นในชุมชนไม่ค่อยอยากเข้ามา
ร่วมมือในการจัดการขยะ เพราะคิดว่าอย่างไรก็คงไมส่ามารถลดปัญหาขยะในชุมชนได้ 

ประการที่ห้า การที่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงมีส่วนเก่ียวข้องใน
การจัดการปัญหาขยะ ไม่ได้แสดงความพร้อมในการบริหารจัดการหรือมีแผนการที่ชัดเจนในการ
แก้ปัญหาขยะในชุมชนอย่างจริงจัง ทั้งในเรื่องการจัดหาถังรองรับขยะที่ตัง้ให้บริการแก่ชุมชน ไม่มีการ
บริการเก็บขยะภายในชุมชน ไม่มีรถขนขยะไปทิ้งยังแหล่งก าจัดขยะ ซ่ึงอาจจะมาจากปัญหาเรื่องการ
ขาดแคลนงบประมาณที่จะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง หากในชุมชนได้จัดบริการถัง
รองรับขยะหรือมีแหล่งก าจัดที่ชัดเจน ประชาชนเองก็ยินดีที่จะน าขยะมาทิ้งในจุดที่ได้มีถึงให้บริการ 
เพราะไม่มีใครอยากให้บ้านตัวเองมีขยะเต็มพื้นที่ และสามารถลดปัญหาขยะในชุมชนได้อย่างแน่นอน 
แต่ตอนน้ียังขาดการจัดการในเรื่องดังกล่าว ประชาชนไม่เห็นถึงความชัดเจนและความพร้อมและ
ความตั้งใจขององค์กรที่เก่ียวข้อง การให้ความร่วมมือจากภาคประชาชนจึงเกิดข้ึนน้อย และร่วมเป็น
ครั้งคราวตามกิจกรรมรณรงคท์ี่เกิดข้ึนแล้วก็จบไป ไม่มีความตอ่เน่ือง ปัญหาขยะในพื้นที่สะสมในพืน้ที่
จึงยังไม่สามารถลดลงได ้  
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สรุปผลการศกึษา 
 

1) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
จากการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้าน

พลายวาส หมู่ที่ 6 ปากกะแดะ ต าบลพลายวาส อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างของการวิจัย ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 41 ปีข้ึนไปจนถึง
อายุ 50 ปี ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มีอาชีพเกษตรกรรม/รับจ้างทั่วไป มี
รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 5,001 – 10,000 บาทและส่วนใหญ่มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในต าบลตั้งแต่ 11 ถึง 
15 ปีข้ึนไป 
 2) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูการมสีว่นรว่มของประชาชนตอ่การจดัการขยะมลูฝอยของชมุชน
บ ้านพลายวาส หม ูท่ ี ่6 ปากกะแดะ ต าบลพลายวาส อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 ปาก
กะแดะ ต าบลพลายวาส อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับน้อย ประชาชนให้
ความส าคัญในการมีส่วนร่วมเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการอยู่ใน
ระดับน้อย ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์อยู่ในระดับน้อย และอันดับสุดท้ายคือด้านการมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับน้อย 

3) ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมลู

ฝอยของชุมชนบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 ปากกะแดะ ต าบลพลายวาส อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี โดยจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาอาศัยอยู่ในต าบล ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่
มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะ มูลฝอยของชุมชนบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 บ้านปากกะแดะ 
อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่
มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาอาศัยอยู่ในต าบลต่างกัน มีส่วนร่วมต่อ
การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 ปากกะแดะ ต าบลพลายวาส อ าเภอกาญจน
ดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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 4) สภาพปญัหาของการจดัการขยะและการมสีว่นรว่มของคนในชมุชนจากทศันคตจิาก
ผู้ตอบแบบสมัภาษณ ์

สภาพปัญหาของการจัดการขยะและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนคือปรมิาณขยะเพิ่มสูงข้ึน
ในพื้นที่ การที่ชุมชนมีจ านวนประชากรหนาแน่น อยู่กันแบบแออัด ขาดแคลนพื้นที่ส าหรับทิ้งหรอืเผา
ขยะใกล้บ้าน การขาดระบบการบริหารจดัการขยะที่มปีระสิทธิภาพจากหน่วยงานภาครัฐและองคก์าร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่เก่ียวข้อง ทั้งในเรื่องการบริการถังรองรับขยะ การไม่มีรถจัดเก็บขยะ และไม่มี
แหล่งทิ้งหรือก าจัดขยะภายในชุมชน ตลอดจนไม่มีแผนงานหรือการจัดการขยะที่เปน็รูปธรรมใหค้นใน
ชุมชนเกิดความมั่นใจ ส่งผลให้การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะจากประชาชนอยู่ในระดับน้อย 
นอกจากน้ีปัญหาหลักที่ส าคัญมาจากการที่ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะอย่าง
ถูกสุขลักษณะ ปัญหาเรื่องพฤติกรรมที่คุ้นเคยในการจัดการขยะที่เหมือนในสมัยอดีต ไม่เข้าใจถึง
ผลกระทบต่อเน่ืองที่เกิดข้ึนจากปัญหาขยะ ท าให้ในพื้นที่กลายเป็นชุมชนที่มีปัญหาเรื่องการจัดการ
ขยะในล าดับต้น ๆ  ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 

1)  ผู้บริหารของบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 ปากกะแดะ ควรมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าจัดการเก่ียวกับการรักษาความสะอาดในบริเวณชุมชนให้มาก
ย่ิงข้ึน 

2)  ผู้บริหารของบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 ปากกะแดะ ควรมีนโยบายและแผนงานในการ
จัดการขยะที่เป็นรูปธรรม ที่เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลเก่ียวกับเรื่องขยะมูลฝอยให้มากย่ิงข้ึน 

3)  ผู้บริหารของบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 ปากกะแดะ ควรส่งเสริมประชาสัมพันธ์ปัญหาที่เกิด
จากขยะให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ พร้อมทั้งจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และจัดอบรมเก่ียวกับ
การจัดการขยะใหกั้บประชาชนในพื้นที่  

4)  องค์การบริการส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องท างานร่วมกันเพื่อให้มีระบบ
การจัดการขยะที่มีการจัดเก็บอย่างสม่ าเสมอเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในชุมชน มีการ
ก าหนดจุดทิ้งมูลฝอยของแต่ละชุมชน ตลอดจนอาจจะต้องร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดหา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับการก าจัดขยะระดบัครัวเรือน  
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5)  ผู้น าชุมชนต้องส่งเสริมให้เกิดการท างานแบบมีส่วนร่วม โดยให้ชุมชนวิเคราะห์ประเด็น
ของการมีส่วนร่วม ซ่ึงต้องแยกให้แกนน าได้เรียนรู้จากผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่ ส่วนในภาคของ
ประชาชนก็ต้องร่วมมือกับทางภาครฐัในการจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะ และน าขยะมาทิง้ใหถู้กที่ 
เพื่อป้องกันการโรคระบาด 

ข้อเสนอแนะเชงิปฏบิตั ิ
1)  ควรสนับสนุนให้ภาคประชาชนคัดเลือกตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วมเก่ียวกับการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยของบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 ปากกะแดะ โดยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ราชการเพื่อขอความร่วมมือให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานจัดท าข้อปฏิบัติเก่ียวกับการ
รักษาความสะอาดภายในชุมชนให้มากย่ิงข้ึน 

2)  ควรสนับสนุนให้ภาคประชาชนได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ  ตลอดจนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนกิจกรรมหรือโครงการที่เก่ียวข้องกับขยะมูลฝอยของชุมชน โดยการจัดประชุม
ประชาคมเพื่อคัดเลือกตัวแทนของชุมชนจากประชาชนที่มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย ไปร่วมงานกับองค์การบรหิารส่วนต าบล หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  

ข้อเสนอแนะเชงิวชิาการ 
1)  ควรศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนที่มีต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ

บ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 ปากกะแดะ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในบ้านพลายวาส หมู่ที่ 6 ปากกะ
แดะ เพื่อน าสู่การศึกษาความเป็นไปได้ ของการจัดท าโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจรร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 

2) ควรศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนเชิงคุณภาพ 
และศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ เพิ่มเติมจากตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชน เพื่อน าข้อมูลสรุปผลใช้เป็นแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธีและมีความ
เหมาะสมกับชุมชน 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการ
แข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรยีนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎรธ์านี 

บุญรักษ์ นิรภัย* 
 

บทคัดยอ่ 
   

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต่อประ สิทธิภาพ              
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 2) เพื่อทราบถึงสภาพการของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ ายจัดการ
แข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) เพื่อทราบถึงแนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
คณะท างานฝ่ายต่าง ๆ ในค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ ฝ่ายด าเนินการจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปี 2562  จ านวน 160 ตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ียส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (T-Test) การทดสอบความแปรปรวน แบบทางเดยีว (One-Way 
ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างจะท าการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s) และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหคุูณ (Multiple Regression) 

ผลการศึกษา พบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี 
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า งานหรืออาชีพเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัตหิน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน 1-2 ครั้ง 2) โดยภาพรวมผลการวิเคราะหป์ัจจยัที่
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วน
ภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก 3) โดยภาพรวมผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการ
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 ค่าประสิทธิภาพในการท านาย (R2) มี
ค่าเท่ากับ 0.426 มีอ านาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 42.6 ส่วนที่เหลืออีก  ร้อยละ 57.4 เกิดจากตัว
แปรอ่ืน 6) สามารถก าหนดแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่าย
จัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค คือ (1) ผู้บริหารหน่วยงานหรอืผู้รับผิดชอบโครงการ
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากร ควรที่จะมี         
การฝึกอบรมให้แก่บุคลากรอยู่เสมอ (2) ผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการควรให้
ความส าคัญกับระบบการจัดสรรสวัสดิการหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน อาทิเช่น การมอบเกียรติบัตร 
การมอบรางวัลสรรเสริญเกียตริคุณ เพื่อเป็นก าลังใจในการปฏิบัติงาน (3) ผู้บริหารหน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบโครงการ รวมถึงหัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ  ควรให้ความส าคัญกับการท าความเข้าใจและ
ช้ีแจง กับคณะท างานฝ่ายต่าง ๆ  เพื่อสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ดี
ย่ิงข้ึน 

 
ค  าส าคญั: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ, บุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑา  
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บทน า 
 

พลศึกษาและกีฬา กล่าวได้ว่าเป็นส่ิงที่ครอบคลุมทุกส่ิงในวิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการน าไปใช้
ได้จริงในการประกอบอาชีพ การสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจเพราะปัจจุบันอุตสาหกรรม
กีฬามีมูลค่ามหาศาลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ช่วยให้คนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรง สมบูรณ์ และมีพลังในทุกครั้งเมื่อออกก าลังกาย  

อย่างไรก็ดีส่ิงดังกล่าวยังแฝงไปด้วยนัยของบทเรียนที่มีคุณค่าทางทัศนคติทั้งความตั้งใจ
และมุ่งมั่น การมีวินัยทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน การมีน้ าใจทั้งต่อเพื่อนร่วมแข่งขันและสังคม ตลอดจน
การเรียนรู้ ที่จะปรับตัวในการยอมรับต่อการพ่ายแพ้และถ่อมตนเมื่อชนะ (ปริวัฒน์  วรรณกลาง, 
2561) 

แนวโน้มของการกีฬาของโลกและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเปล่ียนแปลง              
ในเชิงบวก เห็นได้จากการมีพัฒนาการที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเน่ืองอันเน่ืองมาจากการผสมผสาน
ค่านิยมใหม่ ในการตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน และสถานการณ์โลกที่ เปล่ียนแปลง
ไปจากวิถีชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการต่า ง  ๆ  
ในหลายภูมิภาค ซ่ึงเป็นปัจจัยเร่งการพัฒนาการกีฬาให้มีแนวโน้มเจริญเติบโตในอนาคต จึงเป็น
สาเหตุที่ชัดเจนว่าการกีฬาของประเทศไทยจะมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดน่ิงทั้งทางตรงและทางอ้อม 
โดยแนวโน้มและปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการกีฬาในอนาคตมี 7 ประเด็น (1) 
ความตระหนักในข้อดีของการรักษาสุขภาพเป็นปัจจัยหลักที่คนจะหันมาเล่นกีฬาและออกก า ลัง
กายเพิ่มข้ึน (2) นานาประเทศจะมีการผลักดันการกีฬาให้กับมวลชนอย่างต่อเน่ื อง ส าหรับ
ประชาชนทุกกลุ่ม (3) กีฬาชนิดที่ให้ความตื่นเต้น เร้าใจ ก าลังได้รับความนิยมมากข้ึนในหมู่ ผู้ที่
ต้องการความแปลกใหม่และท้าทาย (4 ) การแข่ง ขันทางการค้า เพิ่ม ข้ึนจะ ส่งผลให้มี                 
การแข่งขันทางการตลาดอย่างเข้มข้น (5) การด าเนินชีวิตในสังคมเมือง ซ่ึงมีวิถีชีวิตที่เร่งรีบและมี
ข้อจ ากัดด้านเวลา ส่งผลให้ไม่สามารถวางแผนและออกแบบการออกก าลังกายและ กีฬา ให้
เหมาะสมกับชีวิตประจ าวันได้ (6) ระบบอาสาสมัครกีฬาจะมีบทบาทมากข้ึนในการสร้ างคุณค่า
ทางสังคม และส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับวงการกีฬา และ (7) การพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยให ม่ ซ่ึง
จะช่วยเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมในการเล่นหรือการชมกีฬา ทั้งน้ี แนวโน้มหรือ
ปัจจัยส าคัญดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการปรับเปล่ียนรูปแบบการกีฬาของไทยและการ
วางแผนการพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยในอนาคต (คณะกรรมการนโยบายกีฬาแห่งชาติ, 
2561) 
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 การกีฬาของประเทศได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในช่วงที่ผ่านมา มีนักกีฬาอา ชีพของ
ไทยหลายคนที่ประสบความส าเร็จในเวทีระดับนานาชาติและสามารถสร้างช่ือเสียงให้แก่ตนเอง
และประเทศมีการตราพระราชบัญญัติหลายฉบับเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการกีฬาในประเทศ มีการ
ส่งเสริมกีฬาอาชีพ อย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดสรรงบประมาณที่เป็นระบบและมีความชัดเจนมาก
ย่ิงข้ึน รวมถึงการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองของอุตสาหกรรมกีฬา ซ่ึงในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมามีอัตรา
การเติบโตเฉล่ียสูงกว่าอัตรา การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศถึง 3 เท่า โดยมีมูลค่า
กว่า 81,000 ล้านบาท ในปี 2557 และในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เข้าร่วม
เล่นและชมกิจกรรมกีฬากว่า 3 ล้านคน อย่างไรก็ตาม ผลงานภาพรวมของนักกีฬาไทยในมหกรรม
กีฬาระดับนานาชาติยังไม่สามารถบรรลุผลได้ ตามเป้าหมาย เน่ืองจากขาดความสม่ าเสมอใน
ผลงาน และประชาชนทั่วไปยังไม่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการออกก าลังกายและ เล่นกีฬา
อย่างต่อเน่ือง จึงท าให้สัดส่วนประชากรที่ออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา อย่างสม่ าเสมอลดลงเหลือ
เพียง ร้อยละ 23.4 ในปี พ.ศ.2558 เมื่อเทียบกับร้อยละ 26.1 ในปี 2554 (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2559) 
 กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตระหนักที่จะด าเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาในระดับนักเรียน นักศึกษา อันเป็นรากฐานที่ ส าคัญย่ิง 
ให้เป็นรูปธรรมตามแบบแผนการพัฒนาการกีฬาของชาติ ที่รัฐบาลได้มุ่งหวังไว้ โดยจัดให้มีการ
แข่งขันกีฬาในระดับนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศข้ึนเป็นประจ าในทุก ๆ  ปี โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การจัดเพื่อ (1) สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมี โอกาสใช้
ทักษะและประสบการณ์จากที่ได้ฝึกฝนเล่าเรียนมาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ  (2) 
ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อย่างสม่ าเสมอ  (3) เผยแพร่
กิจกรรมทางการกีฬาให้แพร่หลาย และมีมาตรฐานในกา รแข่งขันระดับนานาชาติ  (4) สรรหา
นักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่น และส่งเสริมพัฒนาไปสู่การแข่งขันในระดับสูงต่อไป  (5) ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้  รู้ชนะรู้จักการเคารพกฎกติกา 
อันจะน าไปสู่ความสามัคคีและปรองดองในหมู่คณะ (กรมพลศึกษา, 2558)  
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับ
มอบหมายจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็น หน่วยงานในการด าเนิน
โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพิ่มเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เด็กและเยาวชนในจังหวัดได้เล่นกีฬาและเข้าร่วมการแข่ง ขัน เพื่อ
คัดเลือกตัวแทนนักกรีฑาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ในร ะดับเขต  และ
ระดับประเทศต่อไป ซ่ึงพบว่า ในการด าเนินการจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค 
มักเกิดปัญหาและมีอุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดการแข่งขันเกิดข้ึนอยู่เสมอ 
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 การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยต้องการศึกษา ประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึนและ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรง เรียนส่วน
ภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในครั้ง
ต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าง
แท้จริง 
 

วัตถุประสงคข์องการศกึษา 
 

 1) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่าย
จัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 2)  เพื่อศึกษาถึงสภาพการของประสิทธิภาพการด าเนินการจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 3)  เพื่อศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่าย
จัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ค  าถามการวจิยั 
1) บุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี          

มีความคิดเห็นด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับใด  
2) ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขัน

กรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับใด 
3) จะมีแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการ

แข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้อย่างไร  
 

งานวิจยัทีเ่ก ีย่วข้อง 
 

 เฉลิมชัย บุญรัตน์ (2545) ศึกษาสภาพ และการด าเนินงานกีฬาภายในจังหวัด ตาม
แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2545 -2549) ใน 8 ด้านปัญหาพบมากที่สุด แยกตาม
ด้านต่าง  ๆ  คือ ด้านการวางแผน มีปัญหาในการด าเนินการแปรงแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 ไปสู่ การปฏิบัติด้านการจัดองค์กร พบว่ามีปัญหาในการก าหนดหน่วยงา นดูแลการกีฬา



490 

อย่างเป็นระบบ ด้านการจัดบุคลากรพบว่าจ านวนบุคลากรที่ทางการกีฬาในการพัฒนากีฬาภายใน
จังหวัดมีไม่เพียงพอ ด้านงบประมาณพบว่ามีปัญหาด้านการเสนอของงบประมาณในการพัฒนา
กีฬา ด้านอ านวยการพบว่าขาดการจัดผู้น าทางกีฬา ด้านการประสานงานพบว่ามีปัญ หาในการ
ประสานงานคณะกรรมการศูนย์กีฬา ต าบล และด้านการรายงานผลมีปัญหาในการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

วิวัฒน์  จิตตปาลกุล (2541) ได้ศึกษารูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยา ลัย               
แห่งประเทศไทย โดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและหลักวิธีการเก่ียวกับแนวคิ ดทฤษฎีปัญหา
อุปสรรคในการจัดการแข่งขันกีฬาและตัวอย่างการจัดการแข่งกีฬาของสถานบนอ่ืน  ๆ  น ามา
สร้างเป็นรูปแบบจ าลองการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย เพื่อสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญด้านบริหารมหาวิทยาลัย จ านวน 17 คนเก่ียวกับรูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่ เหมาะสม โดยใช้เทคนิคแอลฟา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการ
จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ตามทัศนะของผู้เช่ียวชาญประกอบด้วย 
โครงสร้าง 6 ด้าน คือ ด้านปรัชญาของการจัดการแข่งขันกีฬา ด้านนโยบายในการจัดการแข่งขัน
กีฬา  ด้ านวัต ถุประสงค์ของการจัดการแข่ง ขันกีฬา ด้ านองค์กรการจัดการแข่ง ขันกีฬา                
ด้านวิธีการแข่งขันกีฬาด้านการประเมินผลการแข่งขันกีฬา  ผลการศึกษาพบว่า 1) การจัดการ
แข่งขันควรก าหนดปรัชญา โดยมุ่ง เน้นความเป็นเลิศด้านกีฬา ส่ง เสริมให้ นัก ศึกษาแสดง
ความสามารถสูงสุดทางด้านกีฬาและส่งเสริมความสามัคคีของนักศึกษาระหว่างมหาวิทยา ลัย 2) 
นโยบายในการจัดการแข่งขันกีฬาควรมุ่งเน้นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมให้นักศึกษาแสดงความสามารถในการเล่นกีฬา 3) การจัดการ
แข่งขันควรมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และ พลาน ามัยของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามี
ทัศนคติที่ดีต่อการออกก าลังกายและให้นักศึกษาสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน 4) การจัดองค์กรการ
แข่งขันกีฬาประกอบด้วย 8 กลุ่มดังน้ี คือกลุ่มกิจกรรมกีฬา กลุ่มก าหนดการกลุ่มรางวั ลที่จัด ใน
การแข่งขัน กลุ่มจัดบันทึกข้อมูลสถิติการแข่งขัน กลุ่มวางระเบียบคุณสมบัตินักกีฬากลุ่มตรวจ
สุขภาพ กลุ่มงบประมาณ กลุ่มประชาสัมพันธ์  5) วิธีการจัดการแข่งขัน จัดให้เหมาะสมกับ
ระยะเวลาจ านวนทีมที่เข้าแข่งขันและใช้กกติกาของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ก าหนดชนิด
กีฬาให้สอดคล้องกับกีฬาระดับนานาชาติ จัดกีฬาไม่มากกว่า 22 ชนิดกีฬา แบ่งกลุ่มชนิดกีฬาดังน้ี  
คือกลุ่มชนิดกีฬาบังคับกลุ่มกีฬาสากล กลุ่มกีฬาท้องถ่ินและกลุ่มกีฬานันทนาการ 6) การ
ประเมินผลการแข่งขันกีฬา ให้มีการประเมินทั้งกระบวนการแข่งขันประเมินก่อนการแข่งขัน 
ระหว่างการแข่งขัน และส้ินสุดการแข่งขัน 

นพพร สุวรรณโชติ (2543) ได้ศึกษาปัญหาการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 26 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีประกอบด้วย คณะกรรมการจัดการ
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แข่งขันจ านวน 100 คน ผู้ฝึกสอนจ านวน 100 คน ผู้ควบคุมทีมจ านวน 100 คน และนักกีฬา
จ านวน 200 คน ด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาด้านแผนงบประมาณที่พบมากที่สุดคือ
ความคล่องตัวในการเบิกจ่ายเงินการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเก่ียวกับการใช้เงินของ
ฝ่ายต่าง  ๆ  และงบประมาณในการจัดการแข่งขัน 2) ปัญหาด้านการจัดการแข่งขันที่พบมากคือ
ความรับผิดชอบของบุคลากรฝ่ายต่าง  ๆ  และการประสานงานของบุคลากรฝ่ายต่าง  ๆ  3) 
ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ที่พบมากที่สุดคือการกระจ่ายเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
สนามแข่งขันและการให้ข้อมูลด้านการแข่งขันในแต่ละวันของหน่วยประชาสัมพันธ์ 4) ปัญหาด้าน
สนามแข่งขันและอุปกรณ์ที่พบมากคือมาตรฐานของสนามและอุปกรณ์การแข่งขัน คุณภาพของ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อมกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันและที่น่ังส าหรับผู้ชมในสนามแข่งขัน 5) 
ปัญหาด้านการรักษาพยาบาลที่พบมากที่สุด คือการประสานงานระหว่างแผนกต่าง  ๆ  เมื่อมี
ปัญหาบาดเจ็บ 6) ปัญหาด้านที่พักและอาหารที่พบมากคือบริการน้ าดื่มน้ าใช้ในสถานที่พักและ
สถานที่จ าหน่ายอาหารและน้ าดื่ม 

ทิวา ปฏิญาณสัจ (2553) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานในทัศนะ
ของพนักงานบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาสา โรงและเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานในทัศนะของพนักงานบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาสา โรงจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
ของพนักงานพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในภาพรวมทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับ ปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบุคคลอยู่ในระดับมากส่วนด้านลักษณะงานและด้านการ
จัดการอยู่ในระดับ ปานกลาง เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการท างานเมื่อจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า พนักงานที่มีสภาพสมรส
ต่างกัน ให้ความส าคัญเก่ียวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานด้านบุคคลและภาพรวม
ทั้ง 3 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพนักงานที่มีอา ยุแตกต่าง กัน 
ให้ความส าคัญเก่ียวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานด้านการจัดการแตกต่าง กันอย่าง
มีนับส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปิยะวรรณ มารวิชัย (2550) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัทอีซ่ี บายจ ากัด (มหาชน) พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นว่าประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง (ตามความรับรู้ของพนักงาน) โดยให้ระดับความคิดเห็นด้านการ
ปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรก าหนดไว้มีค่าเฉล่ียเป็นอันดับหน่ึง ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ในการท างานมีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และปัจจัยที่ส่งผล ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในเรื่ องของ
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ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศต าแหน่งงาน และระดับ เงินเดือน รวมถึ งปัจจัยสภาพแวดล้อม
ต่างกันก็ส่งผลต่อระดับ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
   

จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดเก่ียวปัจจัย องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มาเป็นแนวทางในการศึกษา เรื่ อง “ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค
จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ดังน้ี  

 
     ตัวแปรตน้เหต ุ           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธกีารศกึษา 
 1.ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
   
 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะท างานฝ่ายต่าง ๆ 
ในค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายด าเนินการจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวดั
สุราษฎร์ธานี ประจ าปี 2562 จ านวน 266 คน (ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์
ธานี, 2562) โดยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก หรือแบบบังเอิญ (Convenient or 
Accidental Sampling) 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน 
1. โครงสร้างองค์การ 
2. เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
3. จ านวนบุคลากร 
4. งบประมาณ 
 

ข้อมูลประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศกึษา 
4. งานหรืออาชีพ 
5. ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่
ฝ่ายจัดการแข่งขัน 
   

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียน
ส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
1. คุณภาพของงาน 
2. ความรวดเร็วทันตอ่เวลา 
3. ความคุ้มค่า 
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 โดยใช้สูตรการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane โดยก าหนดความคลาด
เคล่ือนที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ผลจากการหาขนาดตวัอย่าง
ได้เท่ากับ 159.76 ตัวอย่าง แต่ขอปรับเพิ่มเป็น 160 ตัวอย่าง 
 

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
   
 แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามวิจัยเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถามปลายปิด และ
แบบสอบถามปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังน้ี    
 ตอนที่ 1 ค าถามเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นค าถาม
ปลายปิด แบบหลายตัวเลือก (Multiple Choices) ประกอบด้วยข้อค าถาม คือเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา งานหรืออาชีพ และประสบการณ์ในการปฏิบัตหิน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน  
 ตอนที่ 2 และ 3 ค าถามเก่ียวกับการประเมินระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และค าถามเก่ียวกับการประเมินระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีลักษณะเป็นค าถาม
ปลายปิดแบบประเมินค่าเป็นตัวเลข (Rating Scale) มาตรวัดลิเกิร์ต 5 ระดับ (5 Likert Scale) โดยมี
ความหมายของแต่ละระดับคะแนน  
 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปดิ (Open-Ended) เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการอภิปราย 
 

การทดสอบเครือ่งมอื 
  
 1) ความเทีย่งตรงของเนือ้หา (Validity) 
 ผู้วิจัยได้จัดท ารา่งแบบสอบถามและน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อทดสอบความ
เที่ยงตรงของเน้ือหาแบบสอบถาม และค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัต ถุประสงค์ (Index 
of Item Objective Congruence: IOC) พร้อมน าข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงในการแก้ไข
แบบสอบถามโดยค่าความสอดคล้องต้องไม่ต่ ากว่า 0.05 จึงถือว่ามีความเที่ยงตรง ( Rovinelli. & 
Hambleton, 1977, pp. 46-60) และเมื่อได้ผลการทดสอบค่าความสอดคล้องแล้ว น้ัน จึงน า
ข้อเสนอแนะเพื่อด าเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม โดยผู้วิจัยได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ 
0.90 
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 2) ความเช่ือมั่น (Reliability) 
 ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบ
ความสัมพันธ์กับข้ออ่ืน ๆ  ด้วยการน าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ตัวอย่าง 
โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha) ประมวลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึง
ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha) ที่ได้จากการวิเคราะห์ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.7 ข้ึนไป 
แบบสอบถามจึงจะมีความน่าเช่ือถือสามารถน าไปใช้ในกระบวนการวิจัยต่อไปได้ โดยผู้วิจัยได้ค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha) ของแบบสอบถามในภาพรวม เท่ากับ 0.778  
  

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
  

ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าป ี2562 เพื่อเก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 160 
ตัวอย่าง 
  

การวิเคราะหข์อ้มลู 
   

1) สถิติเชิงพรรณนา ใช้ส าหรับการอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ คือ 
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเฉล่ียส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  (1)  วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
  (2)  วิเคราะห์ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยใช้ค่าเฉล่ีย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  (3)  วิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยใช้ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 2) สถิติเชิงอนุมาน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบปัญหาวิจัยตามวัตถุประสงค์ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป 
  (1)  วิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
โดยการทดสอบค่าที (T-Test) การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และ
ทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s) 
  (2)  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณู (Multiple Regression)  
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ผลการศกึษา 
 

 จากการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่าย
จัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี” น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู
ดังน้ี 
 1)  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูสว่นบคุคล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 160 คน พบว่า ส่วนใหญ่
เป็น เพศชาย จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 และเพศหญิง 68 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 ส่วน
ใหญ่อายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 25.60 รองลงมาอายุระหว่าง 20-30 ปี 
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40 อายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 18.10 อายุ
ระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 16.90 และอายุมากกว่า 50 ปี จ านวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 15 ตามล าดับ  ระดบัการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 
จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 รองลงมาคือ ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.30 และสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30 ตามล าดับ งานหรืออาชีพ พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 55.60 รองลงมาคือ 
นักเรียนหรือนักศึกษา จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40 และพนักงานเอกชนหรือธุรกิจส่วนตัว 
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 20  ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน พบว่า ส่วน
ใหญ่ มีประสบการณ์ 1-2 ครั้ง จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 31.90 รองลงมาคือ 3-4 ครั้ง จ านวน 
40 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายจัดการแ ข่งขัน จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.50 และมากกว่า 4 ครั้ง จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 20.60 ตามล าดับ 
 2) ผลการวเิคราะหป์จัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบคุลากรฝา่ย
จ ัดการแขง่ขนักรฑีาระหวา่งโรงเรยีนสว่นภมูภิาคจงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี
 ผลการประเมินระดับความคดิเห็นต่อปจัจัยที่มีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก (X=3.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรี ยนส่วนภูมิภาค
จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านบุคคล (X=4.04) ด้านการบริหารจัดการ (X=3.86) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
(X=3.79) และด้านงบประมาณ (X=3.65) สามารถอธิบายได้ดงัน้ี 
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  (1) ด้านบุคคล พบว่ามีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X=4.04) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 2 ข้อ และระดับมาก จ านวน 5 ข้อ โดยสามารถ
เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ท่านมีความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  (X=
4.56) ท่านเข้าใจในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี (X=4.53) ภายในฝ่ายของท่านมีการ
ช่วยเหลือในการท างานกันเป็นอย่างดี (X=4.08) ท่านมาปฏิบัติงานก่อนเวลาเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนเสมอ (X=4.03) เมื่อเกิดความผิดพลาด ท่านปรับปรุงและแก้ไขงานทันที (X=3.98) ท่านมีการ
ตรวจสอบหรือตรวจทานงานก่อนส่งมอบทุกครั้ง (X=3.59) และฝ่ายของท่านมีบุคลากรเพียงพอต่อ
ภาระหน้าที่ที่ได้รบั (X=3.54) 
  (2)  ด้านการบริหารจัดการ พบว่ามีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X=3.86) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปจัจัยทีม่ีอิทธพิล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 1 ข้อ ระดับมาก จ านวน 3 ข้อ และระดับปานกลาง
จ านวน 1 ข้อ โดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี การจัดโครงสร้างคณะท างาน
ฝ่ายต่าง ๆ  มีความเหมาะสม (X=4.31) มีการระบุหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน (X=
4.19) มีการก าหนดเป้าหมายของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน (X=4.04) ระยะเวลาในการจัดการแข่งขันมี
ความเหมาะสม (X=3.42) และมีการประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจอย่างเหมาะสมเพียงพอ (X=3.33)   
  (3)  ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน พบว่ามีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X=3.79) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย ดังน้ี ท่านรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของทีมหรือคณะท างาน ( X=4.18) สถานที่ในการ
ปฏิบัติงานมีความเหมาะสม (X=3.99) มีขันตอนและมาตรการในการดูแลความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน (X=3.78) มีระบบ วีธีการ ในการส่ือสารที่ถูกต้องและเพียงพอ (X=3.53) และท่านมี
เครื่องมือ เครื่องใช เพียงพอในการปฏิบัติงาน (X=3.48)   
  (4)  ด้านงบประมาณ พบว่ามีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพโดย
รวมอยู่ในระดับมาก (X=3.65) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 
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ท่านได้รับงบประมาณทันต่อการใช้จ่าย (X=4.04) งบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน (X=3.56) และท่านพึงพอใจกับสวัสดิการทีท่่านไดร้ับ (X=3.36)   
 3) ผลการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบคุลากรฝา่ยจดัการแขง่ขนักรฑีา
ระหวา่งโรงเรยีนสว่นภมูภิาคจงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี
 ผลการประเมินระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑา
ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X=3.99) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน (X=4.11) ด้านความรวดเร็วทันต่อเวลา (X=4.04) 
และด้านความคุ้มค่า (X=3.83) สามารถอธิบายได้ดงัน้ี 
  (1) ด้านคุณภาพของงาน พบว่ามีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X=4.11) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑา
ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 1 ข้อ และระดับมาก 
จ านวน 2 ข้อ โดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ท่าน ปฏิบัติงานได้ครบถ้วน 
ตามที่ได้รับมอบหมาย (X=4.31) ท่านปฏิบัติงานไดถู้กต้องและฝ่ายอ่ืนน าไปปฏิบัติงานตอ่ได้ทนัที (X=
4.04) และงานของท่านไม่เคยถูกตีกลับเพื่อแก้ไข (X=3.98) 
  (2)  ด้านความรวดเร็วทันต่อเวลา พบว่ามี ประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก   
(X=4.04) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการ
แข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมากที่สุด  จ านวน 1 ข้อ 
และระดับมาก จ านวน 2 ข้อ โดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ท่านสามารถส่ง
มอบงานได้ในเวลาที่ก าหนด (X=4.32) เมื่อเกิดความผิดพลาดท่านแก้ไขงานได้ในเวลาที่ก าหนด (X=
4.01) และการส่ือสารและประสานงานไมเ่กิดความผิดพลาดจนเกิดความล่าช้า (X=3.78) 
  (3) ด้านความคุ้มค่า พบว่ามีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X=3.83) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑา
ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยสามารถเรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ท่านได้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ  อย่างคุ้มค่า (X=4.11) ท่านมีส่วนใน
การประหยัดวัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ (X=3.70) และท่านมีการเก็บรักษา วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ  
โดยไม่มีการสูญหาย (X=3.69) 
 4) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพ ือ่ทดสอบสมมตฐิาน 
 จากการศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑา
ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถสรุปได้ดงัน้ี 
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 สมมตฐิานการวจิยั ลักษณะทางประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลาการฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลาการฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่
แตกต่างกัน ผลการทดสอบพบว่า ปฏิเสธสมมติฐาน 
 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา งานหรืออาชีพ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ 
บุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานีแตกต่างกัน ผลการ
ทดสอบพบว่า ยอมรับสมมติฐาน 
 5) ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัที่มอี ิทธพิลต่อประสทิธภิาพในการ
ปฏ ิบตัิงานกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบคุลากรฝ่ายจดัการแข่งขันกรฑีาระหวา่ง
โรงเรยีนสว่นภมูภิาคจงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี 
 จากการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียน
ส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ค่าประสิทธิภาพในการท านาย (R2) มีค่าเท่ากับ 0.426 กล่าวได้ว่า
ความเป็นไปได้ของการตั้งสมมติฐานว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และด้านงบประมาณ  มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียน
ส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอ านาจในการพยากรณไ์ดร้้อยละ 42.6 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 57.4 
เกิดจากตัวแปลอ่ืน โดยพบว่า ปัจจัยทุกด้านสามารถพยากรณ์ผลทีม่ีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน
ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 

การอภปิรายผลการวจิยั 
   
 จากการศึกษา “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการ
แข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี” สามารถอภิปรายผลการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดงัน้ี 
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 1) ป ัจจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบคุลากรฝา่ยจดัการแขง่ขนั
กรฑีาระหวา่งโรงเรยีนสว่นภมูภิาคจงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี 
 จากการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 4 ด้าน คือ 
ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และด้านงบประมาณ ซ่ึง
การศึกษาในส่วนน้ีได้มีการวัดระดับความคดิเห็นตอ่ประสิทธิภาพแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังน้ี เห็นด้วยมาก
ที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด โดยพิจารณารายด้าน
พบว่า 
 ด้านการบริหารจัดการ พบว่า บุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก เน่ืองจาก การด าเนินการจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางส่วนภูมิภาคจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี ในข้ันตอนของการแต่งตั้งคณะท างานฝ่ายต่าง  ๆ   ฝ่ายเลขานุการโดยส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดประชุมผู้มีส่วนเก่ียวข้องฝ่ายต่าง โดยเปิดโอกาสให้
ทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในการจัดการ
แข่งขันครั้งที่ผ่านมา ท าให้การจัดโครงสร้างคณะท างานในฝ่ายต่าง ๆ  การก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ
ของแต่ละฝ่าย การก าหนดระยะเวลาในการจัดการแข่งขัน และการก าหนดเป้าหมายในการท างาน
ของแต่ละฝ่าย ได้รับการยอมรับเน่ืองจากการมีส่วนร่วมในการก าหนดรายละเอียดต่าง  ๆ ก่อนการ
เสนอเป็นค าส่ังจังหวัด เพื่อแต่งตั้งคณะท างานฝ่ายต่าง ๆ  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ราตรี  
สอนดี (2559) เรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพงานวิชาการของโรงเรียนในสัง กัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการบริหารของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซ่ึงปัจจัยส าคัญที่ท าให้การบรหิารงาน
ของสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย ได้แก่ผู้บริหารซ่ึงเป็นบุคคลที่ใช้ความรู้ควา มสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ์ เพื่อน าพาองค์การไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ด้านโครงสร้างของสถานศึกษา มีการ
ก าหนดบทบาท หน้าที่ของบุคคลอย่างเป็นระบบ ด้านกระบวนการปฏิบัติงานมีการวางแผนงาน
วิชาการที่เป็นระบบ มีการตรวจสอบ นิเทศ ติดตามผล เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนากระบวนการท างาน
อย่างต่อเน่ือง  
 ด้านบุคคล พบว่า บุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มาก เน่ืองจากการคัดเลือกบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรง เรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ได้พิจารณาจากบุคคลหรือคณะท างานที่มีความรู้ ความช านาญ และก าลังคนที่มีความ
พร้อมในด้านที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกคณะท างานของตนท าให้เกิด
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การช่วยเหลือ ร่วมมือ ร่วมใจในการท างานกันเป็นอย่างดี อาทิเช่น การเลือกผู้ที่จบการศึกษาด้านพล
ศึกษา ไปดูแล ควบคุมการแข่งขันตามประเภทกีฬาที่ได้ศึกษามา หรือมีความช านาญเป็นพิเศษ การ
มอบหน้าที่ให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีดูแลในเรื่องของการรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอก
สนาม เน่ืองจาก มีความพร้อมทั้งก าลังคนและความช านาญในงานดูแลความสะอาด เป็นต้น ซ่ึง 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศุกลวัฒน์ นิธิกุลธนาโรจน์ (2552) เรื่อง ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อินเดโลร์ เลนส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ผล
การศึกษาพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ อยู่ใน
ระดับมาก เน่ืองจากได้รับการฝึกอบรม ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริง ท าให้มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่าง
ดีในงานที่ปฏิบัติอยู่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จรรยาพร สุรัตนชัยการ (2550) เรื่อง ปัจจัยที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานของพนักงาน บริษัท แม่กลองฟู้ดส์ จ ากัด ผลการศึกษา
พบว่าหากพนักงานมีความเข้าใจวิธีปฏิบัติงาน และการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการท างานได้อย่าง
ถูกต้อง และพนักงานจะสามารถตอบค าถาม และเสนอความคิดเห็นแก่หัวหน้างานได้เป็นอย่างดีเมื่อ
เกิดปัญหา  
 ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน พบว่า บุคลากรฝ่ายจัดการแข่ง ขันกรีฑาระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เน่ืองจาก การจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวดั
สุราษฎร์ธานี มีการจัดแข่งขันในสถานที่ที่มีความพรอ้ม โดยใช้สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่ึง
มีมาตฐานตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยก าหนด รวมถึงความพร้อมในด้านอุปกรณ์ในการจัดการ
แข่งขัน จ านวนห้องท างานของฝ่ายต่าง ๆ   ที่มีอย่างเพียงพอ ท าให้การจัดสรรสถานที่ และอุปกรณ์ใน
การด าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวกและเหมาะสม รวมถึงการก าหนดมาตรการในการ
ดูแลความปลอดภัยภายในสนาม ที่ได้จัดสรรเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมรถฉุกเฉินประจ าสนามในทุกวนั
ของการจัดการแข่งขัน รวมถึงมาตรฐานในการจัดการแข่งขันที่ค านึงถึงความปลอดภัยของนักกีฬา
และเจ้าหน้าที่ในสนาม โดยเฉพาะประเภทกีฬาที่มีความเส่ียง เช่น ทุ่มน้ าหนัก คว้างจักร พุ่งแหลน ที่
ต้องมีการจัดเจ้าหน้าที่ดแูลมาตรฐานความปลอดภัยเป็นพิเศษ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัคร
เดช  ไม้จันทร์ (2560) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่ม
อุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ด้านสภาพแวดล้อมใน
การท างาน โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด เน่ืองจากบริษัทได้มีการจัดอุปกรณ์ป้องกัน
อันตราย และเครื่องมือในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อย่างเพียงพอ มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย
ประจ าบริษัทโดยตรงบ ฝ่ายบริหารของบริษัทได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสวนสอบสวน การออก
มาตรการเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบตัิเหตข้ึุน 
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 ด้านงบประมาณ พบว่า บุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มาก เน่ืองจากในการจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการ
ประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณแก่ฝ่ายต่าง ๆ  ได้มีการช้ีแจงและเปิดเผยงบประมาณในการจัดการ
แข่งขัน การก าหนดการจัดสรรงบประมาณแก่ฝ่ายต่าง ๆ   เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการเสนอ
งบประมาณของตนตามความจ าเป็น และพิจารณาตัดทอนงบประมาณตามความเหมาะ จึงท าให้เกิด
การยอมรับและเข้าใจในระบบการจัดสรรงบประมาณ และสวัสดิการที่ได้รับ ซ่ึงสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ วารุนี ข าสวัสดิ์ และสิทธิเดช  สิริสุขะ (2558) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงานคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดเพชรบุร ีผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ด้านงบประมาณมผีลต่อประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ อยู่ในระดับมาก ล าดับแรกคือการแจ้งข้อมูล
การปฏิบัติงานด้านงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ รองลงมาคือ การจัดท างบประมาณตามวิธีปฏิบัติที่
ถูกต้อง การบริหารงบประมาณที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประเมินผลการใ ช้จ่ายงบประมาณเมื่อ
เสร็จส้ินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  และการจัดท างบประมาณของงานคลังมีการวิเคราะห์จากผลการ
ปฏิบัติงาน  
 จากการศึกษาสรุปว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดย
รวมอยู่ในระดับมาก โดยบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในระดับมาก ใกล้เคียงกันทั้ง 4 ด้าน 
โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านบุคคล (X=4.04) ด้านการบริหารจัดการ (X=
3.86) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัตงิาน (X=3.79) และด้านงบประมาณ (X=3.65) 
 2) ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบคุลากรฝา่ยจดัการแขง่ขันกรฑีาระหวา่งโรงเรยีน
ส่วนภมูภิาคจงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี 
 จากการศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑา
ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพของงาน ด้านความ
รวดเร็วทันต่อเวลา และด้านความคุ้มค่า ซ่ึ งการศึกษาในส่วนน้ีได้มีการวัดระดับการปฏิบัติต่อ
ประสิทธิภาพแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังน้ี ปฏิบัติได้มากที่สุด ปฏิบัติได้มาก ปฏิบัติได้ปานกลาง ปฏิบัติได้
น้อย และปฏิบัติได้น้อยที่สุด โดยพิจารณารายด้านพบว่า 
 ด้านคุณภาพของงาน บุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัด          
สุราษฎร์ธานี มีระดับการปฏิบัติตอ่ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดบัมาก 
เน่ืองจากบุคลากรส่วนใหญ่มีการปฏิบัติงานได้ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย และมีความถูกต้องไม่
เกิดการแก้ไขงานมากนัก ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ กิตติยา ฐิติคุณรัตน์ (2556) เรื่ อง
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ประสิทธิภาพของพนักงานบริษัทซันไชน์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า ผลงานที่
ออกมาถูกต้องตามค าส่ังที่ได้รับมอบหมายมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากพนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานที่ตนได้รับมอบหมายและด าเนินงานน้ันเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดและผลงานออกมา
ถูกต้องตามความตอ้งการ 
 ด้านความรวดเร็วทันต่อเวลา บุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระดับการปฏิบัติต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก เน่ืองจาก บุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์
ธานี ส่วนใหญ่สามารถส่งมอบงานได้ในเวลาที่ก าหนด และมีการส่ือสาร ประสานงานที่ดี และสามารถ
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนได้ทันเวลา ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัครเดช  ไม้จันทร์ (2560) 
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักร
สายการผลิตในจังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ด้านความรวดเร็วในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดบั
การปฏิบัติมาก เน่ืองจาก พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดเมื่อเทียบกับ
มาตรฐาน มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับข้ันตอนในการปฏิบัติงานตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 ด้านความคุ้มค่า บุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี มีระดับการปฏิบัติต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
เน่ืองจาก มีการใช้และการเก็บรักษาวัสดอุุปกรณ ์ต่าง ๆ   เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในวันต่อไป รวมถึงมี
ความตระหนักในการประหยัดการใช้วัสดุ อุปกรณ์และงบประมาณต่าง ๆ    
 จากการศึกษาสรุปว่า ระดับการปฏิบัติต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่าย
จัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
บุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการปฏิบัติต่อ
ประสิทธิภาพในระดับมาก ใกล้เคียงกันทั้ง 3 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านคุณภาพของงาน (X=4.11) ด้านความรวดเร็วทันต่อเวลา (X=4.04) และด้านความคุ้มค่า (X=
3.83) 
 3) แนวทางในการพฒันาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบคุลากรฝา่ยจดัการแขง่ขนั
กรฑีาระหวา่งโรงเรยีนสว่นภมูภิาค  
 จากผลศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่าย
จัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี” สามารถน ามาก าหนดแนว
ทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียน
ส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดังน้ี 
  (1)  ผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการจ าเป็นต้องใหค้วามส าคญัในการพัฒนา
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากร เน่ืองจากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านบุคคล มี
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ความส าคัญอย่างมีนัยส าคัญกับประสิทธิภาพในการการปฏิบัติงา นเป็นอย่างมาก จึงควรที่จะมีการ
ฝึกอบรมให้แก่บุคลากรอยู่เสมอ  
  (2)  ผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการควรให้ความส าคญักับระบบการจัดสรร
สวัสดิการหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน อาทิเช่น การมอบเกียรติบัตร การมอบรางวลัสรรเสริญเกียรตคิณุ 
เพื่อเป็นก าลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลการฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค
จังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้ว่าความพอใจในสวัสดิการจะอยู่ในระดับมาก 
  (3)  ผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการ รวมถึงหัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ ควรให้
ความส าคัญกับการท าความเข้าใจและช้ีแจง กับคณะท างานฝ่ายต่าง ๆ เน่ืองจากในข้อการประชุม
ช้ีแจงท าความเข้าใจอย่างเหมาะสมเพียงพอมีระดับความคิดเห็น ในระ ดับปานกลาง ซ่ึงหาก
ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันน้อย อาจส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการศกึษาครัง้ตอ่ไป 
 

1) ควรมีการศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของการจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างโรงเรียนส่วน
ภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี เน่ืองจากจะท าใหท้ราบถึงประสิทธิผลในการจัดการแข่งขันด้วย 

2) ควรมีการศึกษาในส่วนของการบูรณาการโครงการร่วมกันของหน่วยงานภายในจังหวัด          
สุราษฎร์ธานี เน่ืองจากมีการจัดการแข่งขันกรีฑาและกีฬา โดยหลายหน่วยงาน ซ่ึงมีความคล้ายคลึง
กันหากมีการน าโครงการต่าง ๆ  มาบูรณาการร่วมกัน จะท าให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดการแข่งขันเพิ่มมากข้ึน 
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อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ลักษณะงาน และนโยบายการบริหาร 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร  

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธ์านี 

บุปผชาติ  พลายแก้ว* 
 

บทคัดยอ่ 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ลักษณะงาน และนโยบายการบริหารที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการวิจัย     
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อม ลักษณะงานและนโยบายการบริหารของ
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่ามีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานหรือไม่ อย่างไร 
ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด           
สุราษฎร์ธานี และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของบุคลากรส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างในส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 102 คน น าแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อใช้ในการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) การทดสอบหาค่า t-test  การวิเคราะห์ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (One-Way ANOVA) และ  
การวิเคราะห์การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)  
 ผลการวิจัยพบว่า  

1) บุคลากรส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ        
อยู่ในช่วง 31 - 40 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ต าแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน 
ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน 6 -10 ปี และมีรายได้ตอ่เดือนโดยเฉล่ีย 20,001 - 30,000 บาท  

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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2) อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ลักษณะงาน และนโยบายการบริหาร พบว่า โดยภาพรวม   
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับจากสูงไปต่ าด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่ สุดคือ      
ด้านลักษณะงาน รองลงมาคือ ด้านนโยบายการบรหิาร และด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ตามล าดบั 

3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด        
สุราษฎร์ธานี พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากสูงไปต่ า ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด 
คือ ด้านการตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์กร รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่
การงาน ด้านการท างานเป็นทีม ด้านความรู้ความสามารถในงาน กับด้านจิตส านึกในการให้บริการ  
ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากัน ตามล าดับ 

4) ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า บุคลากรที่มีอายุ และรายได้ต่อเดือนโดยเฉล่ียที่
ต่างกันโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 ส่วนปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านเพศ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง และระยะเวลา  ในการ
ปฏิบัติงานที่ต่างกันโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ 0.05 

5) ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิทธิพลของสภาพแวดล้อม 
ลักษณะงานและนโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และระดับ 0.01 

6) ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากรส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรสามารถพยากรณ์ได้ 11 % (R2 = .110) ซ่ึงมีค่าน้อยท าให้ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าคาดหวังส าหรับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรมีความคลาดเคล่ือน
ต่ า (SEE = .16422) ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลสามารถท านายประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
สามารถร่วมท านายได้ไม่ค่อยดี (F = 1.664) และพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของบุคลากรส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างไม่มีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 
(Sig. of F = .127) 

7) ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุปัจจัยอิทธิพลของสภาพแวดล้อม ลักษณะงานและนโยบาย
การบริหารทีส่่งผลต่อประสิทธภิาพการท างานของบุคลากรส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธ์านี 
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอิทธิพลของสภาพแวดล้อม ลักษณะงานและนโยบายการบริหาร 
กับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรสามารถพยากรณไ์ด ้79.9 % (R2 = .799) ซ่ึงมีค่าค่อนข้างสูง    
ท าให้การประมาณความคลาดเคล่ือนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าคาดหวังส าหรับประสิทธิภาพการ
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ท างานของบุคลากรมีความคลาดเคล่ือนต่ า (SEE = . 07641) ส่วนปัจจัยอิทธิพลของสภาพแวดล้อม 
ลักษณะงานและนโยบายการบริหารสามารถร่วมท านายได้อย่างดี (F = 130.020) และพบว่า ปัจจัย
อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ลักษณะงานและนโยบายการบริหารส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากรส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยทางสถิติทีร่ะดับ .05  

 
ค  าส าคญั: อิทธิพลของสภาพแวดล้อม, ลักษณะงานและนโยบายการบริหาร, ประสิทธิภาพการท างาน   
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บทน า 
 
 จากบริบทของความเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน อันได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง   
ท าให้เกิดแรงกดดันจากกระแสการเปล่ียนของสังคมโลกไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ มีการแข่งขันกันด้วย
ความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการองคก์ารสมยัใหม่ เป็นผลให้หน่วยงาน
ภาครัฐจ าเป็นต้องมีการปรับตวั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบุคลากร ท า ให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ  
จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรในองค์การใหม้ีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในด้านต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรของ
หน่วยงานจึงต้องมีสมรรถนะ กล่าวคือ มีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ เป็นผลมาจากความรู้
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ท าให้สามารถสร้างผลงานในองค์การได้ตามเป้าหมาย 
(ร าพัน แดงกาศ, 2556, น. 1) 

กรมการพัฒนาชุมชนได้มุ่งขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง
แท้จริง ซ่ึงได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ท าให้มีความง่าย ท้าทาย และเป็นไปได้ในการปฏิบัติให้
สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 –2564) 
ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย นโยบายของรัฐบาล สถานการณ์สภาพแวดล้อมในปัจจุบันเพื่อให้
บุคลากรทุกคนใช้เป็นกรอบทิศทางการปฏิบัติงาน โดยสามารถก าหนดรูปแบบ น าไปประยุกต์สู่การ
ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม และกรมการพัฒนาชุมชนได้ก าหนดให้ปี 2560 ขับเคล่ือนวาระ
กรมการพัฒนาชุมชน (Agenda) เพื่อมุ่งมั่นว่ากรมการพัฒนาชุมชน พร้อมขับเคล่ือน สัมมา ชีพชุมชน
เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อก้าวไปสู่  “เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคง 
ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข” 

การท างานและการบริหารงาน มีปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ   
คือ ความพึงพอใจในการท างาน ทั้งน้ีเพราะเป็นองค์ประกอบส าคัญประการหน่ึงในการบริหารบคุคล
ซ่ึงจะเป็นแรงผลักดันให้บุคคลท างานด้วยความกระตือรือร้น และด้วยความสมัครใจ อันจะมีผลท าให้
องค์การบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพในที่สุด บุคคลในองค์การจะท างานไดม้ีประสิทธิภาพสูง
หรือต่ า เป็นผลมาจากความพึงพอใจในการท างานของแต่ละคน ซ่ึงสามารถตรวจวัดได้จากคุณภาพ
ผลผลิต ปริมาณงาน และบรรยากาศในการท างาน องค์การใดก็ตามที่บุคลากรมีความพึงพอใจน้อย 
องค์การน้ันจะมีแต่ปัญหาเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา พัฒนางานไม่ได้ ในทางตรงกันข้ามองค์การใดที่
บุคลากรมีความพึงพอใจสูง องค์การน้ันจะมีประสิทธิภาพในการท างานสูง ในงานวิจัยน้ีผู้วิจัยจึงมุ่งที่
จะศึกษาและวิจัย อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ลักษณะงาน และนโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่ึงสามารถน าไปเปน็
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แนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งจะเป็นแนวทาง
เพื่อการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธ์านีตอ่ไป 

 

ค  าถามการวจิยั 
 
1) บุคลากรของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความคิดเห็นเก่ียว กับ

สภาพแวดล้อม ลักษณะงาน และนโยบายการบริหารงานเป็นอย่างไร 
2) มีอิทธิพลของปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงา น

พัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3) มีความสัมพันธ์หรือไม่ระหว่างอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ

บุคลากรส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

วัตถุประสงคใ์นการวจิยั 
 
1) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อม ลักษณะงานและนโยบายการบริหารของส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่ามีอิทธพิลต่อประสิทธิภาพการท างานหรือไม่ อย่างไร 
2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของปัจจัยที่มอิีทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างาน

ของบุคลากรส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
 

1) แนวคดิ และทฤษฎ ีเก ีย่วกบัประสทิธภิาพการท างาน 
สมใจ ลักษณะ (2543) กล่าวว่า ประสิทธิภาพการท างานเป็นการใช้ปัจจัยและกระบวนการ

ในการด าเนินงาน โดยผลการผลิตที่ได้รับเป็นตัวก ากับการแสดงประสิทธิภาพของการด าเนินการใด ๆ  
อาจแสดงค่าของประสิทธิภาพในลักษณะการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายในการลงทุนกับผลก าไร   
ที่ได้รับ ประสิทธิภาพของบุคคล คือ การที่บุคคลตั้งใจท างานอย่างเต็มความสามารถใช้กลวิธีหรือ
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เทคนิคการท างานที่สร้างผลงานได้มาก เป็นผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ โดยส้ินเปลืองทุน
ค่าใช้จ่าย พลังงาน และเวลาน้อย เป็นบุคคลที่มีความสุขและพอใจ การประเมินประสิทธิภาพ  
การท างานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการตรวจสอบเพื่อตัดสินใจ ซ่ึงจะเป็นที่มาของการด าเนินงานที่มี   
การเปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์กร และตัวบ่งช้ี ( Indicators) ที่สมควรได้รับการประเมิน ได้แก่       
1) ด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ (Goal Accomplishment) คือ การพิจารณาจากผลผลิต 
(Output) ขององค์กรว่าตรงเป้าหมายที่ต้องการเพียงใด 2) ด้านกระบวนการท างาน ( Internal 
Process and Operation) คือ การพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของแต่ละกลุ่มงาน 
ตามมาตรฐานการท างาน การไหลเล่ือนของการส่งต่องาน ความครบถ้วน การใช้เวลาน้อย ต้นทุนน้อย       
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยท างาน บุคคลท างานเต็มศักยภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และระหว่างกลุ่มงานมีความราบรืน่ไม่มีข้อขัดแย้ง 3) ด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร (System 
Resource) คือ การพิจารณาว่าองค์กรจะมีผลผลิตได้ตามเป้าหมายความส าเร็จน้ัน จ าเป็นต้องจัดหา
และใช้ปัจจัยทรัพยากร เช่น เงินงบประมาณได้ครบถ้วนเพียงพอเพียงใด เป็นการพิจารณา
ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในลักษณะที่มีเงินเพียงพอส าหรับการด าเนินงานตามแผนปฏิบั ติ 
และเงินน้ันถูกใช้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานถูกต้องเหมาะสมไมเ่กิดความสูญเปล่า 4) ด้านความพอใจ
ของทุกฝ่าย (Participant Satisfaction) คือ การพิจารณาว่าผลงานความส าเร็จขององค์กร และ
กระบวนการปฏิบัติทีใ่ช้ น ามาซ่ึงความพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ  เพียงใด กลุ่มคนที่สมควรพิจารณา 
คือ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ทีมบริหารองค์กร พนักงานและลูกจ้างทุกระดับ ชุมชน หน่วยงานของรัฐ ทั้งน้ี ใน
การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานมีเป้าหมายความส าเร็จอยู่ที่การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
และองค์กรจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพของคน  

2) แนวคดิ และทฤษฎเีก ีย่วกบัแรงจงูใจในการท างาน 
 เฮอร์ซเบอร์ก มีแนวความคิดว่า คนหรือผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานไดผ้ลดีและมีประสิทธิภาพ
ได้น้ันย่อมข้ึนกับความพอใจของผู้ปฏิบัติงาน เพราะความพึงพอใจในงานจะช่วยเพิ่มความสนใจในงาน
และเพิ่มความกระตือรือร้นในการท างานมากข้ึน ย่อมท าให้ผลผลิตสูงข้ึน ในทางตรงกันข้ามหากเกิด
ความไม่พอใจในงานแล้ว ย่อมก่อให้เกิดผลเสียท าให้คนไม่สนใจ ไม่กระตือรือร้น ผลผลิตก็ตกต่ า 
หน้าที่ของผู้บริหารก็คือ จะต้องรู้วิธีที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ เพื่อจะให้งานบรรลุ
เป้าหมายและผลผลิตของงานสูงข้ึน เฮอร์ซเบอร์ก กล่าวว่ามีปัจจัยอยู่ 2 ประการ ที่เป็นแรงจูงใจท าให้
คนอยากท างาน คือ ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น (Motivator Factors) และปัจจัยค้ าจุน หรือปัจจัย
สุขอนามัย (Hygiene Factors) ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
  (1) ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น (Motivator Factors)  
  เป็นปัจจัยที่จะน าไปสู่ความพึงพอใจในการท างาน มีอยู่ 5 ประการ ประกอบด้วย         
1) ความส าเร็จของงาน หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างานได้เสร็จส้ินและประสบความส าเร็จได้ 
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เป็นอย่างดี 2) การยกย่องนับถือหรือการได้รับการยอมรับ คือ การที่บุคคลได้รับการยอมรับนับถือ  
ทั้งจากกลุ่มเพื่อน ผู้บังคับบัญชา หรือจากบุคคลอ่ืนทั่ว ๆ ไป 3) ลักษณะของงาน หมายถึง ความรู้สึก
ที่ดีหรือไม่ดีของบุคคลที่มีต่อลักษณะของงาน 4) ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดข้ึน
จากการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ  และมีอ านาจในการรับผิดชอบอย่างเต็มที่           
5) ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน การที่ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น ท าให้เกิดความพึงพอใจใน
การท างาน ก็เน่ืองจากว่า ความช่ืนชมยินดีในผลงาน และความสามารถของตนท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่
ในตนเอง ดังน้ัน ผู้บริหารควรใช้ปัจจัยทั้ง 5 ประการข้างต้นต่อผู้ปฏิบัติงานจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
และจูงใจให้คนตัง้ใจท างานจนสุดความสามารถ 
  (2)  ปัจจัยค้ าจุน หรือปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) 
  เป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมในการท างาน และเป็นปัจจัยที่จะสามารถป้องกัน   
การเกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน ได้แก่  1) นโยบายและการบริหารงาน คือการจัดการและ    
การบริหารองค์การ 2) เงินเดือน หรือค่าจ้างแรงงาน หมายถึงความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจใน
เงินเดือนหรือค่าจ้างแรงงาน หรืออัตราการเพิ่มเงินเดือน 3) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา หมายถึง 
การติดต่อพบปะพูดคุยแต่มิได้หมายถึงการยอมรับนับถือ  4) ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
หมายถึง การติดต่อกับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  5) ความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน หมายถึง การติดต่อพบปะพูดคุยระหว่างเพื่อนร่วมงานในองค์การ 6) สถานภาพในการ
ท างาน หมายถึง สภาพทางกายภาพที่เอ้ือต่อความสุขในการท างาน 7) วิธีการปกครองบังคับบัญชา 
หมายถึง ความรู้ความสามารถของผู้บั งคับบัญชาในการด าเนินงานหรือความยุติธรรมในการ
บริหารงาน 8) ความมั่นคงในการท างาน หมายถึง การเกิดความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงของ
งานความมั่นคงขององค์การ 9) สถานะของอาชีพ หมายถึง ลักษณะของงาน หรือลักษณะที่เป็น
องค์ประกอบที่ท าใหบุ้คคลเกิดความรู้สึกต่องาน เช่น การมีรถประจ าต าแหน่ง เป็นต้น 

3)  ทฤษฎลี าดบัขัน้ของความตอ้งการของ Maslow 
 ทฤษฎีล าดับข้ันของความต้องการ (Hierarchy of Need Theory) ของ Maslow (วันชัย      
มีชาติ, 2544, น. 51) หลักของทฤษฎีน้ีมีว่า มนุษย์ทุกคนมีความต้องการอยู่ตลอดเวลาและความต้องการ
ของคนไม่มีส้ินสุด ในขณะที่ความต้องการที่รุนแรงกว่าได้รับการตอบสนองหรือมีความพึงพอใจใน 
ส่ิงหน่ึงส่ิงใดแล้ว ความต้องการส่ิงอ่ืน ๆ ก็จะเกิดข้ึนมาแทนที่ ความต้องการของคนเราน้ันมักเป็นไป
ตามล าดับข้ันจากต่ าไปหาสูง เป็นข้ัน ๆ  ไปเรียกว่า ล าดับความต้องการ (Hierarchy of Needs) ซ่ึง
ความต้องการตามล าดบัข้ันของ Maslow มีดังน้ี 

(1) ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความต้องการทางพื้นฐาน
ทางร่างกายเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ ถือความต้องการข้ันแรกของมนุษย์ที่กระตุน้ให้บคุคลแสดง
พฤติกรรม ความต้องการข้ันน้ี ได้แก่ ความต้องการอาหาร อากาศหายใจ การพักผ่อน ความต้องการ
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ปัจจัยส่ีในการด ารงชีวิต ในองค์การความต้องการข้ันต้นน้ี เช่น สภาพการท างาน (ความร้อน, อากาศ) 
เงินเดือนพื้นฐาน ร้านอาหารในที่ท างาน เป็นต้น 

(2) ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย (Safety and Security Needs) ความต้องการ
ข้ันน้ีจะเกิดข้ึนเมื่อความต้องการทางกายภาพได้รับการตอบสนองแล้วระดับหน่ึง (ในจ านวนหรือ
ปริมาณ) ความต้องการในข้ันน้ี บุคคลจะมีความต้องการที่จะมีเสถียรภาพ  มีความมั่นคงและ
ปลอดภัยในชีวิต ปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ความต้องการข้ันน้ี  ใน
องค์การเราอาจพิจารณาจากสภาพความปลอดภัยในการท างาน (Job Security) ซ่ึงเป็นความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจที่มีผลต่อคนงานเพิ่มข้ึน 

(3) ความต้องการทางด้านสังคม (Social Need/Belongingness and Love Needs)       
เมื่อคนมีความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยแล้ว จะมีความต้องการที่จะผูกพันและได้รับการยอมรับว่า     
เป็นส่วนหน่ึงของสังคม ต้องการให้สังคมยอมรับว่า ตนเป็นส่วนหน่ึงของก ลุ่มองค์การหรือสังคม      
เป็นความต้องการที่จะได้รับการยอมรับ ต้องการมีเพื่อน ต้องการความรัก และความพอใจในการ
สัมพันธ์กับคนอ่ืน และเน้นในเรื่องมิตรภาพซ่ึงในองค์การความตอ้งการด้านสังคม ได้แก่ คุณภาพของ
การจัดการ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และความสัมพันธ์ในกลุ่ม
อาชีพ เป็นต้น 

(4) ความต้องการได้รบัการยกย่องและนับถือตนเอง (Self-Esteem Needs, Ego, Status)    
ความต้องการข้ันที่ 4 น้ีจะเกิดข้ึนเมื่อความต้องการข้ันที่ 1, 2 และ 3 ได้รับตอบสนองแล้วในข้ันน้ี   
คนจะมีความต้องการที่จะมีฐานะเด่นและประสบความส าเร็จ ต้องการได้รับการยกย่องในสังคม 
ต้องการที่จะนับถือตนเอง มีความเช่ือมั่นในตนเอง และต้องการที่จะมีสถานภาพ ความต้องการใน   
ข้ันน้ีในองค์การเราสามารถพิจารณาได้จาก ช่ือต าแหน่ง การเพิ่มข้ึนของเงินเดือน ลักษณะงาน            
ความรับผิดชอบ และการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคบับญัชา 

(5) ความต้องการประจักษ์ตน การบรรลุศักยภาพของตน (Self-Actualization Needs)     
เป็นความต้องการข้ันสุดท้าย ซ่ึงเกิดข้ึนเมื่อความต้องการอ่ืน ๆ ได้รับการตอบสนองแล้วและบุคคล
จะต้องการที่จะบรรลุศักยภาพของตน และใช้ศักยภาพที่ตนมีอย่างเต็มความสามารถซ่ึงความต้องการ    
ในข้ันน้ีจะเป็นความต้องการที่จะรู้ว่าตนมีความสามารถใดและท าส่ิงใดไดด้ีทีสุ่ดและได้ท าในส่ิงดังกล่าว 
ความต้องการในข้ันน้ี ได้แก่ ความเจริญเติบโต ความต้องการก้าวหน้า และความต้องการท างานให้
บรรลุผลส าเร็จ ซ่ึงในองค์การความต้องการด้านน้ีอาจจัดได้โดย การจัดงานที่ท้าทาย การเปิดโอกาส
ให้ใช้ความคดิรเิริ่มสร้างสรรค์ ความ ก้าวหน้า และความความส าเร็จในการท างาน 
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งานวิจยัทีเ่ก ีย่วข้อง 
 

ร าพัน แดงกาศ  (2556) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพ 
การท างานของบุคลากรส านักงานที่ดินจังหวัดล าพูน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มประชาชนผู้มาขอรับ
บริการ มีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะหลัก ด้านบริการที่ดีและประสิทธิภาพการท างานด้าน
กระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานที่ดินจังหวัดล าพูนอยู่ในระดับสูง ในส่วนของบุคลากร
ส านักงานที่ดินจังหวัดล าพูน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะหลัก ในด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรม และในด้านการท างานเป็นทีม ซ่ึงอยู่ในระดับสูงที่สุด ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการส่ังสม
ความเช่ียวชาญในงานอาชีพอยู่ในระดับสูง ส าหรับในส่วนความคดิเห็นเก่ียวกับการมีประสิทธิภาพการ
ท างานโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับสูง ได้แก่ ด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ ด้านการ
จัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน และด้านความพอใจของทุกฝ่ายจากการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ สมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพการท างาน พบว่า สมรรถนะหลักทุกด้านมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างาน ในระดับปานกลาง 

รสลิน เจียมเจริญ (2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการ
ส านักงบประมาณ ผลการศึกษา พบว่า 1 ) กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานใน
ระดับสูง มีความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมในระดับปานกลาง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในระดับสูง มีความ
คิดเห็นต่อความก้าวหน้าในการท างานในระดับปานกลาง และมีความศรัทธาต่อผู้น าในระดับปาน
กลาง 2) กลุ่มตัวอย่างมีประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแยกตาม
รายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีประสิทธิภาพการท างานด้านการวางแผนงบประมาณอยู่ในระดับปาน
กลาง ประสิทธิภาพด้านการจัดการท างบประมาณอยู่ในระดับสูง ประสิทธิภาพการท างานด้านการ
บริหารจัดการงบประมาณอยู่ในระดบัสูง ประสิทธิภาพการท างานด้านการติดตามการประเมินผลอยู่
ในระดับปานกลาง และประสิทธิภาพการท างานด้านการให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานอยู่ในระดับสูง 3) 
ข้าราชการที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง อายุงาน และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างานไม่แตกต่างกัน 4 ) ปัจจัยที่เก่ียวกับการท างาน 
ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความก้าวหน้าในการ
ท างาน และความศรัทธาตอ่ผู้น า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการท างานอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติ 
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ระเบยีบวธิวีจิยั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 

Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซ่ึงมี
ขอบเขตของการวิจัยดังน้ี 

1) ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาสาระส าคัญของสภาพแวดล้อม ลักษณะงาน และนโยบายการ
บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน เพื่อใช้เป็นแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากรส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2)  ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศกึษา ประกอบด้วย 
 (1)  ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน้ (Independent Variables) ประกอบด้วย 
 ปัจจัยส่วนบุคคล คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย      เพศ 

อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศกึษา ระดับต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน และรายได้
ต่อเดือนโดยเฉล่ีย 

 อิทธิพลของปัจจัย ประกอบด้วย 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อม  การท างาน 2) 
ลักษณะงาน และ 3) นโยบายการบริหาร 

 (2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ประสิทธิภาพการท างาน ประกอบด้วย    
5 ด้าน ได้แก่ 1) ความรู้ความสามารถในงาน 2) จิตส านึกในการให้บริการ 3) การท างานเป็นทีม     4) 
ความรับผิดชอบในหน้าทีก่ารงาน 5) ด้านการตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมขององค์กร 

3)  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ บุคลากรส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 102 คน 

4)  ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ระหว่างกันยายน – พฤศจิกายน 2562 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ท าแบบสอบถามใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกค าตอบซ่ึงผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ลักษณะงานและนโยบายการบริหาร 
ส่วนที่ 3 ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร  
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ส่วนที่  4  แบบสอบถามปลายเปิดข้อเสนอแนะเพื่อใช้ เป็นแนวทางการ การพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วิธกีารเกบ็รวบรวมขอมลู  
ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามแก่ประชากร

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 102 คน โดยด าเนินการเก็บตามล าดับข้ันตอนดังน้ี 1) เมื่อแบบสอบถามผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนดจนสามารถน ามาใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ จึงด าเนินการส่งแบบสอบถามแก่
ประชากรกลุ่มตัวอย่างจ านวน รวม 102 ชุด 2) แบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับเรียบร้อย น ามา
ตรวจสอบโดยผู้วิจัยคัดเลือกแบบสอบถามเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ มาท าการวิเคราะห์ดว้ยวิธีทางสถิต ิ

การวเิคราะหข์อ้มลู 
การวิเคราะห์เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและข้อค าถามที่ต้องการ

ทราบในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อค านวณหาค่าสถิติโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป ดังน้ี 
 1) หาความถ่ีค่าร้อยละ เก่ียวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบคุลากร เก่ียวกับ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน และรายได้ตอ่เดือนโดยเฉล่ีย 

 2)  ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (SD) (Standard Deviation) ของกลุ่ม
ตัวอย่างในส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาอิทธิพลของ
สภาพแวดล้อม ลักษณะงาน และนโยบายการบริหาร ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 

3)  การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรใช้      
t-test กรณีเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กรณี
เปรียบเทียบความแตกต่าง 2 กลุ่มข้ึนไป 

 4)  การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของบุคลากรส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี วิเคราะห์โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson ’Correlation Coefficient) 
 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
 

ผลการวเิคราะหเ์ก ีย่วกบัปจัจยัสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ต าแหน่งนักวิชาการ
พัฒนาชุมชน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6-10 ปี และมีรายได้ต่อเดือนโดยเฉล่ีย 20,001-30,000 บาท  

X
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ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเก ีย่วกบัอทิธพิลของสภาพแวดลอ้ม ลกัษณะงาน และนโยบายการ
บรหิาร  
 อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ลักษณะงาน และนโยบายการบริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก พิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับจากสูงไปต่ า พบว่า ด้านลักษณะงาน มีค่าเฉล่ียมากที่สุด 
รองลงมาคือ ด้านนโยบายการบริหาร และด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ตามล าดบั  

1) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก หน่วยงานให้โอกาสท่านใน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อนร่วมงานยอมรับในความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของท่าน และผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้รับผิดชอบงานทั้งกระบวนการตัง้แต่เริ่มตน้จนจบ 
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ มีความสามัคคีในการท างาน 

2) ด้านลักษณะงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มักน าข้อบกพร่องที่พบเจอหรือค าแนะน าจาก
ผู้อ่ืนมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้งานพัฒนา และมีมาตรฐานข้ึน ได้ใช้ความคิดริเริ่มในการปฏิบัติงาน    
และเข้าใจถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของต าแหน่งหน้าที่ทีด่ ารงอยู่ และสามารถท างานไดเ้สร็จส้ิน
และประสบความส าเร็จได้เปน็อย่างดี 

3) ด้านนโยบายการบริหารงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บังคับบัญชาใหค้วามยุตธิรรมกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาทกุคน นโยบายต่าง ๆ ในหน่วยงานมีความเป็นธรรม และหน่วยงานเปิดโอกาสให้ท่าน 
ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และหน่วยงานมี
การจัดระเบียบการปฏิบตัิงานที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

ผลการวิเคราะหข์้อมลูเก ีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการท างานของบคุลากร
ส านกังานพฒันาสงัคม จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน  ี

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความส าคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากรส านักงานพัฒนาสังคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการตระหนัก     
ถึงผลปประโยชน์ส่วนรวมขององค์กร ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ด้านการท างานเป็นทีม 
และมีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ ด้านความรู้ความสามารถในงาน กับด้านจิตส านึกในการให้บริการ ตามล าดบั  

1) ด้านความรู้ความสามารถในงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีความสนใจศึกษานวัตกรรม
ต่าง ๆ  เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาการท างานให้ดีย่ิงข้ึน ได้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ทั้งด้าน
วิชาการ และการพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการท างาน รวมทั้งให้ความ
ร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาชุมชน และมีโอกาสน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานอันเป็นการ
ก่อให้เกิดความเช่ียวชาญในงานที่รับผิดชอบ และได้เข้ารับการฝึกอบรมตรงตามสายงานที่ปฏิบัติและ
สามารถน ามาประยุกตใ์ช้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล 

2) ด้านจิตส านึกในการให้บริการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีความคิดอยู่เสมอว่าหน่วยงาน
หรือผู้มาติดต่อราชการทุกรายคือคนส าคญัต่อองค์กรและตัวท่านเอง ให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนที่มา
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ติดต่อขอการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเป็น
อย่างดี และให้การบริการแก่หน่วยงานที่มาติดต่อด้วยมิตรไมตรีทีด่ีในทุกสถานการณ์ และเต็มใจและ
พร้อมอุทิศเวลาเพื่อให้การบรกิารแก่หน่วยงานหรือผู้มาตดิต่อราชการอย่างเต็มที่ 

3) ด้านการท างานเป็นทีม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท่านเป็นผู้หน่ึงที่มีส่วนในผลส าเร็จจาก
การเป็นทีม มีความเช่ือมั่นในระบบการท างานเป็นทีมที่มีการระดมคว ามคิดเห็นในการแก้ปัญหา   
ต่าง ๆ  และมีความตั้งใจปฏิบัติงานและใหก้ารช่วยเหลือเก้ือกูลเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ ข้อที่มี
ค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ มีส่วนร่วมช่วยเสริมสร้างความสัมพนัธ์อันดีใหเ้กิดข้ึนในหมูค่ณะ 

4) ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีความมุ่งมั่น 
กระตือรือร้น เอาใจใส่ เพื่อให้ผลงานบรรลุส าเร็จตามเป้าหมาย มีความยินดีในผลส าเร็จและพร้อมที่
จะยอมรับในข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน รวมถึงการมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ เป็น
อย่างดี และมีการวางแผนเพื่อก าหนดกรอบในการปฏิบัตงิาน 

5) ด้านการตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมขององค์กร ภาพรวมอยู่ในระดั บมาก ได้ใช้
ทรัพยากรขององค์กรไปด าเนินงานให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจูงใจเพื่อน
ร่วมงานให้มีความรักและร่วมกันรักษาผลประโยชน์ขององค์กร และมีความกระตือรือร้นที่จะบริการ   
ผู้ที่มาติดต่อราชการด้วยความเต็มใจ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบุคลากรภายนอกต่อองค์กร และ   
มีส่วนในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดใีห้เกิดข้ึนกับองค์กร 

ผลการเปรยีบเทยีบปจัจยัสว่นบคุคลทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพการท างานของบคุลากร
ส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี 

ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า บุคลากรที่มีอายุ และรายได้ต่อเดือนโดยเฉล่ียที่ต่างกัน โดยภาพรวมและ
รายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ 
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ต่างกันโดย
ภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั .05  

ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธ ิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร  
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ลักษณะงานและนโยบาย
การบริหารส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี      
โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และระดับ 0.01 

ผลการวเิคราะหถ์ดถอยพห ุ
1) ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิภาพ
การท างานของบุคลากรสามารถพยากรณ์ได้ 11 % (R2 = .110) ซ่ึงมีค่าน้อยท าให้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ของค่าคาดหวังส าหรับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรมีความคลาดเคล่ือนต่ า (SEE = .16422)      
ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลสามารถท านายประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรสามารถร่วมท านายได้ไม่ค่อยดี 
(F = 1.664) และพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด  สุราษฎร์ธานี อย่างไม่มีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. of F = .127) 

2) ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุปัจจัยอิทธิพลของสภาพแวดล้อม ลักษณะงานและนโยบายการ
บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอิทธิพลของสภาพแวดล้อม ลักษณะงานและนโยบายการบริหารกับ
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรสามารถพยากรณ์ได้ 79.9 % (R2 = .799) ซ่ึงมีค่าค่อนข้างสูงท าให้การ
ประมาณความคลาดเคล่ือนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าคาดหวังส าหรับประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากรมีความคาดเคล่ือนต่ า (SEE = . 07641) ส่วนปัจจัยอิทธิพลของสภาพแวดล้อม ลักษณะงานและ
นโยบายการบริหารสามารถร่วมท านายได้อย่างดี (F = 130.020) และพบว่า ปัจจัยอิทธิพลของ
สภาพแวดล้อม ลักษณะงานและนโยบายการบริหารส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 

 
อภิปรายผล 

 
 ผลจากการวิจัย เรื่อง อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ลักษณะงาน และนโยบายการบริหารที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีประเดน็ที่
ควรน ามาอภิปรายผลดงัน้ี 

1) อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ลักษณะงานและนโยบายการบริหารของส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างาน ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ด้านลักษณะงาน ด้านนโยบายการบริหาร และด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงานให้โอกาสในการศึกษาต่อ ฝึกอบรม และศึกษา 
ดูงาน การมีเพื่อนร่วมงานยอมรับในความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผู้บังคับบัญชา       
เปิดโอกาสให้รับผิดชอบงานทั้งกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ หน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ มีความ
สามัคคีในการท างาน ในส่วนของลักษณะงาน มักน าข้อบกพร่องที่พบเจอหรือค าแนะน าจากผู้อ่ืนมา
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้งานพัฒนาข้ึน และมีมาตรฐานข้ึน ดังน้ันการได้ใช้ความคดิรเิริ่มในการปฏิบตังิาน       
การเข้าใจถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของต าแหน่งหน้าที่ทีด่ ารงอยู่ และสามารถท างานได้เสร็จส้ินและ
ประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างด ีนอกจากน้ันนโยบายการบริหารงาน ผู้บังคับบัญชาให้ความยุติธรรม
กับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน โดยนโยบายต่าง ๆ ในหน่วยงานมีความเป็นธรรม หน่วยงานเปิดโอกาสให้
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ท่านได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และหน่วยงาน
มีการจัดระเบียบการปฏิบัติงานที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ  
เฮอร์ซเบอร์ก ที่สามารถสรุปได้ดังน้ี 1) ปัจจัยจูงใจ หรือปัจจัยกระตุ้น อันได้แก่ ตัวงานเอง หรือ
ลักษณะของงานมีความส าคัญเพราะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน อย่าง
แท้จริง 2) ปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย เป็นความต้องการที่ไม่มีวันที่จะส้ินสุดมีแต่จะเพิ่มข้ึน 
เรื่อย ๆ จะช่วยลดความไม่พอใจที่จะท างานได้แต่ไม่สามารถสร้างความพึงพอใจที่แทจ้ริงและถาวรได้ 
3) คนท างานทุกระดับจะมีความพอใจในงานอย่างแท้จริงเมื่อเขาเห็นว่างานน้ันมีความหมายและเปน็
ส่ิงที่ท้าทายส าหรับเขา 4) ในกระบวนการจูงใจที่ต้องการจะสร้างให้เกิดแรงจูงใจที่ดีน้ันต้องมีการจัด
และก าหนดปัจจัยต่าง ๆ  ทั้งสองกลุ่ม คือปัจจัยแรงจูงใจ หรือปัจจัยกระตุ้นและปัจจัยค้ าจุนหรอืปัจจยั
สุขอนามัย ทั้งสองอย่างพร้อมกัน ส าหรับผู้บริหารหากจะน าแนวคิดทฤษฎี ของเฮอร์ซเบอร์กไป
ประยุกต์ใช้ในการท างาน โดยการสร้างบรรยากาศในการท างานใหผู้้ปฏิบัตงิานเกิดความพึงพอใจ โดย
ค านึงถึงปัจจัยค้ าจุนซ่ึงได้แก่ มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี นโยบายและการบริหารจัดการที่
ชัดเจน ความสัมพันธ์ที่ดีระหวา่งบคุคลในทีท่ างาน เงินเดือนที่เหมาะสม ประโยชน์ตอบแทนทีเ่พียงพอ
รวมทั้งความมั่นคงของงาน เป็นต้น ดังน้ันปัจจัยค้ าจุนเหล่าน้ีจึงมีความส าคัญและมีความจ าเป็น และ
เมื่อมีปัจจัยเหล่าน้ีอยู่แล้วก็จะเป็นการง่ายที่จะจูงใจผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

2) ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีอายุ และรายได้ต่อเดือนโดยเฉล่ียที่ต่างกันโดย
ภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านเพศ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่
ต่างกันโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้ านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ์ (2542) กล่าวถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ท างาน (Efficiency) 5 ด้าน ดังน้ี 1) คุณภาพงาน (Quality of Work) คือ ความมีคุณภาพของผลงาน 
ความถูกต้องครบถ้วน ประณีต และเป็นที่พึงพอใจจากผลงานที่ส าเร็จจากผู้ที่เก่ียวข้อง 2) ความรู้
เก่ียวกับงาน (Job Knowledge) คือ การที่ผู้ท างานมีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนในคู่มือ วิธีปฏิบตัิ
เก่ียวกับงาน รวมถึงการน าทักษะและเทคนิคต่าง ๆ  ที่จ าเป็น มาประยุกต์ใช้กับงานของตนเองและงาน
อ่ืนที่เก่ียวข้องได้เป็นอย่างดี 3) คุณภาพของลักษณะส่วนตัว (Quality of Personal) คือ พฤติกรรม
ของบุคคลที่แสดงออกทางบุคลิกภาพการแต่งกาย กิริยาท่าทางที่เกิดข้ึน การใช้วาจาที่เหม าะสม  
4) ความร่วมมือกับผู้อ่ืน (Cooperativeness) คือ การที่ ผู้ท างานมีความสามารถและเต็มใจท างาน
ร่วม กับ เพื่อนร่วมงาน ให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน มีความสามัคคีทั้ง กับผู้บริหาร และ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน 5) ความคิดริเริ่มหรือความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)   
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คือ ผู้ท างานที่มีความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ทั้งในงานที่ท าอยู่และงา นอ่ืนที่เก่ียวข้อง       
โดยกล้าที่จะเริ่มต้นงานได้ด้วยตนเอง และไม่กลัวที่จะด าเนินการด้วยตัวเองคนเดียว แก้ไขปัญหา   
ด้วยเหตุและผล 

3) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของปัจจั ยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากรส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ลักษณะงานและนโยบายการบริหารส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานของบุคลากรส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และระดับ 0.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ รสลิน เจียมเจริญ 
(2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการส านักงบประมาณ เป็นการ
วิจัยเชิงส ารวจ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่เก่ียวกับการท างาน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน การฝึกอบรม แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความก้าวหน้าในการท างาน และความศรัทธาต่อผู้น า    
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

 

ข้อเสนอแนะ 
 

1) ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งน้ี   จากการศึกษาพบว่า 1) อิทธิพลของสภาพแวดล้อม 
ลักษณะงาน และนโยบายการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลน้ัน ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญต่อทรัพยากรมนุษย์ สภาพแวดล้อมในการท างาน    
ลักษณะงาน และนโยบายการบริหาร นอกจากน้ีต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยส่งเสริม
ให้มีการศึกษาต่อ และมีการฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติทีด่ีตอ่ส านักงานพัฒนาชุมชนและมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 2) ประสิทธิภาพการท างาน นโยบาย
การบริหารของผู้บริหารจ าเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ที่มีมุมมองที่กว้างไกล มีการปรับโครงสร้างทางการ
บริหารให้มีความคล่องตัวมากย่ิงข้ึน โดยปรับปรุง กฎ ระเบียบ และลดข้ันตอนของการท างานในสาย
บังคับบัญชาให้น้อยลงซ่ึงจะท าให้การท างานรวดเร็วข้ึน นอกจากน้ีควรสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
โดยปรับหลักเกณฑ์และอัตราคา่ตอบแทนใหบุ้คลากรสูงข้ึน 

2) ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัยแรงจูงใจและบรรยากาศองค์กรกับ
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรหน่วยงานองค์กรของรัฐอ่ืน ๆ  เช่น  ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดอ่ืน ๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรต่อไป และควรเพิ่ม   
ตัวแปรอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
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การประยุกต์ใชเ้ครือ่งมอืลีน ซิกซ์ ซิกม่า ผ่านการเรียนรูจ้ากการปฏบิัติเพื่อลด
เวลารอคอยในการบรกิารผู้ป่วยนอก: คลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัของ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 

ปรีชา สุมาลัย* 
 

บทคัดยอ่ 
 

การศึกษาค้นคว้ากิจกรรมการประยุกต์ใช้เครื่องมือลีน ซิกซ์ ซิกมา ผ่านการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติเพื่อลดเวลารอคอยในการบริการผู้ป่วยนอก:คลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ โดยน าระบบการ วิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย( Patient Data Analytics 
Information System: PDA-IS) ข้อมูลสารสนเทศของโรงพยาบาล (Hospital information System: 
HIS) โดยเฉพาะปัญหา  ด้านประสิทธิภาพของการให้บริการผู้ป่วยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ 
(NCDs:Non-Communicating Diseases) เพื่อจะมุ่งแก้ปัญหาประสิทธิภาพการบริการ  เป็นการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือลีน ซิกซ์ ซิกม่า มาแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการใน 3 ด้าน  ได้แก่ 
ด้านเวลา (Time)  ด้านต้นทุน (Cost) และด้านคุณภาพบริการที่ต่อเน่ือง (Variation) แต่เน่ืองด้วย
ข้อจ ากัดในเวลาที่จะท าการศึกษาผู้ศึกษาจึงเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านเวลาคือมีเป้าหมายที่จะใช้
เครื่องมือลีน ซิกซ์ ซิกม่า ผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบตัิเพื่อลดเวลารอคอยเท่าน้ัน 

การศึกษาโดยใช้กระบวนการศกึษาการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ(Action Learning 
Project) โดยยึดองค์ประกอบ 6 ด้าน  ของการเรียนรู้จากการปฏิบัติสมาชิกกลุ่มผู้ที่มีความรู้ปัญหา 
(Who Knows) ผู้ที่มีความสนใจ (Who Cares) ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้อง (Who Can) ผ่านการ
ประชุมสมาชิกกลุ่ม 3 ครั้ง โดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติโดยการตั้งค าถาม (Question) และการ
สะท้อนกลับ (Reflection) ตามสมการความส าเร็จของการ Learning= Programmed Knowledge 
+ Question + Reflection + Implementation +  Reflection หรือ L=P+Q+R+ I+R โดยมี
วัตถุประสงค์คือ เป็นการระดมสมองทุกวิชาชีพ ได้แก่  แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบ าบัด  
นักโภชนาการ นักการแพทย์แผนไทย และผู้รับบริการในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้เครื่องมือลีน 

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ซิกซ์ ซิกม่า ซ่ึงมี 5 ข้ันตอนคือ DMAIC  ข้ันที่ 1 ก าหนดปัญหา (Define): การก าหนดปัญหาการขาด
ประสิทธิภาพของการให้บริการคลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบคือปัญหาระยะเวลารอคอยของ
ผู้ป่วยโดยเฉล่ียนานถึง 4 ช่ัวโมง 14 นาทีและก าหนดเป้าหมายการพัฒนา NCDs Clinic อย่างชัดเจน
ที่จะลดเวลารอคอยเฉล่ียให้เหลือเพียง 90 นาที ในข้ันตอนน้ีจะท าการศึกษาโดยมีการระบุและ
คัดเลือกหัวข้อเพื่อการด าเนินการ ว่าอะไร ส่วนไหน ที่จ าเป็นต้องปรับปรุง ข้ันที่ 2 การวัด (Measure): 
การวัด เป็นส่ิงจ าเป็นที่จะท าให้เข้าใจสภาพของกระบวนการท างานในคลินิกบริการของโรงพยาบาล
โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศเป็นหลักในการตรวจสอบเวลารอคอยของผู้ป่วยเป็นรายบคุคลได้  
ข้ันที่ 3 การวิเคราะห์ (Analyze): เป็นการเอาข้อมูลทางตัวเลขและสาเหตุของปัญหาหรือ Root 
Cause Analysis (RCA) ที่เป็นสาเหตุ 4 ประเด็น (4M) ทั้งจากบุคลากรทางการแพทย์  (Man) 
กระบวนการท างาน (Method) วัสดุการแพทย์/ยา/เวชภัณฑ์ (Material) และจากเครื่องมือแพทย์
(Machine) ที่ได้จากการวัด มาวิเคราะห ์เพื่อหาสาเหตุในการทีท่ าให้เกิดการรอคอยของผู้ป่วยนานข้ึน 
ข้ันที่ 4 การปรับปรุง ( Improve): เพื่อพัฒนาหรือการปรับปรุงสมรรถนะและประสิทธิภาพของ
กระบวนการ โดยการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงกระบวนการท างานในคลินิกบริการ ข้ันที่ 5 การ
ควบคุม (Control): เป็นการพยายามที่จะควบคุมรักษาของกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว โดยมีการติดตามโดยทมีดูแลผู้ปว่ย  (Patient Care Team) กระบวนการเหล่าน้ันอย่าง
ต่อเน่ือง รวมถึงการสร้างระบบควบคุมปอ้งกันความผิดพลาด 

ผลการศึกษาค้นคว้ากิจกรรมประยุกต์ใช้เครื่องมือลีน ซิกซ์ ซิกม่า ผ่านการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติเพื่อลดเวลารอคอยในการบริการผู้ป่วยนอก:คลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชเวียงสระได้พบประเด็นปัญหาเวลารอคอยของผู้ป่วยโดยเฉล่ียนานถึง 4 ช่ัวโมง 14 
นาที เวลารอคอยนานที่สุดถึง 10 ช่ังโมง 20 นาที โดยทางกลุ่มได้วิเคราะห์หาสาเหตุราก (Root 
Cause Analysis)จาก 4 ประเด็น คือ (1) สาเหตุจากบุคลากรพบว่ายังขาดความช านาญในการใช้งาน
ระบบคอมพิวเตอร์ในการตรวจรักษาผู้ป่วย,การหมนุเวียนแพทย์และพยาบาลไม่สัมพันธ์กับช่วงเวลาที่
มีผู้ป่วยมาก (2) สาเหตุจากกระบวนการการท างานที่มีความซ้ าซ้อนของข้ันตอน บางกระบวนการท า
ให้สูญเสียเวลาโดยใช่เหตุ (3) สาเหตุมาจากจัดหายาและเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอและ (4) สาเหตุมาจาก
เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้เช่ือมต่อระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศท าให้ต้องเสียเวลากับการมาคีย์ข้อมูล 
กลุ่มการเรียนรู้ได้น าเสนอไปยังผู้บริหารจนได้มีการปรับปรุงตามความง่ายก่อนแล้วค่อยไปยากและ
ปรับปรุงตามก าลังงบประมาณซ่ึงไดม้ีการปรับปรุงลดข้ันตอนการบรกิารลงจาก 16 ข้ันตอนได้ตัดไป 9 
คงเหลือเพียง 7 ข้ันตอน มีการจัดอัตราก าลังของแพทย์และพยาบาลให้เพิ่มข้ึนตามช่วงเวลาที่ ผู้ป่วย
รอสะสมมากที่จุดซักประวัติและในห้องตรวจแพทย์ผลจากการวิเคราะห์พบว่าเวลารอคอยลดลงใน
ปลายเดือนพฤศจิกายน พบว่า เวลารอคอยเฉล่ียลดลงเหลือ 3 ช่ัวโมง 9 นาที ก่อนด าเนินการวิจัย
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พบว่าเดือนสิงหาคมมีเวลารอคอยเฉล่ีย 3 ช่ัวโมง 59 นาที ซ่ึงลดลงกว่าเดิมถึง 50 นาที แต่เป้าหมาย
สูงสุดของโรงพยาบาลคือ 90 นาที แต่ยังต้องปรับปรุงตามข้อเสนออ่ืน ๆ  เพื่อให้สอดคล้องกันกับ
ข้ันตอนการบริการที่ไดต้ัดลดออกคือจะตอ้งมีระบบโปรแกรม Smart Q ที่ท าหน้าที่นัดแทนจุดนัดหน้า
ห้องตรวจ โปรแกรมน้ีสามารถลงทะเบียนตรวจล่วงหน้าโดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องติดต่อห้องเวชระเบียนเพื่อ
ท าบัตรตรวจโรคเลยสามารถไปยังจุดเจาะเลือดได้ ทั้งยังมีการแจ้งเตือนก่อนถึงล าดับเข้าห้องตรวจ
ผ่านโทรศัพท์เคล่ือนที่ได้ด้วย การปรับปรุงอาคารสถานที่ของอาคารผู้ป่วยนอกก าลังด าเนินการโดยมี
มูลนิธิ SCG บริจาคเงินก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกจ านวนเงิน 1,800,000 บาท โดยมีเงินมูลนิธิ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเวียงสระ  ร่วมสนับสนุนงบประมาณจ านวน 800,000 บาท และ
ยังมีโครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่สามารถเช่ือมต่อกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลลด
การคีย์ข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงนอกจากจะเสียเวลาแล้วยังท าให้เกิดความเส่ียงที่จะลงข้อมูลผิด
คน ผลจากการเรียนรู้ในครั้งน้ีมีค าแนะน าที่จะต้องเพิ่มพูนทักษะในการใช้ งานคอมพิวเตอร์ให้กับ
บุคลากรบางกลุ่มซ่ึงคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรจะได้รวบรวมความต้องการการเรียนรู้ (Training 
Need)ของแต่ละหน่วยงานย่อยเพื่อจัดการอบรมต่อไป ในข้ันที่ 5 การควบคุม ( Control) จะต้อง
ด าเนินงานต่อโดยทีมน าทางคลินิก (Patient Care Team) จะต้องก าหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วย 
(Clinical Practice Guideline)ใหม่เพื่อการควบคุมคุณภาพที่สม่ าเสมอต่อเน่ือง แผนงานของ
ผู้บริหารจะน าแนวทางการประยุกต์ใช้เครื่องมือลีน ซิกซ์ ซิกม่า ผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัตขิยายผล
ไปให้ทั่วทั้งองค์การเพื่อแก้ปัญหาภายในโรงพยาบาลจนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาเป็นโรงพยาบาล
ชุมชนต้นแบบแห่งความสุข ดั่งวิสัยทัศน์ที่ไดก้ าหนดไว้ต่อไป 
 
ค  าส าคญั:  การลดเวลารอคอยในการบรกิารผู้ป่วยนอกคลินิกเฉพาะโรคไม่ตดิตอ่เรื้อรัง , ประสิทธิภาพ 
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บทน า 
 
ปัญหาประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ในระดับประเทศ ในโรงพยาบาลรัฐ ซ่ึงมี

โรงพยาบาลชุมชน จัดเป็นสถานบริการสุขภาพที่มีลักษณะของโรงพยาบาลที่มีขนาดเล็กสุดในบรรดา
โรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลชุมชนประจ า
อ าเภอ ที่จะมีขนาดเตียงตั้งแต่ 10, 30, 60, 90 และ 120 เตียงตามล าดับ โดยให้การบริการ ตรวจ
วินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ บริการส่งเสริมสุขภาพ บริการและด าเนินงาน
สุขาภิบาลและป้องกันโรค บริการชันสูตรสาธารณสุขทั้งภายในโรงพยาบาลและสถานบริการ
สาธารณสุขต่าง ๆ  รวบรวมสถิติข้อมูลต่าง ๆ เสนอส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  จัดด าเนินการระบบ
รับ-ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อตรวจหรอืรักษา 

โดยเฉพาะในแผนกผู้ป่วยนอกซ่ึงปัจจุบันมีผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลชุมชนจ านวนมาก
ประสบปัญหาในเรื่องประสิทธิภาพการให้บริการการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา  ( Timely 
Service) คือความล่าช้าหรือเวลารอคอยของผู้ป่วยมาก ท าให้ความพึงพอใจในบริการลดลง ทั้งยัง
ส่งผลลบทางด้านเศรษฐกิจทั้งทางตรงคือต้นทนุ (Cost) การรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลและตน้ทนุ
ค่าเสียเวลา/เสียโอกาสของผู้ป่วยและญาติที่ไม่ได้ประกอบอาชีพในวันที่เดินทางมาตรวจรักษาท าให้
ขาดรายได้ อีกประการหน่ึงที่ส าคญัคุณภาพการบริการที่ไม่สม่ าเสมอ (Variation Service) และความ
ต่อเน่ืองแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการ ประกอบกับประชาชนผู้มาขอรับบริการด้านสุขภาพมีความรู้มากข้ึน 
มีความคาดหวังกับโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ กล่าวคือคาดหวังว่าจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ 
ปลอดภัย ถูกใจ และรวดเร็วหากไม่เป็นไปตามที่คาดหวังท าให้เกิด ข้อร้องเรียนข้ึน นอกจากน้ี ปัญหา
เรื้อรังของกระทรวงสาธารณสุขไทยคือการขาดแคลนบุคลากรสายวิชาชีพโดยเฉพาะการขาดแคลน
แพทย์และพยาบาลวิชาชีพ  ซ่ึงผู้ป่วยที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกจะมารอที่จุดซักประวัติโดยใช้
เวลานานถึง ครึ่งช่ัวโมงถึงหน่ึงช่ัวโมง และหลังจากน้ันจะต้องมารอตรวจ จากเหตุผลดังกล่าวท าให้  
ศ.นพ.ปิยสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบัน ได้เล็งเห็นความส าคัญของ
ปัญหาดังกล่าว จึงได้ก าหนดให้มี “นโยบายการให้บริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)” มี
วัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยและผลการรักษาที่ดีของผู้ป่วย ลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วยนอก 
เพื่อสร้างความพึงพอใจและผลการพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลด้วย (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2561) แต่ด้วยการมีนโยบายต่อเน่ืองของนโยบายประกันสุขภาพทั่วหน้า 
ผู้รับบริการมีมากข้ึนและความคาดหวังมากข้ึนด้วย บางครั้งการบริการไม่ครบถ้วนและทั่วถึงจึงเกิด
ความไม่พอใจมีการร้องเรียนถึงพฤติกรรมการบริการที่ไม่ดี บางครั้งน าไปลงในโซเชียลมีเดีย และ
ร้ายแรงที่สุดคือมีการฟ้องร้อง ส่วนประเด็นประสิทธิภาพด้านอ่ืน ๆ ได้แก่การให้บริการอย่างเพียงพอ 
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ก็เป็นปัญหาที่โรงพยาบาลชุมชนไม่สามารถจัดบริการได้ตามความคาดหวังของประชาชนโดยเฉพาะ
การบริการแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ ซ่ึงบริบทของโรงพยาบาลชุมชนไม่มีต าแหน่งแพทย์เฉพาะ
ทางได้ครบถ้วน มีเพียงโรงพยาบาลขนาด 60 เตียงข้ึนไปเท่าน้ันและมีเฉพาะบางสาขาที่เป็นสาขาหลัก
ได้แก่ อายุรแพทย์, กุมารแพทย์, ศัลยแพทย์, สูติ นรีแพทย์และศัลยแพทย์ออโธปิดิก เท่าน้ัน ส่วน
โรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์เท่าน้ันที่จะมีแพทย์เฉพาะทางเหล่าน้ีครบ
ทุกสาขา เมื่อผู้ป่วยในพื้นที่อ าเภอที่เป็นโรงพยาบาลได้รับความเจ็บป่วยที่เกินศักยภาพของแพทย์
ทั่วไปของโรงพยาบาลชุมชนจะส่งถูกส่งตัวไปรักษาต่อในโรงพยาบาลที่มีระดับที่สูงกว่า ฉะน้ัน การ
ขาดประสิทธิภาพดา้นการบริการที่เพียงพอจึงเกิดข้ึน 

 ปัญหาในระดับจังหวัด จากข้อมูลของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบปัญหา
ด้านประสิทธิภาพบริการทางการแพทย์ในผู้ป่วยนอก โดยเฉพาะคลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง
โรงพยาบาลชุมชนซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 18 โรงพยาบาล ทั้ง 3 ประเด็น คือการให้บริการอย่างรวดเร็ว
ทันเวลา (Timely Service) คือผู้ป่วยรอนาน เหมือนกับโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ คือระยะเวลา
รอคอยค่อนข้างนานโดยเฉล่ียผู้มารับบริการมารอนานถึง 4 ช่ัวโมง  รอนานที่สุดถึง 7 ช่ัวโมง 
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2562) ส่วนประสิทธิภาพด้านการบริการที่เพียงพอของ
โรงพยาบาลในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีปัญหาเช่นเดียวกันกับระดบัประเทศ 
คือการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางสาขาหลักต่าง ๆ  ถึงแม้ว่าจะน ายุทธศาสตร์สร้างความเป็นเลิศดา้น
บริการ (Service Excellence)  โดยก าหนดโซนน่ิงในการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนให้มีหน่ึง
โรงพยาบาลเป็นแม่ข่ายพัฒนาการบริการทางการแพทย์ที่ซับซ้อนมีแพทย์เฉพาะทางสาขาหลักข้ึนมา
ดูแลผู้ป่วยในเขตพื้นที่ของตนเองและโรงพยาบาลลูกข่ายด้วย พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมี 4 โซน คือ 
โซนเหนือมีโรงพยาบาลไชยาเป็นแม่ข่าย โซนตะวันออกมีแม่ข่ายคือโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ โซน
ตะวันตกมีโรงพยาบาลท่าโรงช้างเป็นแม่ข่าย และโซนใต้มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระเปน็
แม่ข่าย ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประกาศให้ปี 2563 เป็นปีแห่งการ
พัฒนาคลินิกบริการเฉพาะโรคไม่ตดิตอ่เรื้อรัง 

ปัญหาระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง 
ให้บริการจริง 110 เตียงเปิดให้บริการส่งเสริมสุขภาพ รักษา ป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพ มีบริการ
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยใน ผู้รับบริการมีมากข้ึนเรื่อย ๆ แต่ผู้ให้บริการไม่เพิ่มในอัตราที่
เพียงพอต่อการให้บริการ จึงประสบปัญหาให้เรื่องการไม่พอใจบริการ ดังผลงานตัวช้ีวัดร้อยละความ
พึงพอใจผู้ป่วยนอก มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ซ่ึงแปรผกผันกับเวลารอคอยที่มากข้ึนเรื่อย ๆ  เช่นกัน  
จึงท าให้เกิดการร้องเรียน การลงส่ือโซเชียลมีเดีย มีข้อมูล  3  ปีย้อนหลังพบว่าข้อร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะ  ให้มีแพทย์เฉพาะทางดา้นตา่ง ๆ  คิดเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าดา้นอ่ืน ๆ  ทุกปีมีการร้องเรียน/
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ข้อเสนอแนะ ในแต่ละวันจ านวนมาก ก็ประสบปัญหา ในการรับบริการเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในเรื่อง
ระยะเวลารอคอย ค่อนข้างนาน และนานกว่า ผู้ป่วยนอกทั่วไปด้วยซ้ าจากตารางที่แสดงให้เห็นว่า 
ผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกเฉพาะโรค เบาหวานและความดัน ที่มารับบริการในช่วงเวลา 1 ปี  
(กรกฎาคม 2561 ถึง สิงหาคม 2562) มีระยะเวลารอคอยเฉล่ียนานมากถึง  4 ช่ัวโมง 14 นาที โดยมี
ระยะเวลารอคอยนานสูงสุดถึง 9 ช่ัวโมง 24 นาที เป็นปัญหาขาดประสิทธิภาพการให้บริการอย่าง
ชัดเจน อีกทั้งยังมีข้ันตอนบริการที่ยุ่งยากซับซ้อน ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุบางรายเป็นผู้พิการมี
โรคแทรกซ้อนหลายชนิด อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างยิ่ง ผู้ป่วย NCDs มีอายุเฉล่ียถึง 
68 ปี (ศูนย์สารสนเทศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ,  2562) บางคนไม่มีญาติคอยดูแล
ใกล้ชิด บางคนญาติมาส่งแล้วค่อยมารับกลับ ฉะน้ันการพัฒนาบริการคลินิกเฉพาะโรคไม่ติดตอ่เรื้อรงั 
NCDs ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระจึง เป็ นเรื่องเร่งด่วนเป็นอย่าง ย่ิงเพื่ อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ โดยน าข้อมูลสารสนเทศของโรงพยาบาล HIS (Hospital Information 
System) ซ่ึงมีอยู่แล้ว มาวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย (PDA-IS) หาเวลารอคอยในจุดบริการต่าง ๆ แล้วน า
แนวคิดจากเครื่องมือ ลีน ซิกซ์ ซิกม่า (LSS) มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการศึกษาการ
ประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) เป็นการระดมสมองในทุกวิชาชีพได้แก่ แพทย์ 
พยาบาล เภสัชกร  นักกายภาพบ าบัด  นักโภชนาการ ผู้รับบริการในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งโรค
ความดันและโรคเบาหวาน ญาติผู้ป่วย ผู้ให้บริการ ระดับปฐมภูมิ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ศูนย์สาธารณสุขชุมชนเมืองบ้านส้อง รวมทั้ง นักวิชาการสาธารณสุข ผู้น าท้องที่ และผู้น า
ท้องถ่ินส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ได้แก่ การปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งเทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วน
ต าบล ทุกแห่งเพื่อน า Model จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย (PDA-IS) มาปฏิบัติจริงในคลินิกเฉพาะ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังซ่ึงจะส่งผลใหม้ีการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้รกิารผู้ป่วยดข้ึีน 

การให้บริการผู้ป่วยนอก จะเห็นความซับซ้อนของการให้บริการคลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังซ่ึงมีผลต่อประสิทธิภาพ บางข้ันตอนซ้ า ๆ  นอกจากจะไม่ช่วยเพิ่มคุณค่าการบริการ (Non 
Value Added) แล้วยังท าให้เป็นการสูญเสีย (Waste) เวลาในการให้บริการอย่างหน่ึง เป้าหมายเวลา
รอคอยที่ต้องการคือ 90 นาทีแต่ข้ันตอนปัจจุบันมีมากจนเกิดความล่าช้าและท าให้เกิดปัญหาการจัด
คิวบริการในจุดต่าง ๆ  เพราะผู้ป่วยบางคนเป็นคิวล าดับหลังแตเ่ข้ารับการตรวจก่อนผู้ป่วยที่มีควิล าดบั
แรกซ่ึงจะต้องรอผลเลือดหรือผลเอ็กเรย์ก่อนบางครั้งเกิดความเข้าใจผิดว่ามีการลัดคิวกันในผู้ป่วยและ
ญาติ นอกจากกระบวนการหลักในภาพแล้วยังมีกระบวนการย่อย ได้แก่ การส่งไปรับค าแนะน าจาก
วิชาชีพอ่ืน ๆ ได้แก่ ทันตแพทย์, นักโภชนาการ, นักกายภาพบ าบัด, นักการแพทย์แผนไทย ซ่ึงส่งผล
ต่อระยะเวลารอคอยที่นานข้ึนอีก โดยในข้ันตอนห้องบัตร หรือฝ่ายเวชระเบียน ผู้ป่วยทุกคนจะต้องมา
ลงทะเบียนเพื่อท าการตรวจรักษาผู้ป่วยคลินิกเฉพาะโรคติดต่อเรื้อรังจะมีในระบบนัดอยู่แล้ว ต้องมา
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ติดต่อลงทะเบียนตรวจจะต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครัง้นอกจากน้ีทุกคนจะต้องได้รับการตรวจสอบสิทธิการ
รักษาให้ถูกต้องก่อนส่งไป ยังจุดประวัติจุดซักประวัติผู้ป่วยจะต้องตรวจวัดสัญญาณชีพ  ได้แก่ ช่ัง
น้ าหนัก, วัดส่วนสูง, วัดความดันโลหิต, วัดอุณหภูมิ, วัดชีพจร และนับการหายใจจากน้ันพยาบาล
ประจ าจุดซักประวัติ จะสอบถามอาการต่าง ๆ  ของผู้ป่วย เพื่อเป็นข้อมูลให้แพทย์วินิจฉัย จุดน้ีจะเริ่ม
มีการรอคอยและมีคิวตรวจสะสมมากข้ึนเพราะจะต้องซักประวัติให้ละเอียด จุดต่อมาคือห้องตรวจ
แพทย์ผู้ป่วยทุกคนจะต้องมารับบริการจุดน้ีเป็นจุดที่เป็นคอขวดของระบบเน่ืองจากแพทย์ที่ให้บรกิาร
มีจ านวนจ ากัดเพราะจะต้องแบ่งแพทย์บางส่วนไปตรวจผู้ป่วยใน  ผู้ป่วยฉุกเฉินที่อาคารฉุกเฉินและ
แพทย์บางส่วนจะต้องไปดูแลผู้ป่วยห้องคลอดและห้องผ่าตัดอีกด้วย  นอกจากน้ี โรงพยาบาลยังมี
อาคารผู้ป่วยนอก 2 ที่เปิดให้บริการผู้ป่วยทั่วไป ดงัน้ัน จุดบริการห้องตรวจเป็นจุดที่มีระยะเวลารอ
คอยและคิวผู้ป่วยรอตรวจสะสมมากที่สุด จากน้ันแพทย์จะส่งตรวจเพิ่มเติมไปยังห้องชันสูตรกรณีที่
สงสัย หรือบางคนจะต้องส่งเอกซเรย์ ตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจหรือส่งอัลตร้าซาวด์แล้วกลับมายังห้อง
ตรวจแพทย์อีกครั้งหน่ึง ใช้ผลการรายงานและส่ังการรักษา หลังจากน้ันส่งไปรับยาที่ห้องเภสัชกรรม 
ซ่ึงห้องจ่ายยาน้ี เป็นจุดที่มีการรอคอยน้อยที่สุดและมคีิวรอรับบริการน้อยที่สุด  

 

ค  าถามการวจิยั 
 
1) ประสิทธิภาพในการให้บริการคลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicating 

Disease Clinic) ในด้านคือ ลดเวลารอคอยของผู้ป่วย (Reducing Patient Waiting Time) เป็น
เช่นใด ? 

2) การน าเครื่องมือ Lean Six Sigma มาปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในด้านคือ เวลา (Time) คือ การลดเวลารอคอยของผู้ป่วย (Reducing Patient Waiting Time) ใน
การบริการผู้ป่วยนอกในคลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicating Diseases Clinic) 
ได้เช่นไร ? 

 

วัตถุประสงคก์ารศกึษา 
 
1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการใหบ้ริการคลินิกเฉพาะโรคไมต่ิดตอ่เรื้อรัง (NCD) ในด้าน 

เวลา (Time) คือการลดเวลารอคอยของผู้ป่วย (Reducing Patient Waiting Time) 
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2.  เพื่อน าเครื่องมือ Lean Six Sigma มาปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการผู้ป่วยนอกในคลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicating Diseases) ในด้าน 
เวลา (Time) คือ การลดเวลารอคอยของผู้ป่วย (Reducing Patient Waiting Time) 
 

วิธีการศกึษา และการด าเนนิกจิกรรมการเรยีนรูจ้ากการปฏบิัติ 
 

1)  ห ลักการของ ลีน  ซิกซ์ ซ ิกม ่า (DMAIC) เป็นแนวคิดที่กลุ่มกิจกรรมดังต่อไปน้ี   
(DMAIC) ดังน้ี 

ข้ันที่ 1 ก าหนดปัญหา (Define) การก าหนดปัญหาการขาดประสิทธิภาพของ NCDs Clinic 
และเป้าหมายการพัฒนา NCDs Clinicอย่างชัดเจนที่จะท าการศกึษาโดยมีการระบุและคดัเลือกหัวข้อ
เพื่อการด าเนินการ ว่าอะไร ส่วนไหน ที่จ าเป็ นต้องปรับปรุงและจะปรับปรุงอย่างไร รวมถึงหา
จุดบกพร่องของกระบวนการท างาน  

ข้ันที่ 2 การวัด (Measure) การวัด เป็นส่ิงจ าเป็นที่จะท าให้เข้าใจสภาพของกระบวนการ
ท างานในปัจจุบัน ซ่ึงจะเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับความเสียหาย และสาเหตุที่เป็นไป
ได้ โดยจะน าข้อมูลเหล่าน้ันมาจัดวางตามช่วงระยะเวลา เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตหุลักที่แทจ้ริง และจดั
ช้ันความถ่ีตามหลักการสถิติ (Pareto Analysis) เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการ วิเคราะห์ หลังจากที่ได้
ก าหนดประเด็นปัญหาไว้อย่างชัดเจน  

ข้ันที่ 3 การวิเคราะห์ (Analyze): เป็นการเอาข้อมูลทางตัวเลขและสาเหตุของปัญหาหรือ 
Root Cause Analysis (RCA) ที่เป็นสาเหตุ 4 ประเด็น (4M) ทั้งจากบุคลากรทางการแพทย์ (Man), 
กระบวนการท างาน (Method), วัสดุ (Material) และจากเครื่องมือแพทย์ (Machine) ที่ได้จากการ
วัด มาวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุในการที่ท าให้เกิดความคาดเคล่ือน และการเปล่ียนแปลงแบบ
หลากหลาย (Variability) ในกระบวนการ มาท าการวิเคราะหป์ัญหา ระบุปัจจัยส าคัญและตน้ตอทีท่ า
ให้เกิดความผิดพลาดหรือเกิดปัญหาด้านระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนานข้ึน 

ข้ันที่ 4 การปรับปรุง (Improve) เพื่อพัฒนาหรือการปรับปรุงสมรรถนะและประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ( ลดระยะเวลารอคอย ) โดยการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงกระบวนการท างานใน 
NCDs Clinic จะมีการก าหนดแผนการปรับปรุงและการแก้ไขที่มีเป้าหมายชัดเจนเพื่อจะน าไปพัฒนา
วิธีที่จะน ามาขจัดและลดปญัหา 

ข้ันที่ 5 การควบคุม (Control) เป็นการพยายามที่จะควบคุมรักษาของกระบวนการที่ได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขเรียบรอ้ยแล้ว โดยมีการติดตามกระบวนการเหล่าน้ันอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการสร้าง
ระบบควบคมุปอ้งกันความผิดพลาด 
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2)  กลุม่กจิกรรมการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิ สมาชิกกลุ่มได้ท าการคัดเลือกมาจากบุคลลากร
ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลซ่ึงเป็นองค์การของผู้เ ช่ียวชาญ (Professional Organization)
ประกอบด้วยแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านอายุรกรรม, พยาบาลวิชาชีพ, เภสัชกร, นักเทคนิคการแพทย์, นัก
กายภาพบ าบัด, นักการแพทย์แผนไทย และนักโภชนาการ ซ่ึงเน้นคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่
หน้างานโดยเฉพาะและเป็นบุคคลส าคัญของงาน (Key Man) ซ่ึงจะประกอบไปด้วย  1) ผู้ที่มองเห็น
โอกาส (Who Knows) 2) ผู้ที่มีความสนใจ (Who Care) 3) ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้อง (Who 
Can) และ 4) ผู้รับผลกระทบ (Who Effect) 

ค าถามในการศึกษาการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  1.ปัญหาที่เกิดข้ึนในระบบงานปัจจุบันของ
คลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคืออะไรบ้าง ได้แก่ ปัญหาจากคน (Man) ซ่ึงอาจจะเกิดจากบุคลากร
ของโรงพยาบาลเองหรือบางครั้งอาจจะเกิดจากผู้ป่วยหรือญาติ  ปัญหาจากกระบวนการการท างาน 
(Method) กลุ่มฯจะต้องร่วมกันหาข้ันตอนที่ไม่จ าเป็นและไม่เกิดคณุคา่ (Non Value Added) ปัญหา
จากจากส่ิงส่งมอบแก่ผู้ป่วย (Material) ได้แก่เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์และปัญหาจากเครื่องมือ
หรืออาคารสถานที่ (Machine) มีความพร้อมใช้งานดหีรอืมีข้อบกพร่องหรอืไม่ 2. กระบวนการท างาน
ใดบ้างที่ไม่เกิดคุณคา่ (Non Values Added Process)  3. ปัญหาในการจัดบริการน้ันเกิดจากสาเหตุ 
(Root Cause Analysis) อะไรบ้าง ทั้ง 4 ปัญหา คือ คน ,ระบบงาน, วัสดุส่งมอบแก่ผู้ป่วยและ
เครื่องมือตลอดจนอาคารสถานที่  4. แนวทางการแก้ปัญหาสาเหตุราก (RCA) ทั้ง 4 ด้านอะไรบ้าง 5. 
เราจะด าเนินการปรับปรุงกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่เป็นกระบวนการท างานที่ไม่เกิดคุณค่า ( Non 
Values Added Process) อย่างไรและมีข้ันตอนบริการใดที่ควรปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิก   6. มี
วิธีการหรือเทคโนโลยีใดมาทดแทนข้ันตอนดังกล่าวได้บา้ง  7. กระบวนการที่จะปรบัปรุงจะด าเนินการ
ให้มีคุณภาพต่อเน่ืองสม่ าเสมออย่างไรและ  8. มีแนวทางใดในการติดตามและประเมินผลให้ระบบที่
ปรับปรุงแล้วมีความย่ังยืน 

การสะท้อนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การ
ประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบบริการคลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ส่ิงที่เกิด
บทเรียนและการสะท้อนการเรียนรู้คือการทบทวนการเรียนกระบวนการท างานของผู้ปฏิบัติงานจรงิที่
หน้างาน ท าให้เกิดการท างานเป็นทีมที่แทจ้ริง เกิดการแก้ปัญหาทีเ่กิดข้ึนจริงจากผู้ปฏิบัตจิริงส่งข้ึนไป
ยังผู้บริหาร (Bottom Up) นอกจากจะเกิดประสิทธิภาพในการท างานแล้วยังก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจของผู้ปฏิบัติงานในคลินิกเฉพาะโรคไม่ตดิตอ่เรื้อรัง ซ่ึงเป็นทีมคร่อมสายงานมาจาก สหสาขา
วิชาชีพประกอบด้วยแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านอายุรกรรม พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ 
นักกายภาพบ าบัด นักการแพทย์แผนไทย และนักโภชนาการ ซ่ึงเน้นคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติ
หน้าที่หน้างานโดยเฉพาะและเป็นบุคคลส าคัญของงาน (Key Man) โดยทุกคนสามารถแสดงความ
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คิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีผู้บังคับบัญชามาควบคมุส่ังการ ท างานกันแบบมืออาชีพตามความสามารถ
และบทบาทหน้าที่แห่งสายวิชาชีพ การสร้างการมีส่วนร่วมในครั้งน้ีจะเป็นบทเรียนที่ส าคัญของ
องค์การสามารถน าไปขยายผลยังระบบบรกิารรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย
ในต่อไป 

3)  ขั้นตอนการด าเนนิกจิกรรมการประชมุพบปะ 
(1) การก าหนดปัญหา/ริเริ่ม  การก าหนดปญัหาการขาดประสิทธิภาพของ NCDs Clinic 

และเป้าหมายการพัฒนา NCDs Clinic อย่างชัดเจนที่จะท าการศึกษาโดยมีการระบุและคัดเลือก
หัวข้อเพื่อการด าเนินการ ว่าอะไร ส่วนไหน ที่จ าเป็นต้องปรับปรุงและจะปรับปรุงอย่างไร รวมถึงหา
จุดบกพร่องของกระบวนการท างาน   การวัด (Measure): การวัด เป็นส่ิงจ าเป็นที่จะท าให้เข้าใจ
สภาพของกระบวนการท างานในปัจจุบัน ซ่ึงจะเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับความ
เสียหายและสาเหตุที่เป็นไปได้ โดยจะน าข้อมูลเหล่าน้ันมาจัดวางตามช่วงระยะเวลา เพื่อวิเคราะห์หา
สาเหตุหลักที่แท้จริงและจัดช้ันความถ่ีตามหลักการสถิติ (Pareto Analysis) เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อ
การวิเคราะห์ หลังจากที่ได้ก าหนดประเด็นปัญหาไว้อย่างชัดเจน  การวิเคราะห์ (Analyze): เป็นการ
เอาข้อมูลทางตัวเลขและสาเหตุของปัญหาหรือ Root Cause Analysis (RCA )ที่เป็นสาเหตุ 4 
ประเด็น (4M) ทั้งจากบุคลากรทางการแพทย์ (Man), กระบวนการท างาน (Method), วัสดุ(Material) 
และจากเครื่องมือแพทย์ (Machine) ที่ได้จากการวัด มาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุในการที่ท าให้เกิด
ความคาดเคล่ือน และการเปล่ียนแปลงแบบหลากหลาย (Variability) ในกระบวนการ มาท าการ
วิเคราะห์ปัญหา ระบุปัจจัยส าคัญและต้นตอที่ท าให้เกิดความผิดพลาดหรือเกิดปัญหาด้านระยะเวลา
รอคอยผู้ป่วยนานข้ึน การควบคุม (Control) เป็นการพยายามที่จะควบคุมรักษาของกระบวนการที่
ได้รับการปรบัปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยมีการติดตามกระบวนการเหล่าน้ันอย่างตอ่เน่ือง รวมถึงการ
สร้างระบบควบคมุปอ้งกันความผิดพลาด 

(2) กลุ่มกิจกรรมเรียนรู้จากการปฏิบัติ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการผู้ป่วยนอก
กรณีศึกษาคลินิกเฉพาะโรคไม่ตดิตอ่เรื้อรัง (NCD) ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระน้ันตอ้ง
คัดเลือกสมาชิกกลุ่มกิจกรรมที่มีส่วนเก่ียวข้องให้ครอบคลุมหลายฝ่ายทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเดจ็
พระยุพราชเวียงสระซ่ึงเป็นผู้ให้บริการและผู้รับบริการรวมทั้งในชุมชนโดยเฉพาะผู้น าท้องที่และผู้น า
ท้องถ่ิน โดยผู้ให้บริการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระในทุกวิชาชีพได้แก่  แพทย์
,พยาบาล,เภสัชกร,นักกายภาพบ าบัดนักโภชนาการ ส่วนผู้รับบริการในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรั งทั้ง
ความดันและโรคเบาหวานรวมทัง้ญาตผู้ิป่วยยังมีผู้ให้บริการในระดับปฐมภูมิ หรือโรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพต าบลและศูนย์สาธารณสุขชุมชนเมืองบ้านส้องรวมทัง้นักวิชาการสาธารณสุข, ผู้น าท้องที่, ผู้น า
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ท้องถ่ินและส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้แก่ การปกครองท้องถ่ินทั้งเทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วน
ต าบล ทุกแห่ง 

(3) กระบวนการซักถามและสะท้อนมุมมอง การประชุมสมาชิกกลุ่มต้องใช้กระบวนการ
ซักถามตามหลักของการเรียนรู้จากการปฏิบัติการตั้งค าถามเป็นค าถามปลายเปิดโดยให้สมาชิกกลุ่มมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็น ค าถามน้ันเป็นกรอบแนวคิดของกระบวนการลีน ซิกซ์ ซิกม่า ทั้ง 5 
ข้ันตอน (DMAIC) โดยสมาชิกกลุ่มฯ สามารถเสนอแนะนอกกรอบ แล้วร่วมกันกล่ันกรองแนว
ทางแก้ไขปัญหาตลอดจนสร้างระบบบริการที่สามารถปฏิบัติจริงเกิดประสิทธิภาพการบริการตาม
ความมุ่งหวังของกลุ่ม 

(4) การร่วมกันก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา/ริเริ่ม สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมใน
การก าหนดเป้าหมายการประยุกต์ใช้เครื่องมือลีน ซิกซ์ ซิกมา ผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อลด
เวลารอคอยในการบริการผู้ป่วยนอก:คลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชเวียงสระ โดยน าเสนอแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย (Clinical Practice Guideline: CPG) 
และน าเสนอการจัดการข้ันตอนบริการใหม่ (Work Instruction) เพื่อลดระยะเวลารอคอยตาม
เป้าหมายส าคัญในการพฒันาคลินิกบรกิาร 

(5) การเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง ทีมคร่อมสายงานในการดูแลผู้ป่วย (Patient Care 
Team: PCT) จะเป็นทีมน าในโรงพยาบาลในการพัฒนาการจัดบริการดูแลรักษาผู้ป่วยในทุกค ลินิก
บริการอย่างสม่ าเสมออยู่แล้ว แต่พอน าแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบั ติมาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในบริการท าให้ทีมมีส่วนร่วมในการน าเสนอปัญหาและ
แนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวโดยยึดผู้ป่วยเป็นศนูย์กลางและจะขยายไปยังทกุคลินิกบริการใหค้รอบคลุม
ทั้งโรงพยาบาล 

(6) ผู้อ านวยการกลุ่ม ผู้อ านวยการกลุ่มจะคอยกระตุ้น ให้กลุ่มได้มีการพูดคยุแลกเปล่ียน
มุมมองสามารถก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาประสิทธิภาพการให้บริการคลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง ดูการอภิปรายของทีมกระตุ้นให้กลุ่มได้ข้อสรุปร่วมกันเก่ียวกับการพัฒนา ประสิทธิภาพ
ดังกล่าว 
 

ผลการด าเนนิกจิกรรม และการวิเคราะหข์้อมลูความเหน็ 
 
1) จากการด าเนนิกจิกรรมพบปะครัง้ที ่1 ต่อสภาพปญัหา การซกัถาม   
การพบปะครั้งที่ 1 นอกจากการปฐมนิเทศให้ความรู้เรื่องกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ

แล้วทางกลุ่มยังได้รับทราบข้อมูลจากการประมวลผลข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศของ
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โรงพยาบาลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาประสิทธิภาพการให้บริการคลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปัญหา
ประสิทธิภาพดังกล่าวคือระยะเวลารอคอย (Waiting Time) ของผู้ป่วยพบว่าเวลารอคอยสูงสุดของถึง 
10 ช่ัวโมง ส่วนเวลารอคอยโดยเฉล่ีย สูงสุด 4 ช่ัวโมง ไม่มีแนวโน้มจะลดลงเลย 

2) การพบปะครัง้ที ่2 แนวทางของการด าเนนิแกไ้ข/รเิริม่ 
การประชุมพบปะครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารผู้ป่วยนอก 2  

ช้ัน 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ได้ระดมความคิดค้นหาสาเหตุรากดังแผนภาพที่  1 
แผนภูมิก้างปลาแสดงผลการวิเคราะห์สาเหตุรากของปญัหา (Root Cause Analysis) 
 

 
 
ภาพที ่1 แผนภูมิก้างปลาแสดงผลการวิเคราะห์สาเหตรุากของปัญหา( Root Cause Analysis ) 
 

สาเหตุที่ท าใหผู้้ป่วยรอนานสรุปได ้4 กลุ่มดังน้ี 
1)  สาเหตุที่เกิดจากบุคลากรและผู้ปว่ย/ญาต ิพบว่า 
 (1) บุคลากรขาดความช านาญในการใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงจุดซักประวัติเป็นจุดที่

มีปัญหาน้ีมากท าให้มีการสะสมของผู้ป่วยที่รอคิวมากจากตารางที่ 4.6 และจะมากข้ึนในช่วงเวลา 
11:00 น. 
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 (2)  จ านวนพยาบาลซักประวัติไม่เพียงพอ ซ่ึงจุดน่ีจะมีเพียง 2 คน ท าให้มีผู้ป่วยรอคิว
สะสมซักประวัติจ านวนมาก 

 (3)  แพทย์มาตรวจผู้ป่วยนอกช้า 
 (4)  แพทย์บางท่านจะต้องไปตรวจผู้ป่วยในที่หอผู้ป่วยใน/หน่วยไตเทียม ก่อนออกตรวจ

คลินิก NCD 
 (5)  ขาดคนท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้

เตรียมตัวรับบริการตามคิวเพราะบางคนไม่ทราบว่าจะได้ตรวจเมื่อไหร่บางครั้งมากดดนัเจ้าหน้าที่ซ่ึง
ท าหน้าที่บรกิารผู้ปว่ยคนอ่ืนอยู่ท าใหห้ยุดชะงักการใหบ้ริการเพื่อให้ข้อมูลผู้ป่วยคนน้ัน 

 (6)  ผู้ป่วยปกปิดการให้ประวัติที่แท้จริง การรับประทานยาที่ไ ม่สม่ าเสมอแต่แจ้งว่า
รับประทานครบ แต่มียาเหลือกลับมาทัง้ ๆ  ที่จัดยาให้พอดี ท าใหก้ารซักประวตัิตอ้งใช้เวลามากข้ึน แต่
ยังพบกรณียาเหลือแต่ไม่คนืยาแตม่ีประวตัิบนัทึกจากการเย่ียมบ้านว่ากินยาไม่ครบ 

 (7)  ผู้ป่วยเบาหวานที่จ าเป็นต้องฉีดยาอินซูลินไม่มีความช านาญในการฉีดยาและไม่มี
ญาติมาช่วยฉีด ซ่ึงจ าเป็นจะต้องมาฉีดที่โรงพยาบาลแต่ต้องมาเข้าระบบบริการของคลินิกท าให้
ปริมาณผู้ป่วยเพิ่มข้ึนโดยไมจ่ าเป็น 

 (8)  ผู้ป่วยสูงอายุที่ญาติพามาตรวจรักษาที่คลินิก แต่ญาติบางคนกลับก่อนท าให้ใช้เวลา
ในการส่ือสารซักประวัติทีถู่กต้องนานข้ึน 

2)  สาเหตุที่เกิดจากข้ันตอนบริการ มีดังน้ี 
 (1)  กระบวนการมีหลายข้ันตอนมากตั้งแต่การลงทะเบียนตรวจจนกระทั่งถึงการรับยา

กลับบ้านบางข้ันตอนก็ไม่จ าเป็นต้องท าทุกคนเช่นคนไข้ที่ควบคุมน้ าตาลในเลือด/ความดันโลหิตดี
แล้วแต่จะต้องไปรับการแนะน าการรับประทานอาหารจากนักโภชนาการ ดังน้ันทางกลุ่มลงความเห็น
ว่าการให้บริการในหลายข้ันตอนให้ครอบคลุมการให้บริการทุกประเด็นเกินไปไม่เกิดคุณค่าแก่ผู้ป่วย
และเจ้าหน้าที่เองด้วย 

 (2)  มีการซักประวัติซ้ าแล้วซ้ าอีกไดแ้ก่ประวัติแพย้าซ่ึงมีการซักตั้งแตห่้องบตัรแล้วและได้
ลงบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ในครั้งแรกแล้วแต่กลับก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติที่จะป้องกันการแพ้
ยาซ้ าให้ซักประวัตแิพ้ยาทกุจุดบริการเป็นผลใหใ้ช้เวลาเพิ่มข้ึนอีก 

 (3)  ระบบบริการของคลินิกไม่ได้เป็น One Stop Service เหมือนดังที่ก าหนดไว้ตั้งแต่
ต้นจากการมีหน่วยบริการแยกออกจากกันคือคลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตัง้ในอาคารผู้ป่วยนอก 1 
แต่มีหลายจุดบริการที่อยู่คนละแห่งได้แก่ห้องตรวจเลือดหรืองานเทคนิคการแพทย์อยู่ที่อาคารผู้ป่วย
นอก 2 และห้องยาผู้ป่วยนอกก็อยู่ที่อาคารผู้ป่วยนอก 2 เช่นกัน 

 (4)  ผู้ป่วยต้องใช้เวลาในการเดินไปหลายจุดบริการทีอ่ยู่ต่างสถานที่ กันตามข้อ 2.3 
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 (5)  มีการส่ังตรวจเลือดตรวจพิเศษอ่ืน ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากการส่ังตรวจตามปกติที่
เข้าคลินิก บางครั้งมีการตรวจทีซ้่ าซ้อนทั้ง ๆ  ที่ผู้ป่วยเพิ่งได้รับการตรวจเมื่อไมน่านมาน่ีเองและผลการ
ตรวจน้ันจะไม่ค่อยเปล่ียนแปลงมากนัก 

3)  สาเหตุจากเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ 
 (1)  บางครั้งคลังยามีการ Stock ยาผู้ป่วยไม่พอจ าเป็นตอ้งลดวันนัดหรือปรมิาณยาลง 
 (2)  บางครั้งน้ ายาวิเคราะหเ์คมีบางชนิดมีไมเ่พียงพอไม่สามารถตรวจเลือดผู้ป่วยไดใ้นวนั

น้ันจะต้องนัดมาใหมเ่พื่อตรวจอีกครัง้ 
4)  สาเหตุจากเครื่องมือ อาคาร สถานที่ 
 (1)  ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตรวจรกัษาผู้ปว่ยท างานล่าช้า 
 (2)  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตรวจรักษาผู้ป่วยท างานล่าช้า จากการใช้งานหลายประเภท

บางเครื่องน ามาท างานเอกสารและไม่มีการลบไฟล์ที่ไม่จ าเป็น บางครั้งมีการโหลดละครจาก
อินเตอร์เน็ตมาเก็บไว้ท าให้กินพื้นที่ของหน่วยความจ าช่ัวคราว (RAM) 

 (3)  เครื่องวัดความดันและวัดสัญญาณชีพท างานล่าช้า 
 (4)  เครื่องวัดความดันและวัดสัญญาณชีพไม่ได้เช่ือมต่อโดยตรงกับโปรแกรมตรวจรกัษา 

(HIS) ท าให้ต้องใช้เวลาในการคย์ีข้อมูลเหล่าน้ีดว้ยมือ เพิ่มเวลาให้บริการไปอีก 
 (5)  เครื่องมือตรวจเลือดมี 1 เครื่อง บรรจุหลอดภาชนะใส่เลือดได้ครั้งละ 100 หลอด  
 (6) สถานที่ให้บริการคลินิกคับแคบบางครั้งผู้ป่วยต้องไปรอหน้าอาคารจะไม่ทราบวา่ควิ

ของตนเองจะมาถึงเมื่อไร 
กลุม่เรยีนรูจ้ากการปฏบิตัไิดร้ะดมความคดิหากระบวนการทีไ่มเ่กดิคณุคา่มดีงันี ้
1)  การลงข้อมูลผู้ป่วยผิดคน (Patient Identification) ตั้งแต่จุดบริการแรกท าให้เสียเวลา

แล้วยังส่งผลอันตรายต่อผู้ป่วยด้วย 
2)  การซักประวัติซ้ าซ้อน เช่น ประวัติแพ้ยาต้องซักทุกจุดบริการ 
3)  การส่งตรวจพิเศษซ้ าซ้อน 
4)  การรอผลตรวจจากแผนกเทคนิคการแพทย์นาน ทั้ง ๆ ที่มีการส่งผลตรวจทางระบบ HIS 

แล้ว แต่ไม่ได้ส่ือสารกันระหว่างงานเทคนิคการแพทย์กับหน้าห้องตรวจโรค 
5)  การคีย์ผลการตรวจเลือดลงระบบคอมพิวเตอร์ ท าให้เสียเวลาและเส่ียงที่จะลงผิดคน 
6)  การลงทะเบียนนัดผู้ป่วยด้วยมอื 
7)  การส่ังตรวจเลือด 
8)  การซักประวัติกรณีผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูลการกินยาทีถู่กต้อง 
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การระดมความคดิทีจ่ะแกไ้ขสาเหตรุากของปญัหาและปรบัปรุงกระบวนการที่ไมเ่กดิ
ค ุณคา่ 

สาเหตุทั้ง 4 ประเภททางกลุ่มมีข้อเสนอแนะเพื่อจัดท าแนวทางปฏิบตัิในการให้บริการดงัน้ี 
 
ตารางที ่1  แสดงประเด็นกระบวนการท างานที่ไม่เกิดคุณค่าและแนวทางแก้ไข 
 

Non Value Add การแกไ้ข 

1 การลงข้อมูลผู้ป่วยผิดคน             Identify  ผู้ป่วยจาก ID ที่ห้องบัตร 

2 การซักประวัติผู้ป่วยซ้ าซ้อน เช่นซัก
ประวัติแพ้ยาทุกจุด 

           ซักประวัติแพ้ยา 2 จุด คือ โต๊ะซักประวัติ
และห้องยา 

3 การส่งตรวจพิเศษซ้ าซ้อน             พิจารณาส่งตรวจจากประวัติให้รอบคอบ
ไม่ซ้ าซ้อน 

4 การรอผลตรวจจากแผนกเทคนิค
การแพทย์นาน 

            เ ลื อก ใ ช้ เค รื่ อ ง มือ  เค มี ที่ มี ช่องรับ 
Specimen   

5 การคีย์ผล Lab ลงระบบคอมพิวเตอร์               มี ร ะ บ บ ส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า น ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์โดยตรง 

6 การลงทะเบียนผู้ป่วยนัด               ลงทะเบียนล่วงหน้าทันทีที่ผู้ป่วยตรวจ
เสร็จ 

7 การส่ังตรวจเลือด               ส่ังตรวจเลือดล่วงหน้า 

8 ผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูลการกินยาทีถู่กต้อง               ให้ผู้ป่วยน ายาเหลือและเศษแผงยาเก่า 

 
ตารางที ่2  แสดงผลการวิเคราะห์สาเหตขุองปัญหาผู้ปว่ยรอนานและการแก้ไข 
 

Root Cause Analysis การแกไ้ข 
1 บุคลากรขาดความช านาญ            ฝ่าย HR จัดฝึกอบรมภายใน 

2 พยาบาลซักประวัติไม่เพียงพอ            จัดเวียนพยาบาลช่วงช่ัวโมงเร่งด่วน 9:00 
-11:30 น 

3 แพทย์มาช้า            มีระบบส่ือสารติดตามแพทย์โดยแจ้ง
จ านวนผู้ป่วยที่มารอตรวจ 
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Root Cause Analysis การแกไ้ข 
4 แพทย์บางคนจะต้องไปตรวจผู้ป่วยใน

ก่อน 
          จัดแพทย์แบบ สับ เป ล่ียนหมุนเวียน
อัตราก าลังให้เหมาะสม,แพทย์อาวุโส เช่น ผอ.
จะต้องมาตรวจดว้ย   

5 ขาดการประชาสัมพันธ์ขณะผู้ป่วยรอ
ตรวจ 

          ใช้โปรแกรมระบบคิวโดยมีจอแสดงคิวทกุ
จุดบริการ สามารถส่งข้อความเข้าโทรศัพท์ผู้ป่วย
หรือญาติได้ แทนการจ้างประชาสัมพนัธ์ 

6 ผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูลการกินยาทีถู่กต้อง               ให้ผู้ป่วยน ายาเหลือและเศษแผงยา
เก่ามาด้วยเพื่อเช็คยาเหลือโดยไม่ต้องซักประวัติ 

7 ผู้ป่วยขาดความช านาญในการใช้ยา
ฉีด 

          เปล่ียนยาฉีดเป็นชนิดปากกาฉีด โดยไม่
ต้องมาฉีดที่ รพ ทุกครั้ง  

8 ผู้ป่วยสูงอายุ ญาติมาส่งตรวจแต่ไมร่อ
ให้ประวัติ 

            มีระบบกรอกประวัตล่ิวงหน้าโดยใช้ 
โปรแกรมแอพพลิเคช่ันร่วมกับโปรแกรมนัด
ล่วงหน้า 

9 Stock ยาเรื้อรังผู้ป่วยนอกไม่เพียงพอ            ตรวจสอบยากับยอดนัดผู้ป่วยทกุครั้ง 

10 น้ ายาวิเคราะห์ไม่เพียงพอ             ตรวจสอบจ านวน Test กับยอด นัด
ผู้ป่วยทุกครั้ง  

11 ระบบโปรแกรมตรวจรกัษาผู้ป่วยช้า             ผู้ดูแลระบบต้องทดสอบระบบทุกเช้า 

12 คอมพิวเตอร์ประมวลผลช้า             งานสารสนเทศ  Up Grade และลบ
โปรแกรมที่ไม่จ าเป็นออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ใช้งานตรวจผู้ป่วย 

13 เครื่องวัดความดันไมเ่ช่ือมต่อระบบ             จัดซ้ือเครื่องวัดสัญยาณชีพที่เช่ือมต่อ
ระบบได้ 

14 เครื่องตรวจเลือดไม่เพียงพอ             Up Grade เครื่องตรวจเลือดให้ตรวจได้ 
มากกว่า 100 Test 

15 สถานที่คับแคบ            ปรับปรุงพื้นที่พักคอยผู้ป่วยและญาตโิดย
สามรถรับข้อมูลคิวตรตรวจได้ตลอดเวลาผ่านโทร
ศัพย์มือถือ 
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Root Cause Analysis การแกไ้ข 
16 กระบวนการมีหลายข้ันตอน            ตัด ข้ันตอนห้องบัตรออก โดยผู้ป่วย 

ลงทะเบียนล่วงหน้าทันทีที่มีการนัดตรวจครั้ง
ต่อไป สามารถไปที่ห้องตรวจเลือด ส่วนข้ันตอนที่
พบนักโภชนาการ/นักกายภาพบ าบัดใช้เวลาขณะ
รอตรวจ 

17 ไ ม่ เ ป็ นกร ะ บ วนการ  One stop 
service 

            ปัญหาแผนกงานเทคนิคการแพทย์และ
งานเภสัชกรรมตั้งอีกที่อาคารผู้ป่วยนอก 2 ยากที่จะ
ย้ายเครื่องมือหรือยาโรคเรื้อรังมาบริการได้จึงจัด 
Flow ผู้ป่วยที่มาตามนัดไปเจาะเลือด (ตัดจุดบรกิาร
ห้องบัตร)แล้วมารอตรวจพร้อมกับได้รับค าปรึกษา
จากผู้เช่ียวชาญต่าง ๆ  ตามความจ าเป็นเท่าน้ันให้
แล้วเสร็จในอาคารผู้ป่วยนอก 1 จากน้ันไปรับยาก
ลับบ้านได้เลย 

18 ผู้ป่วยเดินทางไปหลายจุดบรกิาร            แก้ไขเหมือนข้อ 17 เพิ่มเติมกรณีผู้ป่วยที่
น่ังรถเข็น/สุงอายุเกิน 70 ปี จะให้บริการเจาะเลือด
จุดเดียวและมี Green Chanel โดยรวดเร็วกว่าเดิม 

19 การส่งตรวจพิเศษอ่ืน ๆ               ก าหนด Clinical Practice giundeline 
ให้ชัดเจนให้แพทย์ส่ังตรวจพิเศษเพิ่มเติมตามข้อ
บ่งช้ีเท่าน้ัน  

 
จากการระดมความคิดได้แนวทางแก้ไขปัญหาผู้ป่วยรอนานน ามาจัดท าแนวทางปฏิบัติ (WI) 

ของคลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อน าเสนอคณะกรรมการดูแลผู้ป่วย ( Patient Care Team: 
PCT) จากน้ันจะน าเสนอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลโดยมผู้ีอ านวยการโรงพยาบาล 

3) การพบปะครัง้ที ่3 การรายงานผลการด าเนนิการ 
มติของกลุ่มการเรียนรู้ได้สรุปแนวทางแก้ไขเพื่อเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาน าไปปฏิบัต ิดังน้ี 

       รายงานผลของข้อเสนอแนวทางการแก้ไขด้านบุคคล 
 (1)  ฝ่าย HRD จะต้องฝึกทักษะด้านการพิมพ์คอมพิวเตอร์ด้วยแป้นพิมพ์โดยจัดอบรม
ภายในโรงพยาบาล ใช้วิทยากรภายในซ่ึงมีเจ้าหน้าที่ด้านธุรการมีความสามารถและความช านาญอยู่
แล้วทั้งยังประหยัดคา่จ้างวทิยากรจากภายนอก 
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 (2)  ปรับปรุง Clinical Practice Guideline ใหม่ยกเลิกการซักประวัติผู้ป่วยที่ซ้ าซ้อนได้แก่
ประวัติแพ้ยาซักเฉพาะจุดซักประวัติกับห้องจ่ายยาเพื่อเป็นการทวนซ้ า (Double Check) ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ปรับปรุงข้อบ่งช้ีการตรวจชันสูตรพิเศษเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากการตรวจปกติในผู้ป่วย 
 (3)  การจัดอัตราก าลังในกลุ่มบุคลากรที่ขาดแคลนได้แก่แพทย์ในห้องตรวจโรคและ
พยาบาลที่จุดซักประวัติให้เป็นแบบยืดหยุ่นตามปริมาณผู้ป่วยโดยติดตามความแออัดตามจุดบริการ 
โดยสามารถติดตามจากระบบคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะช่วงที่มีคิวแน่นที่สุดคือ 10:00 – 11:30 น. 
จะต้องเปิดให้มีจดุบริการที่มคีิวยาวเพิ่มอีกโดยระดมแพทย์พยาบาลจากจุดอ่ืน ๆ  มาก่อน 
 (4)  น าระบบคิวอัจฉริยะ (Smart Q) ให้ท าหน้าที่แทนบุคคลที่ขาดแคลนโดยเฉพาะ
ประชาสัมพันธ์ ซ่ึงจะต้องจัดหาโปรแกรม (Software) ที่ครอบคลุมระบบจัดล าดับผู้ป่วยไปตามจุดบริการ
ต่าง ๆ ทุกจุด มีระบบนัดล่วงหน้าสามารถลงทะเบียนการตรวจเข้าระบบคอมพิวเตอร์ทันที่หลังนัดตรวจครั้ง
ต่อไป รวมทั้งมีการส่ังการตรวจเลือดล่วงหน้าด้วย ท าให้ผู้ป่วยมารับบริการครั้งต่อไปไม่ต้องไปห้องเวช
ระเบียนผ่านไปยังจุดเจาะเลือดหรือจุดอ่ืน ๆ ได้เลย 
 (5)  ก าหนดข้อปฏิบัติให้กับผู้ป่วยเพื่อความถูกต้องของการให้ข้อมูลการดูแลตนเองโดยเฉพาะ
การรับประทานยาที่ถูกต้อง คือให้น ายาเหลือกลับมาทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบการรับประทานยา 
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ภาพที ่1 Flow Chart การจัดบริการผู้ปว่ยเฉพาะโรคไม่ตดิตอ่เรื้อรังหลังปรับปรุง 
 

4)  การรายงานผลของการน าขอ้เสนอแนะไปปฏบิตั ิ
 (1)  ตัดข้ันตอนห้องบัตรออก โดยผู้ป่วยลงทะเบียนล่าวงหน้าทันทีที่มีการนัดตรวจครั้ง
ต่อไป สามารถไปที่ห้องตรวจเลือด ส่วนข้ันตอนที่พบนักโภชนาการ/นักกายภาพบ าบัดใช้เวลาขณะรอ
ตรวจ โดยไม่ต้องให้ผู้ป่วยทุกรายเข้าฟังค าแนะน าดงักล่าว คัดเฉพาะผู้ป่วยที่มีผลการรักษาไมด่ี  
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 (2)  การตรวจพิเศษอ่ืน ๆ  และการ X-Ray ถ้าไม่เร่งด่วนจะนัดผู้ปว่ยมานอกคลินิกบรกิาร  
 (3)  ระบบนัดเป็นโปรแกรมอัตโนมัติจากห้องตรวจแพทย์ไม่ต้องลงนัดด้วยมือ จึงตัดจุด
บริการนัดหลังตรวจ 
 

สรุปผลการด าเนนิการแกไ้ขปญัหาและข้อเสนอแนะ 
 

1) สรุปสาเหตปุญัหา แนวการด าเนนิการดว้ยการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัิ  การประยุกตใ์ช้
เครื่องมือลีน ซิกซ์ ซิกม่า ผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อลดเวลารอคอยในการบริการผู้ป่วยนอก:
คลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ โดยน าผู้ปฏิบัติจริงหน้า
งานมาประชุมกลุ่มระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาผู้รับบริการคลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อ
แก้ปัญหาผู้ป่วยรอนานโดยมีหลักการของลีน ซิกซ์ ซิกม่า มาเป็นแนวทางและได้น าเสนอผู้บริหาร,
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขระดับอ าเภอ เพื่อเป็น
แนวทางและเป็นต้นแบบในการพัฒนาการบริการสาธารณสุขทั้งองค์การในหน่วยบริการของภายใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระและภายนอกโรงพยาบาลโดยใช้แนวทางของลีน ซิกซ์ ซิกม่า
และการเรียนรู้จากการปฏิบัตริ่วมกันแก้ปัญหาการจัดบริการในหน่วยงานสาธารณะสุข 

2) ข้อเสนอแนะเพ ือ่การแกไ้ข/ปอ้งกนัปญัหาทีไ่ดจ้ากการศกึษา 
 การใช้วิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ น้ี เหมาะสมกับองค์การที่มีความเช่ียวชาญ อย่าง

โรงพยาบาล (Professional Organization) เป็นอย่างมากเน่ืองจากโรงพยาบาลประกอบด้วย
พนักงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะมารวมตัวกัน มีวัฒนธรรมต่างกันมากแม้จะท างานในสายงาน
อาชีพเดียวกันคือดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยเหมือนกันแต่บางวิชาชีพ คือ แพทย์จะน าความรู้ความสามารถ
ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในมุมมองของการรักษาโรค (Practice) ค่อนข้างจะยึดมั่นถือมั่นในความรู้ของ
ตนเอง จึงไม่ค่อยสนใจในระบบการจัดการโดยภาพรวมซ่ึงอาจจะท าให้เป้าหมายการจัดบริการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพน้ันยากข้ึนถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มแพทย์ ส่วนการให้ความมือจากวิชาชีพ
อ่ืน ๆ น้ันค่อนข้างง่ายและให้ความร่วมมือเต็มที่เพราะเมื่อเกิดประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยคือลด
เวลารอคอยลง ผู้ให้บริการก็จะมีเวลาพักมากย่ิงข้ึนเช่นกัน เพราะฉะน้ันการเรียนรู้จากการปฏิบัติน้ี
เป็นอีกวีธีการหน่ึงที่จะท าให้สหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลได้เปิดจะระดมความคิดในการแก้ปัญหา
สามารถน าไปขยายผลไปทกุคลินิกบรกิารทัง้องค์การ 

  (1)  การน าแนวทางของเครื่องมือลีน ซิกซ์ ซิกม่ามาใช้เป้นกรอบแนวคิดในการแก้ปัญหา
เวลารอคอยในคลินิกเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีข้อดีอย่างมากที่จะช่วยเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ
ซ่ึงความแตกต่างส าคัญคือการเรียนรู้จาการปฏิบัติน้ันขาดข้ันตอนการควบคุมคุณภาพของการ
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ปรับปรุงระบบให้ต่อเน่ือง แต่เครื่องมือลีน ซิกซ์ ซิกม่าน้ันมีข้ันตอนสุดท้ายคือการควบคุมคุณภาพ
อย่างต่อเน่ืองให้สะหม่ าเสมอและปรบัปรุงคณุภาพไดต้่อเน่ือง 

  (2)  การใช้เครื่องมือทั้งสองวิธีข้างต้นเหมาะสมกับโรงพยาบาลหรือองค์การที่มีบุคลากร
หลากหลายวิชาชีพและเป็น Professional Organization เพือ่แก้ปัญหาประสิทธิภาพ 

  (3)  ผู้บริหารโรงพยาบาลจะต้องจัดล าดับความส าคัญในการแก้ปัญหาระบบบริการโดย
ค านึงถึงงบประมาณทีจ่ะต้องใช้ให้คุม้ค่า และควรจะเห็นชอบในกรณีที่ไม่ใช้งบฯ เพิ่มเต็มซ่ึงได้แก่การ
วางอัตราก าลังของบุคลากรและการจัดท าแนวทางปฏิบัติ แล้วประกาศให้ผู้เก่ียวข้องด าเนินการอย่าง
ชัดเจน 

3) การประมวลข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของสมาชิกการเรียนรู้จากการปฏิบัติ   การเรียนรู้
จาการปฏิบัติท าให้สหสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้องได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและสาเหตุโดยมีเครื่องมือลีน 
ซิกซ์ ซิกม่าและใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบตามสมการแหง่การเรียนรู้ L=P+Q+R+I+R เพื่อหา
แนวทางในการลดเวลารอคอยของผู้ป่วยร่วมกัน โดยใช้องค์ความรู้แห่งวิชาชีพของตนเองรวมทั้ง
ประสบการณ์และมุมมองที่แตกต่างกันอย่างมีอิสระ  การระดมสมองเพื่อแก้ปัญหาเป็นลักษณะของ
ผู้ปฏิบัติงานระดับหน้างานเป็นส่ิงที่เกิดข้ึนจริง  ๆ  มิใช่การคาดการณข์องระดบัผู้บริหารจึงเป็นข้อเสนอ
จากระดับผู้ปฏิบัตเิพื่อให้ปรับเปล่ียนนโยบาย (Bottom Up) ช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดกว่า 

4)  การทบทวนหลังการด าเนินการ (After Action Review)  หลังจากกลุ่มการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติได้น าเสนอคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพื่อจะท าไป
ปฏิบัติได้เริ่มปรับเปล่ียนในเรื่องอัตราก าลังทั้งแพทย์และพยาบาล ตัดข้ันตอนในการให้ค าปรึกษานัก
โภชนการ,นักกายภาพบ าบัด,แพทย์แผนไทยและเภสัชกร โดยคัดเลือกเฉพาะผู้ป่วยบางคนที่
ผลการรักษาไม่ดีเท่าน้ัน ในปลายเดือนพฤศจิกายน พบว่า เวลารอคอยเฉล่ียลดลงเหลือ 3 ช่ัวโมง 9 
นาที ก่อนด าเนินการวิจัยพบว่าเดือนสิงหาคมมีเวลารอคอยเฉล่ีย 3 ช่ัวโมง 59 นาที ซ่ึงลดลงกว่าเดิม
ถึง 50 นาที แต่เป้าหมายสูงสุดของโรงพยาบาลคือ 90 นาที ดังน้ันแผนด าเนินการในการติดตามหลัง
ด าเนินการปรับปรงุครบตามข้อเสนอแนะกลุ่มต่อไป 

5) บทเรียนรู้ด้านการจัดการ  
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

(1) องค์การมีเป้าหมายชัดเจนที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในคลินิกบริก ารเพื่อความพึง
พอใจผู้รับบริการ 

(2) การให้ความรว่มมอืของสมาชิกกลุ่มในการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 
(3) ผู้บริหารโรงพยาบาลและคณะกรรมการบริหารให้การสนับสนุนในการท ากิจกรรม

และสนับสนุนโครงการต่อเน่ืองจากข้อเสนอแนะของกลุ่มกิจกรรม 
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(4) การได้รับงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงอาคารผุ้ป่วยนอกจากมูลนิธิ SCG ถึง 
2,800,000 ในช่วงเวลาที่ท ากิจกรรมท าให้ได้รบัการแก้ไขตรงกับความตอ้งการ 
 ปัจจัยแห่งความล้มเหลว 

(1)  บางโครงการต้องใช้งบประมาณมากเช่นปรับปรุงโครงสร้างอาคารบรกิารผู้ป่วยนอก 
งบประมาณของโรงพยาบาลไม่เพียงพอ 

(2) การขาดความช านาญและผู้เช่ียวชาญบางระบบได้แก่ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ท าเกิดความล่าช้าจนไม่สอดคล้องกับการลดข้ันตอนบรกิารทีว่างระบบไว้แล้ว 
 ประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคล ทีม และองค์การ 

 (1) สมาชิกกลุ่มและทีมสามารถน าแนวคิดน้ีไปแก้ปัญหาภายในหน่วยงานย่อยให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานไดเ้ป้นอย่างด ี 

 (2) ส่วนองค์การน้ันน าแนวคิดและวิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปขยายผลในทุกทีม
คร่อมสายงานในลักษณะสหสาขาวิชาชีพในทุก ๆ  แผนกและหน่วยงานย่อยต่อไป 

บทเรียนและข้อพึงระวังในการด าเนินโครงการ 
  (1) ประเด็นปัญหาที่จะมาแก้ไขควรจะสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารโรงพยาบาล
ซ่ึงจะรับนโยบายต่อมาจากกระทรวงสาธารณสุข 

 (2)  การคัดเลือกสมาชิกกลุ่มจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้างานจริง  ๆ  โดยไม่มีผู้แทนซ่ึงจะ
ได้รับข้อมูลและมีการแลกเปล่ียนไดต้รงกับปญัหาหน้างาน 
  (3) ผู้บริหารเป็นผู้คอยให้การสนับสนุนและประกาศนโยบายตามข้อเสนอที่เป็น
ประโยชน์ของกลุ่มในกรอบวงเงินที่สามารถกระท าได้ 
 การบริหารความเส่ียงที่เก่ียวข้อง 
 ความเส่ียงที่เก่ียวข้องจากการปรับปรงุข้ันตอนคลินิกเฉพาะโรคไมต่ิดต่อเรื้อรัง  ได้แก่ 
  (1) ช่วงแรกในการปรับเปล่ียนระบบผู้รับบริการอาจจะสับสนจะท าให้ระบบช้าลง จึง
ต้องแนะน าข้ันตอนการให้บริการแก่ผู้มารับบริการอย่างละเอียดพร้อมทั้งเพิ่มป้ายหรือสัญลักษณ์ของ
จุดบริการใหม้ากข้ึน  
  (2)  อาจจะมีการต่อต้านของผู้ให้บรกิารบางคนซ่ึงเป็นหน้าที่ของหัวหน้างานที่จะต้องเข้า
ไปแนะน าถึงประโยชน์ของการปรับปรงุบรกิารผู้ป่วยในครั้งน้ีอย่างใกล้ชิด 
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ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอเชงินโยบาย  
  ผู้บรหิารทกุระดบัของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ควรน าเครื่องมือลีน ซิกซ์ 
ซิกม่าและแนวทางการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติขยายผลใหท้ั่วทัง้องค์การในการแก้ไขปญัหา
ระบบงานบริการทั้งยังเป็นการสร้างทีมลดปัญหาช่องว่างระหว่างวิชาชีพ สร้างคนให้มีทักษะด้านการ
แสดงออกทางความคิด เป็นสังคมที่วัฒนธรรมการยอมรับซ่ึงกันและกัน เป็นผลดีกับองค์การที่มีความ
เช่ียวชาญเฉพาะ(Professional Organization )ที่หลากหลายในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ  เพราะ
ความแตกต่างของวัฒนธรรมแห่งวิชาชีพ กิจกรรมน้ีจะหลอมรวมให้เป็นหลากหลายวิชาชีพให้
กลายเป็นวัฒนธรรมหน่ึงเดียวได้  

ข้อเสนอเชงิปฏบิตั ิ
 1)  สมาชิกกลุ่มควรจะได้รับความรู้ความเข้าใจเครื่องมือลีน ซิกซ์ ซิกม่าและการท ากลุ่มการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติให้ชัดแจ้ง โดยมีสมาชิกในกลุ่มเดิมที่น าร่องในการแก้ปัญหาคลินิกเฉพาะโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังเป็นพี่เล้ียงครู ก. แล้วขยายผลเป็นครู ข. ต่อไปเรื่อย ๆ  
 2) การประชุมกลุ่มต้องกระท าต่อเน่ืองอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อให้ครอบคุมทุกประเด็น
บางครั้งปัญหาใหม่ ๆ  อาจเกิดข้ึนระหว่างด าเนินกิจกรรม 
 3) การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกควรเป็นอิสระโดยไม่มกีารควบคุมจากผู้บงัคับบัญชา  

4) กลุ่มการเรียนรู้เมื่อได้รับการปฐมนิเทศแล้วควรจะกลับไปค้นคว้าหาข้อมูลปัญหาใน
หน่วยงานของตนจากผู้ปฏิบัติคนอ่ืน ๆ ด้วย เพราะจะได้ข้อมูลที่ครอบคลุมทุกปัญหาจากเจ้าหน้าทีใ่น
ฝ่ายและสะท้อนมาจากผู้รับบริการที่หน้างานของทุกฝ่าย แล้วน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้จากในกลุ่มการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ 
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การพัฒนาการประสานงานระหวา่งธนาคารพาณิชย์และส านักงานที่ดนิที่
เกี่ยวข้องกับงานนิติกรรมในพื้นทีจ่ังหวัดสุราษฎรธ์านี 

ปัญจพล คงศรี* 
 

บทคัดยอ่ 
 

การศึกษาในครั้งน้ีมี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบ เทียบและหาแนวการพัฒนาการ
ประสานงานระหว่างธนาคารพาณิชย์และส านักงานที่ดินที่เก่ียวข้องกับงานนิติกรรมในพื้นที่จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เข้ารบับริการจากธนาคารกรุงเทพและส านักงานที่ดนิที่เก่ียวข้อง
กับงานนิติกรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจ านวน 286 คนในธนาคารพาณิชย์และส านักงานที่ดินที่
เก่ียวข้องกับงานนิติกรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยใช้แบบทดสอบซ่ึงค่าความยาก 0.25-0.90 
ค่าอ านาจจ าแนก 0.20-0.78 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .95 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน
ได้แก่ค่าเฉล่ียค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบได้แก่สถิติทดสอบทีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว 
 ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาการประสานงานระหว่าง
ธนาคารพาณิชย์และส านักงานที่ดินที่เก่ียวข้องกับงานนิติกรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับ  3 ล าดับแรกได้แก่ด้านการ
ตระหนักในเป้าหมายรว่มกันด้านข้ันตอนการท างานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและด้านความสะดวกใน
การส่ือสารเพื่อเช่ือมโยงงานผลการเปรียบเทียบโดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลพบว่าอายุระดับ
การศึกษามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันและแนวทางการพัฒนาการประสานงานระหว่างธนาคาร
พาณิชย์และส านักงานที่ดินที่เก่ียวข้องกับงานนิติกรรมได้แก่ธนาคารพาณิชย์และส านักงานที่ดิน
จะต้องมีเจ้าหน้าที่ช้ีแจงความรูใ้นด้านต่าง ๆ  ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับงานนิติกรรมให้ชัดเจนและจะต้องมี
เล็งเห็นความส าคัญในใหบ้รกิารประชาชนเพื่อคอยอ านวยความสะดวกไมใ่หข้าดตกบกพร่อง  
 
ค  าส าคญั: การพัฒนา, การประสานงาน, ธนาคารพาณิชย์, งานนิติกรรม 
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บทน า 
 
ในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มสิีทธิและมีเสรีภาพในการตดิตอ่ประสานงานหรอืท ากิจกรรม

ที่ต้องท าร่วมกับภาครัฐหรือภาคเอกชนต่าง ๆ ซ่ึงจะต้องมีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่คอยรองรับการ
บริการให้ภารกิจน้ันส าเร็จลุล่วงไปไดด้้วยด ี

การประสานงานเกิดจากความต้องการให้งานที่ท าประสบผลส าเร็จโดยผู้ปฏิบตัิจะต้องมคีวาม
รับผิดชอบที่จะท างานเหล่าน้ันเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดและจะต้องมีความสอดคล้องกันอย่าง
เหมาะสมมีการส่ือสารที่ตรงกันอย่างรวดเร็วและราบรื่นจะต้องสามารถท าให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมท างาน
อย่างมีจุดหมายเดียวกันตามวัตถุประสงค์ของงานที่ก าหนดไว้และต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานที่
เป็นไปตามข้อก าหนดประหยัดเวลาและทรัพยากร (วัลภา ทับแก้ว, 2559, น. 5-6) 

ดังน้ันการจัดให้คนในองค์กรท างานสัมพันธ์สอดคล้องกันโดยจะต้องตระหนักถึงความ
รับผิดชอบวัตถุประสงค์เป้าหมายและมาตรฐานการปฏิบัติขององค์กรเป็นหลักต้องมีการจัดระเบียบ
วิธีการท างานอีกทั้งความร่วมมือในการปฏิบัติงานน้ าหน่ึงใจเดียวกันเพื่อให้เกิดความคิดความเข้าใจ
ตรงกันในการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้งเวลาและกิจกรรมที่ต้องกระท าให้บรรลุวัตถุประสงค์
โดยไม่ท าให้เกิดความสับสนขัดแย้งหรอืเล่ือมล้ ากันทั้งน้ีเพื่อให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่นท าใหไ้ด้มาซ่ึง
งานอย่างมีประสิทธิภาพ (ปวีณา จันทร์ประดษิฐ์, 2558, น. 1) 

ปัจจุบันกิจการธนาคารพาณิชย์ในแต่ละประเทศมีวิวัฒนาการและกรอบการด าเนินงาน
ต่างกันตามสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมและสภาพความสัมพันธ์ที่เปน็มาแตอ่ดีตหากแต่เน้ือหา
ของการด าเนินงานจะคล้ายคลึงกันโดยแบ่งธนาคารพาณิชย์ตามขอบข่ายการด าเนินงานได้ 2 แบบ 
คือ ธนาคารพาณิชย์ในระบบธนาคารเดี่ยว (Unit Banking) และธนาคารพาณิชย์ในระบบธนาคาร
สาขา (Branch Banking) ระบบธนาคารเดีย่วหมายถึงระบบทีธ่นาคารพาณชิย์แต่ละแห่งมีส านักงาน
เพียงแห่งเดียวด าเนินการโดยเอกเทศไม่อยู่ใต้การควบคมุของธนาคารอ่ืนและไมม่ีธนาคารใดอยู่ในการ
ควบคุมของตนธนาคารลักษณะน้ีแพร่หลายมากในสหรัฐอเมริกามกัจะเป็นธนาคารทีต่ั้งในท้องถ่ินและ
ด าเนินงานโดยบุคคลในทอ้งถ่ินเพื่อสนองความต้องการด้านบรกิารทางการเงินของบุคคลในชุมชนน้ัน 

เพราะฉะน้ันระบบธนาคารสาขาจึงหมายถึงระบบการธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งหน่ึงมี
สาขามากมายหลายแห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศหรือในต่างประเทศด้วยเพื่อความสะดวกในการ
โยกย้ายถ่ายเทเงินทุนระหว่างประเทศและให้บริการดา้นธุรกิจทั้งในประเทศและตา่งประเทศแก่ลูกค้า
ของธนาคารสาขาแต่ละแห่งจะให้บริการในท้องถ่ินที่สาขาตั้งอยู่แต่นโยบายการด าเนินงานอยู่ที่
ส านักงานใหญ่ระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรปเป็นระบบธนาคารสาขาเช่นเดียวกับ
ประเทศไทย (สารานุกรมไทยส าหรบัเยาวชน, 2554, น. 3) 
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ปัจจุบันประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีก าลังในการจัดซ้ือที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างเพื่อเป็น
ทรัพย์สินภายในครอบครัวเป็นจ านวนมากดังน้ันหน่วยงานที่มีความส าคัญในการด าเนินงานทางด้าน
ที่ดินให้เกิดความเรียบร้อยสมบรูณท์างนิตกิรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีน่ันคือส านักงานที่ดินจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีซ่ึงเป็นหน่วยงานระดับกรมสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานออก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ราษฎรและให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืนรวมถึงการจัดทีด่ินท ากินใหป้ระชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดนิ 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงปญัหาในการตดิตอ่ส่ือสารกันระหว่างหน่วยงาน
เอกชนกับหน่วยงานราชการโดยเฉพาะหน่วยงานที่เก่ียวกับธนาคารพาณิชย์และส านักงานที่ดินใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนมากการประสานงานน้ันเกิดข้ึนเฉพาะหน้างานโดยไม่มีการรู้สารล่วงหน้ า
ผนวกกับบางครั้งจ านวนผู้มาใช้บริการมีมากเกินไปนอกจากน้ีส านักงานที่ดินมีงานบริการที่
หลากหลายรูปแบบจึงท าให้เกิดปัญหาความล่าช้าเป็นการเสียเวลาผู้วิจัยจึงต้องการแนวทางแก้ไขใน
ประเด็นน้ีโดยการหาแนวทางปรบัปรุงการประสานงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้รกิารและท าให้
การปฏิบัติของแต่ละภาคส่วนเร็วข้ึน 
 

วัตถุประสงคข์องการวจิยั 
 

1. เพื่อศึกษาการพัฒนาการประสานงานระหว่างธนาคารพาณิชย์และส านักงานที่ดินที่
เก่ียวข้องกับงานนิติกรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2. เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาการประสานงานระหว่างธนาคารพาณชิย์และส านักงานที่ ดิน
ที่เก่ียวข้องกับงานนิติกรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบคุคล 

3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการประสานงานระหว่างธนาคารพาณิชย์และส านักงานที่ดนิที่
เก่ียวข้องกับงานนิติกรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

วัสดุอปุกรณแ์ละวธิดี าเนนิการวจิยั 
 
1)  การวจิยัเชงิปรมิาณ 
ประชากรในการศึกษาครั้งน้ีได้แก่ผู้ที่เข้ารับบริการเก่ียวข้องกับธนาคารพาณิชย์และ

ส านักงานที่ดินที่เก่ียวข้องกับงานนิติกรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจ านวน 1,000 คนกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือผู้ที่เข้ารับบริการจากธนาคารกรุงเทพและส านักงานที่ดินที่เก่ียวข้องกับงาน 
นิติกรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจ านวน 286 คน ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการ
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ค านวณกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane (พิสณุ ฟองศรี, 2554 , น. 112) ได้ใช้การสุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยการน าแบบทดสอบที่สร้างข้ึนไปปรึกษากับ
ผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบและแก้ไขให้มีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (Content Validity) ของค าถาม
แล้วเลือกค าถามที่มีค่า IOC ซ่ึงอยู่ในระดับ 0.80-1.00 ตรวจสอบหาคา่ความยากง่าย (Difficulty: P) 
ซ่ึงอยู่ในระดับ 0.25-0.90 การตรวจสอบหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination: r) พบว่าอยู่ในระดับ 
0.25-0.78 หลังจากน้ันน าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเหมือนกับ
ประชากรที่ท าการศกึษาจ านวน30ตัวอย่างพบวา่คา่อ านาจจ าแนกที่ยอมรับไดม้ีคา่ระหว่าง 0.20-1.00
และค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง0.2-0.8แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงปรมิาณ (Quatitative Analysis)
โดยใช้สถิติพรรณนา (DescriptiveStatistic) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่ าร้อยละ (Percentage)  
ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อ
น าเสนอข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างสถิติอนุมาน(Inductive Statistic) หรือสถิติ
อ้างอิง (Inferential Statistic) เพื่อท าการเปรียบเทียบและทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Independent-
Samplesttest (t-test) One-WayANOVA (F-test) 

2)  การวจิยัเชงิคณุภาพ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคอืเจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัติงานในส านักงานที่ดนิจังหวัดสุราษฎรธ์านี

ประชาชนผู้เข้ารับบรกิารในส านักงานทีด่ินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและผู้เข้ารับบรกิารเก่ียวกับการซ้ือขาย
หรือโอนที่ดินกับธนาคารพาณิชย์จ านวน13คนและคณะกรรมการของธนาคารกรุงเทพสาขาสุราษฎร์
ธานี3คนซ่ึงใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลก่อนเก็บข้อมูลในพื้นที่จริงในการสัมภาษณ์จะก าหนด
เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส านักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีประชาชนผู้เข้ารับบริการใน
ส านักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและผู้เข้ารับบริการเก่ียวกับการซ้ือขายหรือโอนที่ดินกับธนาคาร
พาณิชย์และคณะกรรมการของธนาคารกรุงเทพสาขาสุราษฎร์ธานีโดยใช้การสัมภาษณแ์บบเชิงลึกใช้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (ContentAnalysis) และวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Analysis) 
 

สรุปผลการวจิยั 
 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงมีอายุระหว่าง  

36-45 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่เป็นระดับปรญิญาตรปีระกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว 
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1) ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่าการพัฒนาการประสานงานระหว่างธนาคารพาณิชย์และ
ส านักงานที่ดินที่เก่ียวข้องกับงานนิติกรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลางและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับ  3 ล าดับแรกได้แก่ด้านการตระหนักในเป้าหมาย
ร่วมกันด้านข้ันตอนการท างานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและด้านความสะดวกในการส่ือสารเพื่อ
เช่ือมโยงงาน 

2) ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่าการเปรียบเทียบการพัฒนาการประสานงานระหว่าง
ธนาคารพาณิชย์และส านักงานที่ดนิที่เก่ียวข้องกับงานนิตกิรรมในพื้นที่จงัหวัดสุราษฎร์ธานีโดยจ าแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคลซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาการประสานงานระหว่างธนาคารพาณิชย์และส านักงาน

ที่ดินที่เก่ียวข้องกับงานนิติกรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยจ าแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคล 

 
สถานภาพสว่นบคุคล ค ่าt. ค ่าF. ค ่าsig. 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศกึษา 
4. อาชีพ 

-1.82 
- 
- 
- 

- 
5.80 
4.78 
3.57 

.07 
.00* 
.00* 
.09 

 
หมายเหต:ุ *sig<.05 
 

(1) ด้านเพศไม่แตกต่างกันแต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านข้ันตอนการท างานที่
เป็นระเบียบเรียบร้อยท างานที่มีเพศต่างกันจะมีความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาการ
ประสานงานระหว่างธนาคารพาณิชย์และส านักงานที่ดินที่เก่ียวข้องกับงานนิติกรรมแตกต่างกันส่วน
ด้านการตระหนักในเป้าหมายร่วมกันและด้านความสะดวกในการส่ือสารเพื่อเช่ือมโยงงานพบว่าไม่
แตกต่างกันเช่นเดียวกับข้อค าถามโดยรวม 

(2) ด้านอายุโดยภาพรวมและรายด้านจ าแนกตามอายุในข้อค าถามรวมมีความแตกต่าง
กันและเมื่อแยกวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่ามีความแตกต่างกันในด้านความสะดวกในการส่ือสารเพื่อ
เช่ือมโยงงาน 

(3) ด้านระดับการศึกษามีความแตกต่างกันและเมื่อแยกวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่ามี
ความแตกต่างกันในดา้นการตระหนักในเป้าหมายร่วมกัน 
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(4) ด้านอาชีพไม่แตกต่างกันและเมื่อแยกวิเคราะหเ์ป็นรายด้านพบว่ามคีวามแตกต่างกัน
ในด้านความสะดวกในการส่ือสารเพื่อเช่ือมโยงงาน 

3) ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่าแนวทางพัฒนาการประสานงานระหว่างธนาคารพาณิชย์
และส านักงานที่ดินที่เก่ียวข้องกับงานนิติกรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (1) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตงิานและประชาชนผู้เข้ารับบริการในส านักงานเก่ียวกับการซ้ือขาย
หรือโอนที่ดินกับธนาคารพาณิชย์ 

  (1.1) หน่วยงานที่ด าเนินการหรือประสานงานเก่ียวกับงานนิติกรรมจะต้องมีการ
ติดต่อประสานงานอย่างทนัถ่วงทีเพื่อท างานในหน้าที่ของตนอย่างดีทีสุ่ดซ่ึงจะกระตุน้ใหเ้จ้าหน้าที่ทุก
ฝ่ายจัดรูปงานใหส้อดคล้องกับงานทกุภาคส่วนท าให้บรรลุเป้าหมายไดท้ันเวลา  

  (1.2) ด้านความสะดวกในการส่ือสารเพื่อเช่ือมโยงงานควรเล็งเห็นถึงความส าคญัใน
การด าเนินงานซ่ึงจะน าไปสู่การตดิตอ่ส่ือสารทัง้สองทางอย่างตอ่เน่ืองและลดความสับสนระงับปัญหา
ต่าง ๆ  

  (1.3) หน่วยงานจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องจัดระบบการด าเนินงานให้เป็น
ระบบมากย่ิงข้ึนเน่ืองด้วยในบางครั้งเจ้าหน้าไมไ่ดม้ีการตรวจสอบเอกสารใหค้รบถ้วนจึงท าให้มีความ
ล่าช้าในการด าเนินเรื่องต่าง ๆ  

 (2) คณะกรรมการของธนาคารกรุงเทพ 
  (2.1) ส่ิงที่องค์กรควรจะเล็งเห็นความส าคัญและจะต้องให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน

พึงมีคือการตระหนักในเป้าหมายร่วมกันให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่รู้ว่างานของตนคืออะไรมาตรฐานและ
เป้าหมายคืออะไรเจ้าหน้าที่และพนักงานต้องพยายามรวมกลุ่มเข้าด้วยกันเพื่อให้การติดต่อเพื่อท า
ธุรกรรมต่างๆของประชาชนที่เข้ามาติดต่อส าเร็จบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วเพราะจะช่วยให้เกิด
การประสานงานและท างานด้วยกันอย่างสามัคคีกลมเกลียว 

  (2.2) การติดต่อส่ือสารระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่มคีวามรบัผิดชอบร่วมกัน
ในงานที่เก่ียวกับที่ดินหรือนิติกรรมต่างๆมีความส าคัญในการพัฒนาหน่วยงานจะต้องปลูกฝังให้
เจ้าหน้าที่ยอมรับค าแนะน าต่าง ๆ รับฟังและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกันซ่ึงจะท าให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น 

  (2.3) ข้ันตอนการท างานที่เป็นระเบียบถือเป็นส่ิงส าคัญที่สุดในการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานเพื่อให้ความต้องการของประชาชนที่เข้ามาติดต่อส าเร็จลุล่วงน้ันหากมีจัดระเบียบ
วิธีการท างานเพื่อให้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ าหน่ึงใจเดียวกันไม่ท าให้
งานซ้ าซ้อนขัดแย้งกันหรือเหล่ือมล้ ากันทั้งน้ีเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กรน้ันอย่างสมานฉันทฺ์และมีประสิทธิภาพในการท างานมากย่ิงข้ึน 
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อภิปรายผลการวิจยั 
 
การพัฒนาการประสานงานระหวา่งธนาคารพาณิชย์และส านักงานทีด่ินทีเ่ก่ียวข้องกับงานนิติ

กรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ ด้านการตระหนักใน
เป้าหมายร่วมกันด้านข้ันตอนการท างานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและด้านความสะดวกในการส่ือสาร
เพื่อเช่ือมโยงงานทั้งน้ีอาจเป็นเพราะประชาชนที่เข้ารับบริการเล็งเห็นถึงการปฏิบัติงานด้วยความ
เต็มที่ของเจ้าหน้าที่เป็นระบบระเบียบมากย่ิงข้ึนซ่ึงสอดคล้องกับค ากล่าวของประพันธ์ สุริหาร (2533) 
กล่าวว่าการประสานงานคือการจัดระเบียบการท างานเพื่อให้งานส่วนต่าง ๆ เข้ามารวมกันและ
หมายถึงการใช้ภาวะผู้น าใหเ้จ้าหน้าทีฝ่่ายตา่ง ๆ  ร่วมมือปฏิบัติงานไม่ท างานซ้อนกันขัดแย้งกันเพื่อให้
งานด าเนินไปอย่างราบรื่นและบงัเกิดผลงานด้านอัตราค่าจ้างและรายไดอ้ยู่ในระดบัน้อยทั้ งน้ีอาจเป็น
เพราะสถานประกอบการบางแห่งยังคงปกปิดเก่ียวกับอัตราค่าจ้างและรายได้ที่แรงงานควรได้รับ
ตามที่กฎหมายก าหนดนอกจากน้ีแรงงานบางคนไม่มคีวามรูเ้ก่ียวกับอัตราค่าจ้างและรายได้ที่แท้จริง
ของตนจึงยังคงถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างเสมอซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสง่า ธนสงวนวงศ์
(2556) พบว่าแรงงานในระดบัปฏิบัตกิารทีเ่พิ่งเข้ามาขาดความรูค้วามเข้าใจในการปรับเข้าสู่อัตราฐาน
เงินเดือนข้ันต่ า 

ด้านการตระหนักในเป้าหมายร่วมกันโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
เจ้าหน้าที่ให้บริการผู้มาติดต่องานอย่างรวดเร็วและทันต่อเวลาอีกทั้งมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในงาน
บริการท าใหม้ีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึนซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของจรยิา เรือนแก้ว (2550) พบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการจากธนาคารพาณิชย์น่ันคือการมีความสามารถรองรับความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างเพียงพอจึงท าให้การติดตอ่ธุรกิจต่าง ๆ  บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ดว้ยด ี

ด้านความสะดวกในการส่ือสารเพื่อเช่ือมโยงงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะการให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกเป็นอย่างดีอีกทั้งมกีารจดัเตรียม
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเพียงพอซ่ึงสอดคล้องกับงานวจิยั
ของณัฐดนัย ใจชน (2555) พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการจากธนาคารพาณิชย์คือ 
การให้บริการที่มีคุณภาพ/มีความถูกต้องของข้อมูลและรูปแบบการให้บริการของธนาคารตรงกับ
ความต้องการนอกจากน้ียังมีการเตรียมผลิตภัณฑ์และบรกิารทางด้านสินเช่ือที่หลากหลายไว้บริการท า
ให้เกิดความสะดวกในการส่ือสารเพื่อเช่ือมโยงกับความตอ้งการง่ายย่ิงข้ึน 

ด้านข้ันตอนการท างานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะผู้รับบริการมีความเข้าใจเก่ียวกับข้ันตอนของงานที่มาติดต่อได้เป็นอย่างดีและเจ้าหน้าที่
ท างานได้ถูกต้องเรียบร้อยซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของภิญญา  ทนุวงษ์ (2555) พบว่าฝ่ายประกัน
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คุณภาพควรจัดข้ันตอนในการประสานงานต่างๆให้เป็นระบบมรีะเบยีบกระชับเข้าใจง่ายลดหรือรวม
ข้ันตอนไว้ด้วยกันจัดข้ันตอนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งฝ้ายและช้ีแจงข้ันตอนต่าง  ๆ  ให้ทราบโดยทั่ว
กัน เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในระบบของการด าเนินงานไ ด้ดีข้ึนและควรเร่งปลูกจิตส านึกรัก
องค์กรจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีหรือเพื่อการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อให้พนักงาน
เกิดความรู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันมีเป่าหมายรว่มกันและตระหนักในคุณค่าของการเติบโตก้าวหน้า
ขององค์กร 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
1) หน่วยงานควรมีการประชุมสัปดาห์ละ  1 ครั้ง เพื่อปรึกษาปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่

เกิดข้ึนเก่ียวกับการติดต่อประสานงานภายในองคก์รอันจะก่อใหเ้กิดการพัฒนา  
2) ควรมีการจัดเตรียมเอกสารหรอืแผ่นข้อมูลให้เพียงพอกับความตอ้งการหรือวัตถุประสงค์

ของการติดต่อภาระงานด้านต่าง ๆ  ซ่ึงจะท าให้การตดิตอ่ประสานงานระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่
สะดวกและรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 
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ในการแข่งขัน องค์การจ าเป็นที่จะต้องวางแผนการบริหารจัดการงานทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็น
รูปธรรม และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง ตั้งแต่กระบวนการวางแผนรับคนเข้าสู่องค์การ ซ่ึง
จะต้องระบุคุณสมบัตส่ิวนบุคคลทีเ่หมาะสมต าแหน่งงาน (Job Specification) ว่าพึงมีสมรรถนะ ทั้ง
ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ หรือประสบการณข้ั์นต่ าเช่นไรบ้าง ร่วมไปถึงการน ารายการสมรรถนะไปใช้
ในการพัฒนา, การรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ในปัจจุบันการวิเคราะห์มี
ความหลากหลายและซับซ้อนมากข้ึนโดยมุ่งทั้งการวิเคราะห์งานและคนผนวกกับกระแสของการ
เปล่ียนแปลง ท าให้ลักษณะงานเปล่ียนรวดเร็ว มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน ความสนใจพุ่ง
มาเฉพาะที่บริบทว่า คนหรือผู้ปฏิบัติงาน (Worker) ควรมีสมรรถนะใดบ้างทีจ่ะท าใหอ้งค์การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และลดปัญหาจากการปฏิบัติงานได้ เมื่อพิจารณาไปจะพบว่าที่ผ่านมา 
ทางบริษัท น าสุราษฎร์ จ ากัด ได้ด าเนินกิจการมาแล้วมากกว่า 38 ปี ที่ผ่านมาไม่มีการก าหนดรายการ
สมรรถนะมาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุก ซ่ึงถือเป็น
พนักงานหลักขององค์การและมีจ านวนสัดส่วนมากทีสุ่ดถึง 60% 

ดังน้ันผู้ศึกษาจึงน ากิจกรรมการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติมาเป็นวิธีการก าหนด
รายการสมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทกุสินค้าข้ึน ไปจนถึงการเสนอแนวทางในการน าไปใช้ 
การด าเนินกิจกรรมครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการน า Action Learning Project มาใช้ในการ

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ก าหนดรายการสมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า และเพื่อเสนอแนะแนวทางการน า
รายการสมรรถนะต าแหน่งขับรถบรรทุกสินค้า บริษัท น าสุราษฎร์ จ ากัด ไปใช้ โดยผ่านการระดม
สมองของสมาชิกกลุ่มด าเนินการการก าหนดไปทีละข้ันตอน โดยเริ่มจากการวิเคราะห์งานของ
ต าแหน่งพนักงานขับรถโดยแบ่งแยกโดยละเอียดลงลึกในแต่ละฝ่ายงานที่สัมพันธ์เก่ียวข้องกับต าแหน่ง
พนักงานขับรถของบริษัทฯ ได้แก่ฝ่ายจัดส่งสินคา้ , ฝ่ายธุรการจัดส่ง, ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์, ฝ่ายความ
ปลอดภัยในการท างาน และฝ่ายซ่อมบ ารุงรักษา แล้วจึงก าหนดคุณสมบัตขิองผู้ปฏิบัตงิานที่ท าให้งาน
บรรลุผลส าเร็จ ได้ข้อสรุปจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติในครั้งน้ีดังน้ี รายการสมรรถนะต าแหน่ง
พนักงานขับรถบรรทุกสินค้าทีพ่ึงมทีั้งหมด 6 รายการสมรรถนะไดแ้ก่ 1) สมรรถนะการตรงตอ่เวลาใน
การปฏิบัติงาน, 2) สมรรถนะความมีวินัยปฏิบัตติามกฎระเบียบข้อบังคบั, 3) สมรรถนะความละเอียด
รอบคอบ, 4) สมรรถนะการขับข่ี ควบคุมยานพาหนะได้อย่างปลอดภัย , 5)  สมรรถนะการซ่อม
บ ารุงรักษารถบรรทุกเบื้องต้น และ 6) สมรรถนะความสามารถในการส่ือสารประสานงาน  โดย
สมาชิกได้ร่วมกันเขียนค านิยาม ที่บ่งบอกความหมายโดยรวมหรอืพฤติกรรมของสมรรถนะน้ัน ๆ  และ
สมาชิกได้ระดมความคิดเห็นในการแบ่งแยกระดับความสามารถของรายการสมรรถนะต าแหน่ง
พนักงานขับรถบรรทุกซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ระดับดังน้ี ระดับที ่1 ข้ันเรียนรู้ , ระดับที่ 2 ข้ันปฏิบัติ, ระดับ
ที่ 3 ข้ันพัฒนา, ระดับที่ 4 ข้ันก้าวหน้า และระดับที่ 5 ข้ันเช่ียวชาญ การประยุกต์การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติในครั้งน้ีสมาชิกได้เสนอแนะแนวทางการน ารายการสมรรถนะต าแหน่งขับรถบรรทกุสินค้าไปใช้
ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ของบริษทัฯ ดังน้ี 1) การสรรหาคัดเลือก โดยน ารายการสมรรถนะ
มาใช้เป็นกรอบในการตั้งค าถาม ในการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการ
คัดเลือกผู้สมัครงานที่มีความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งงานที่ตอ้งการ โดยอาจจะ
ก าหนดเกณฑ์ในแบบประเมินผลการทดสอบ ในการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม หรือแม้แต่ ใช้เป็น
เกณฑ์การทดสอบสมรรถนะการขับข่ีรถบรรทุก , 2) การพัฒนา โดยการน ารายละเอียดรายการ
สมรรถนะ มาใช้ในเน้ือหาของหลักสูตรการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานขับรถ ซ่ึงจะท าให้มีกรอบหรือ
แนวทางในการจัดอบรมที่เหมาะสมตรงตามความต้องการได้ , 3) การรักษาไว้ โดยน ารายการ
สมรรถนะทั้งหมดใช้เป็นเกณฑ์ระดับความสามารถของพนักงานขับรถ เพื่อก าหนดค่าตอบแทนตาม
ความสามารถที่แท้จริง โดยใช้ระบบแบบการประเมินผล ประเมินศักยภาพของพนักงานรายบุคคล
เพื่อได้ทราบว่าพนักงานพร้อมเติบโตเล่ือนข้ันหรือเล่ือนรถบรรทุกคนัใหม่ แม้กระทั่งเล่ือนข้ันเงินเดือน 
เป็นต้น และ 4) การใช้ประโยชน์ ใช้ในการออกแบบ วางแผนงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จะสามารถลดปัญหาการประเมินผลงานโดยใช้วิจารณญาณของฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ 

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการท ากิจกรรม After Action Review (AAR) สมาชิกและผู้ศึกษาว่า
ยังมีประเด็นอีกมากมายที่สามารถน าไปต่อยอดได้จากงานศึกษาวิจัยช้ินน้ี ได้แก่ 1) ด าเนินการ การ
ก าหนดรายการสมรรถนะส าหรับต าแหน่งอ่ืน ๆ โดยใช้รูปแบบ Action Learning Project (ALP) 
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เช่น ต าแหน่งช่างซ่อมบ ารุงรักษา , ต าแหน่งหัวหน้างานจัดส่ง เป็นต้น, 2) การน ากิจกรรมการเรียนรู้
จากการปฏิบัติในการก าหนดรายการสมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทกุ จะกลายเป็นแนวทาง
ให้บริษัทได้น ากิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัตไิปประยุกตใ์ช้ในประเด็นหรือปัญหาอ่ืน ๆ  เพื่อพัฒนา
บุคลากรของบริษัทให้รู้จักวิธีเรียนรู้ และ 3) รายการสมรรถนะที่ก าหนดข้ึน สามารถน าไปเผยแพร่
ให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือสนใจน าไปปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรในหน่วยงานน้ัน ๆ  ได้ 

 
ค  าส าคญั: การก าหนดรายการสมรรถนะ, ต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทกุสินค้า 
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บทน า 
 

การก าหนดรายการสมรรถนะ เสมือนการวางแผนการพัฒนาองค์การและบุคลากรล่วงหน้า 
เป็นการเตรียมการ หรือสร้า งมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ล่วงหน้าให้แก่องค์การในอนาคต โดย
ธรรมชาติแล้วต้องถือว่ามนุษย์กับการพัฒนาเป็นของคู่กัน หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ มนุษย์จ าเป็น
จะต้องได้รับการพัฒนา ทั้งน้ีเพราะการพัฒนาจะช่วยท าให้มนุษย์มีศักยภาพในตนเองเพิ่มข้ึน ถ้าจะ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การในอนาคตน้ัน เราจะต้องเตรียมการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากร และ
มูลค่าที่ใส่ลงไป ณ ปัจจุบันจะต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกับมูลค่าเพิ่มขององค์การที่ก าหนดไว้ใน
อนาคตด้วย โดยปกติแล้วองค์การหน่ึง ๆ น้ัน มักจะมีบุคลากรหลากหลายประเภทมีทั้งบุคลากรเก่า
และบุคลากรใหม่ ทุก ๆ องค์การจ าเป็นที่จะต้องวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และ
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริงว่า จะพัฒนาบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง ช่วงอายุงานที่แตกต่างกัน 
และบุคลากรคนเก่า คนใหม่น้ันอย่างไร จึงจะเกิดระดบัความสมดลุ ในเชิงความรู้ความสามารถ และ
เก้ือหนุนท าให้บุคคลเหล่าน้ันสามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการรบับคุลากร
เข้าสู่องค์การ  ตั้งแต่ตน้จะต้องระบคุุณสมบตัิส่วนบุคคลทีเ่หมาะสมต าแหน่งงาน (Job Specification) 
ว่าพึงมีความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ หรือประสบการณ์ข้ันต่ าเช่นไรบา้ง  ในปัจจุบันการวิเคราะห์มีความ
หลากหลายและซับซ้อนมากข้ึนโดยมุ่งทั้งการวิเคราะห์งานและบุคลากร (Work and Worker 
Analysis) ผนวกกับกระแสของการเปล่ียนแปลง ท าให้ลักษณะงานเปล่ียนรวดเร็ว มีการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการท างาน ความสนใจพุ่งมาเฉพาะทีบ่รบิทว่า บุคลากรหรือผู้ปฏิบตัิงาน (Worker) เป็นปัจจัย
สร้างความส าเร็จแก่องค์การ ท าให้แนวทางการบริหารใหค้วามส าคัญที่คณุลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของ
บุคลากรที่จะช่วยท าให้งานส าเร็จดว้ยดหีรอืที่เราเรียกกันว่ารายการสมรรถนะ (Competency) 

บริษัท น าสุราษฎร์ จ ากัด เป็นผู้ให้บริการขนส่ง (Logistic Providers) โดยให้บริการในการ
กระจายสินค้าแบบครบวงจรใหกั้บผู้ผลิตสินค้าประเภทอุปโภค-บรโิภค (Fast – Moving Consumer 
Goods: FMCG) ไปยังผู้ขายสินค้าครอบคลุมทั้งผู้ขายสินค้าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) และ
ผู้ขายสินค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) มีพื้นที่ในการให้บริการครอบคลุมทั้ง 14 จังหวัดใน
ภาคใต้ของประเทศไทย ด้วยลักษณะงานที่มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ และการแข่งขันที่สูงข้ึนในอุตสาหกรรมขนส่ง อีกทั้งข้อจ ากัดในการท างานทีม่ากข้ึนทั้งจาก
ภาครัฐและจากผู้ใช้บริการ ทางบริษทัฯ จึงเห็นความจ าเป็นที่จะตอ้งสร้างศกัยภาพในการแข่งขัน โดย
มุ่งเน้นไปทีการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในทรัพยากรมนุษย์ของบริษทัฯ เมื่อพิจารณาไปจะพบวา่ที่
ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้ด าเนินกิจการมาแล้วมากกว่า 38 ปี การบริหารจัดการยังใช้ระบบครอบครวัจงึ
ท าให้ไม่มีกฎเกณฑ์ กฎระเบียบอะไรมากมายในการบริหารจัดการ ท า ให้ขีดความสามารถของ
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พนักงานไม่มีการพัฒนาและไม่เพียงพอต่อการแข่งขันในปัจจุบัน ซ่ึงในปัจจุบันเกิดการแข่งขันทาง
การค้า ท าให้ผู้บริหารให้ความสนใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาในทุก ๆ ด้านขององค์การ อาทิ การน า
เทคโนโลยีมาใช้ การเพิ่มขีดความรู้ความสามารถของพนักงาน หรือเพิ่ มทุนมนุษย์ของพนักงานทุก
ระดับ โดยเฉพาะพนักงานหลักขององค์การอย่างพนักงานขับรถบรรทกุ ซ่ึงเป็นกลุ่มหลักและมีจ านวน
มากที่สุดขององค์การ คิดเป็น 60% ของพนักงานทั้งหมด  

ผู้ศึกษาวิจัยจึงสนใจการก าหนดรายการสมรรถนะเฉพาะต าแหน่งงานขับรถบรรทุก เพื่อเป็น
การเริ่มต้น และจะใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ให้เป็น
ระบบ อีกทั้งผลจากการศึกษา ก าหนดรายการสมรรถนะครัง้น้ีจะเป็นเครื่องมือท านายพฤติกรรมการ
ท างานของพนักงาน ทั้งก่อนและระหว่างปฏิบัตงิาน เพื่อให้ได้บคุลากรที่เหมาะสมกับงาน และเพิ่มขีด
สามารถในการแข่งขันรวมไปจนถึงเป็นการพัฒนาบคุลากร ทีม และองค์การด้วย โดยในการศึกษาครั้ง
น้ีใช้วิธีการก าหนดรายการสมรรถนะแบบกิจกรรมกลุ่ม (Focus Group) โดยพนักงานหลาย ๆ คนที่
ปฏิบัติงานดีเย่ียม มีประสบการณ์ และมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุก
สินค้ามาร่วมกับก าหนดรายการสมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับรถ โดยใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้
จากการปฏิบัติ (Action Learning) ซ่ึงการเรียนรู้จากการปฎิบัติเป็นกระบวนการที่ได้เรียนรู้ในส่ิงที่
เก่ียวกับงานที่ปฏิบัติสถานการณใ์นชีวิตการท างานที่แทจ้ริง การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจริงของ
การปฏิบัติงานภายในองค์การ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ การคิด การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การ
ส่ือสารในทีม เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ถ่ายทอดประสบการณ์ซ่ึงเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานจริง 
และจะสามารถน ามาประยุกตใ์ช้ในการรเิริ่มก าหนดรายการสมรรถนะได้อย่างแท้จรงิ ผู้ศึกษาวิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อก าหนดรายการสมรรถนะต าแหน่ง
พนักงานขับรถบรรทุกสินค้า: กรณีศึกษาบริษัท น าสุราษฎร์ จ ากัด ในครั้งน้ี 

 

วัตถุประสงคข์องการศกึษา 
 

1) เพื่อก าหนดรายการสมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า ของบริษัท  
น าสุราษฎร์ จ ากัด  

2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้รายการสมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุก
สินค้าของ บริษัท น าสุราษฎร์ จ ากัด  
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วิธีการศกึษา และการด าเนนิกจิกรรมการเรยีนรูจ้ากการปฏบิัติ 
 

 กระบวนการและข้ันตอนการด าเนินกิจกรรมจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ในครั้ งน้ีมี
จุดประสงค์เพื่อ “ก าหนดรายการสมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าของบริษัท  
น าสุราษฎร์ จ ากัด และเสนอแนะแนวทางการน าไปใช้” ผู้ศึกษาไดด้ าเนินกิจกรรมการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติดังน้ี  

1) กลุ่ม ค าถาม การสะท้อนการเรียนรู้ และใบงาน 
 (1) กลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ สมาชิกกลุ่มได้ท าการคัดเลือกมาจากบคุลกร

ของ บริษัท น าสุราษฎร์ จ ากัด ในส่วนของงานปฏิบัติการและเป็นผู้มีส่วนร่วมและมีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมกับต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า ซ่ึงจะประกอบไปด้วย 1. ผู้ที่รู้ปัญหา 
(Who Knows) 2. ผู้ที่สนใจช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหา (Who Cares) และ 3. ผู้ที่มีอ านาจผลักดัน
การแก้ปัญหา (Who Can) 

 (2) ค าถามในการศกึษาการเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ1. แนวทางก าหนดรายการสมรรถนะ
ต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า ของบริษัท น าสุราษฎร์ จ ากัด วิธีใดที่เหมาะสม? 2. รายการ
สมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า ของบริษัท น าสุราษฎร์ จ ากัด ได้แก่อะไรบ้าง? และ 
3. แนวทางการประยุกต์ใช้รายการสมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าของ บริษัท น าสุราษฎร์  
จ ากัด เป็นเช่นไร? 

  (3) การสะท้อนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การด าเนินการกิจกรรมการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ โดยการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีจุดประสงค์เพื่อก าหนดรายการสมรรถนะ
ต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าของบริษัทฯ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางประยุกต์ใช้รายการ
สมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทกุสินค้าของ บริษัท น าสุราษฎร์ จ ากัด ในการก าหนดรายการ
สมรรถนะหัวใจส าคัญของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ คือ การ ใคร่ครวญ และสะท้อน หมายถึง การ
ใคร่ครวญปัญหาที่ผ่านมา ความตอ้งการในตัวบคุคล ทั้งความรู ้ทักษะ และคุณลักษณะ แล้วสะท้อน
ส่ิงที่ได้เรียนรู้ออกมาเป็นแนวทางในการก าหนดรรายการสมรรถนะ นอกจากน้ันกิจกรรมการเรียนรู้
จากการปฏิบัติ ยังเป็นการสร้างความมส่ีวนร่วมในการแก้ไขปญัหาหรือการริเริ่มขององค์การ 

     (4) ใบงาน  การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อก าหนดรายการสมรรถนะ
ต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า งกษาบริษัท น าสุราษฎร์ จ ากัด และเสนอแนะแนวทากรณีศึ ใน
การในไปใช้เครื่องมือ บสอบถามจ านวนทั้งหมดเป็นแบที่ใช้  6 ใบ ถามด้วยค าถามปลายเปิด เพื่อ
ทดสอบความรู้ ความคิด ความเข้าใจพื้นฐานของสมาชิกกลุ่มเก่ียวกับการสมรรถนะ และเพื่อให้
สมาชิกกลุ่มได้แสดงความคดิเหน็ และก าหนดคุณสมบัตบิุคลากรในต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกที่
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ฝ่ายงานของตนเองต้องการ และเพื่อจะก าหนดรายการสมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุก
สินค้าที่เหมาะสมของบรษิัท น าสุราษฎร์ จ ากัด  

2) ข้ันตอนการด าเนินกิจกรรมการประชุมพบปะ 
 (1) การก าหนดปัญหา/ริเริ่ม สมาชิกกลุ่มได้มีการคดิรเิริ่มก าหนดคณุลักษณะของบุคคล

ในต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า ซ่ึงเดิมทีทางบริษัท น าสุราษฎร์ จ ากัด ซ่ึงมีพนักงานขับ
รถบรรทุกสินค้าเป็นบุคลากรหลัก และเป็นต าแหน่งที่มีบุคลากรมากที่ สุดขององค์การ แต่ไม่มีการ
ก าหนดคุณลักษณะ หรือสมรรถนะ ท าให้การด าเนินการของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ไม่มีประสิทธิภาพ 
อีกทั้งส่งผลให้การด าเนินการงานฝ่าย ๆ อ่ืนส่งผลกระทบไปด้วยเช่น เน่ืองจากการรับพนักงานเข้าสู่
ต าแหน่งพนักงานขับรถไมต่รงตามความต้องการขององค์การ ซ่ึงปัญหาดังกล่าวเป็นการเปดิโอกาศให้
สามาชิกกลุ่มได้เรียนรู้หาสาเหตุ เกิดความคิดริเริ่ม และมีการวิเคราะห์งานกับคนอย่างเป็นระบบ 
เป็นไปตามหลักวิชาการ จนกระทั่งมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกันจนได้รายการสมรรถนะที่
เหมาะสมกับต าแหน่งพนักงานขับรถที่เป็นของบริษัทฯ ที่แท้จริง ซ่ึงนับว่าเป็นปัจจัยที่ท้าทายในการ
เพิ่มมูลค่าของสมาชิกในการท างานกับหน่วยงาน   

  (2) กลุ่มกิจกรรมเรียนรู้จากการปฏิบัติ  เพื่อให้กลุ่มมีทิศทางที่ชัด เจนแ ละเห็นถึง
ความส าคัญของการจัดกลุ่มเรียนรู้จากการปฏิบัต ิในการก าหนดรายการสมรรถนะต าแหน่งพนักงาน
ขับรถบรรทุกสินค้าของบริษัทฯ  จึงได้มีการตัง้ช่ือกลุ่มว่า “กลุ่มก าหนดรายการสมรรถนะ พขร.” ซ่ึง 
ผู้ศึกษาได้คัดเลือกสมาชิกกลุ่มจากฝ่ายงานต่าง ๆ  ในบริษัท น าสุราษฎร์ จ ากัด  ได้แก่ผู้ที่รู้ปัญหา , ผู้ที่
สนใจช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหา และผู้ที่มีอ านาจผลักดันการแก้ไขปัญหา และท าหน้าที่เป็น 
Learning Coach 

 (3) กระบวนการซักถามและสะท้อนมุมมอง การประชุมสมาชิกกลุ่มต้องใช้กระบวนการ
ซักถาม การรับฟังความคิดเห็นและการระดมความคิดเห็น โดยมีจุด ประสงค์เพื่อก าหนดรายการ
สมรรถนะ โดยก่อนการประชุมทุกครั้งสมาชิกกลุ่มจะต้องมีการคิดใคร่ครวญเพื่อวิเคราะห์ประเด็น
น้ันๆอย่างเป็นระบบ และเป็นเหตุเป็นผล ซ่ึงจะก่อให้เกิดการไหลเวียนข้อมูลให้กับสมาชิก โดยกลุ่มได้
ก าหนดการประชุมกลุ่มจ านวน 3 ครั้ง  

 (4) การร่วมกันก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา/ริเริ่ม สมาชิกกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมายในโครงการการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ เรื่องการประยุกต์การเรียนรู้จาก
การปฏิบัติเพื่อก าหนดรายการสมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า: กรณีศึกษาบริษัท น า  
สุราษฎร์ จ ากัด โดยที่สมา ชิกกลุ่มได้ร่วมกันก าหนดแนวทางการก าหนดรายการสมรรถนะและการ
เสนอแนะแนวทางการน าไปปฏิบัติได้จริงตามแนวทางที่ ประชุมกันหรือไม่ และพบปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง 



565 

 (5) การเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง จากการที่สมาชิกกลุ่มได้มีการพบปะกันตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนด ของการประชุมในโครงการการประยุกตก์ารเรียนรูจ้ากการปฏิบัติ ในประเด็นเรื่อง
การก าหนดรายการสมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า: กรณีศึกษาบริษัท น าสุราษฎร์ 
จ ากัด โดยจะต้องมีความคืบหน้ามารายงานในการประชุมทุกครั้ง และสมาชิกกลุ่มทุกคนจะตอ้งเรียนรู้
ร่วมกันจากผลของการปฏิบัติในแต่ละครัง้เพื่อน าอุปสรรคมาทบทวนแนวทางใหส้ามารถปรับปรุงแก้ไข
ตามบริบทของงานไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

   (6) ผู้อ านวยการกลุ่ม เป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินใจแก้ปญัหาหรือน าเสนอประเด็นต่างๆ 
มีหน้าที่ในการกระตุ้นกลุ่มให้มีผลงานความคืบหน้ามารายงานให้สมาชิกกลุ่มได้รับทราบ คอยสร้าง
บรรยากาศที่ดใีนการพบประในการประชุมแต่ละครัง้ คอยช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มในการสะท้อนส่ิงที่ได้
เรียนรู้ร่วมกัน คอยกระตุ้นให้กลุ่มได้ข้อสรุปในประเด็นที่สนใจ พร้อมน า ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลจาก
ใบงานของสมาชิก น ามาเสนอสมาชิกกลุ่มเพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดรายการสมรรถนะและ
เสนอแนะแนวทางการน าไปใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ของ บริษัท น าสุราษฎร์ จ ากัด  

 

ผลการด าเนนิกจิกรรม และการวิเคราะหข์้อมลูความเหน็ 
 

1) จากการด าเนินกิจกรรมพบปะครั้งที ่1 ต่อสภาพปัญหา การซักถาม   
การพบปะสมาชิกครัง้ที่ 1 ณ บริษัท น าสุราษฎร์ จ ากัด สมาชิกกลุ่มได้ร่วมประชุมกันจ านวน 

8 คน ผู้อ านวยการกลุ่มกล่าวต้อนรับสมาชิกกลุ่ม ช้ีแจงวัตถุประสงค์และข้ันตอนในการท าการวิจัยใน
รูปแบบการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning Project) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ก าหนดรายการสมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทกุสินค้า นอกจากน้ันยังมีการให้ความรู้เก่ียวกับ
ข้ันตอนการก าหนดสมรรถนะ มีการท าแบบทดสอบความเข้าใจเบื้องตน้เก่ียวกับสมรรถนะในงานและ
การด าเนินงานของพนักงานขับรถ มีการท า Workshop โดยการใหส้มาชิกลองเขียนหน้าที ่ภาระงาน
ของต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกที่มีความเก่ียวเน่ืองสัมพันธ์กับฝ่า ยงานต่าง ๆ และยังมีการเปิด
โอกาสให้สมาชิกได้เสนอแนะความคิดเห็นเบื้ องต้นในการก าหนดรายการสมรรถนะของต าแหน่ง
พนักงานขับรถบรรทุก 

 (1) การให้ข้อมูลเก่ียวกับสภาพปัญหา ให้ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับรายการ สมรรถนะ 
จนถึงข้ันตอนต่าง ๆ ในการก าหนดรายการสมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับรถ ของบริษัท น าสุราษฎร์ 
จ ากัด และได้ขอความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่มในการระดมสมอง ร่วมกันเสนอแนะความคิดเห็น ให้มี
การคิดใคร่ครวญ ซักถามและสะท้อนความคดิเห็นเพื่อหาค าตอบส าหรับค าถามการวจิัย ซ่ึงที่ป ระชุม
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สมาชิกกลุ่มได้มีข้อเสนอแนะเบื้องต้นในการก าหนดรายการสมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุก
สินค้า  

 (2) การพูดคุย การซักถาม และการสะท้อนปัญหา จากการที่ไดพู้ดคยุกับสมาชิกในกลุ่ม
ให้มีความเข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และลักษณะงานของต าแหน่งพนักงานขับ
รถบรรทุก จนกระทั่งสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทกุกับฝ่ายงานต่าง ๆ 
ในบริษัทฯ จึงให้มีการเสนอความคดิเห็น มีการซักถาม และมีการสะท้อนประเด็นปญัหาโดยยึดหลัก 3 
ค. คือ คิด ค้น คุย โดยจะเน้นที่กระบวนการตั้งค าถามและการใคร่ครวญ สะท้อนความคิดและการฟัง  

 (3) ข้อเสนอแนะของการพบปะ ผลที่ได้ และแนวทางปฏิบัติ  จากการที่ไดพ้บปะสมาชิก
กลุ่ม ครั้งที่ 1 ในกิจกรรมการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อก าหนดรายการสมรรถนะ
ต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า บริษัท น าสุราษฎร์ จ ากัด สมาชิกกลุ่มได้รับความรู้ในหัวข้อ 
“การเรียนรู้จากการปฏิบัต”ิ และ “รายการสมรรถนะ” ได้ท าความเข้าใจองค์ประกอบของสมรรถนะ, 
การจัดแบ่งลักษณะ , เทคนิคการเขียนค านิยาม ตลอดจนระดับความสามารถและรายละเอียด
พฤติกรรมที่แสดงออก หลังจากน้ันจึงให้สมาชิกไดร้ะบหุน้าทีภ่าระงานของต าแหน่งพนักงานขับรถ ซ่ึง
จะต้องบรรยายโดยละเอียดมากกว่า JD ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่ไดก้ าหนดไว้ โดยแยกเป็นฝ่ายงาน
ต่าง ๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือสัมพันธ์กันในความเห็นส่วนตัวของสมาชิกและให้สมาชิกกลุ่มมีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกันอย่างอิสระ ให้เกิดการสะท้อนมุมมองซ่ึงกันและกัน 

2)  การพบปะครั้งที่ 2  แนวทางของการด าเนินแก้ไข/ริเริ่ม 
การประชุมสมาชิกครัง้น้ีเพื่อก าหนดรายการสมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับรถของ บริษัท น า 

สุราษฎร์ จ ากัด ได้มีสมาชิกมาพบปะกันจ านวน 8 คน ผู้อ านวยการกลุ่มได้ก าหนดข้ันตอนการก าหนด
รายการสมรรถนะรวมไปถึงการแบ่งลักษณะของสมรรถนะ การเขียนค ายามและแบ่งระดับเพื่อจะได้
น าไปใช้ในงานทรัพยากรมนุษย์ได้ โดยให้สมาชิกกลุ่มท าใบงานที่ 2 และใบงานที่ 3 เป็นเครื่องมือใน
การด าเนินการ จากน้ันจึงค่อยให้สมาชิกได้แสดงความคดิเหน็ ให้เกิดการซักถามและสะทอ้นจนน ามา
สู่บทสรุปร่วมกัน โดยมีข้ันตอนในการก าหนด ดังน้ี ข้ันตอนที่  1 ท าความเข้าใจเก่ียวกับรายการ
สมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับรถ (Functional Competency) ที่ท่ านต้องการ โดยผ่านการ
วิเคราะห์ข้อมูล การระดมความเห็นกลุ่มมาแล้วในใบงานที่ 1 ลงใบตารางที่ก าหนดให้, ข้ันตอนที่ 2 
แบ่งแยกลักษณะของรายการสมรรถนะในความคิดเห็นของสมาชิก , ข้ันตอนที่ 3 เขียนค านิยาม 
(Definitions) ที่บ่งบอกความหมายโดยรวมหรือพฤติกรรมหลัก ๆ อะไรบ้างของรายการสมรรถนะ , 
ข้ันตอนที่ 4 น ารายการสมรรถนะ เขียนรายละเอียดของพฤติกรรมทีค่าดหวังโดยแบ่งระดับความบึก
ของหน้าที่ความารับผิดชอบ แบบมีScaled, ข้ันตอนที่ 5 ให้สมาชิกพูดคุย น าเสนอความคิดเห็นของ
ตนเอง แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับสมาชิกอ่ืน จนกระทั่งได้ข้อสรุปสุดท้าย และข้ันตอนที่ 6 ให้สมาชิก
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พูดคุยกันในประเด็นของการน ารายการสมรรถนะทีไ่ดไ้ปแนะน าปรบัใช้ในงานบรหิารจัดการทรพัยากร
มนุษย์ของบริษัทฯ 

การประชุมสมาชิกครัง้ที่ 2 ณ บริษัท น าสุราษฎร์ จ ากัด  
ผลการตัดสินใจของกลุ่มในการก าหนดรายการสมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุก

สินค้า จากที่สมาชิกกลุ่มได้ก าหนดรายการสมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า ของบริษัท 
น าสุราษฎร์ จ ากัด มีทั้งความใกล้เคียงและความเห็นที่แตกต่าง สมาชิกได้ร่วมพูดคยุ แลกเปล่ียนแสดง
ความเห็นของความคิดของแต่ละคนท าให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน ซ่ึงได้รายการสมรรถนะต าแหน่งพนักงาน
ขับรถบรรทุก จ านวน 6 สมรรถนะดังน้ี รายการที่ 1  สมรรถนะการตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน , 
รายการที่ 2 สมรรถนะความมีวินัยปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ , รายการที่ 3 สมรรถนะความ
ละเอียดรอบคอบ, รายการที่ 4 สมรรถนะการขับข่ี ควบคุมยานพาหนะไดอ้ย่างปลอดภัย, รายการ
ที่ 5 สมรรถนะการซ่อมบ ารงุรักษารถบรรทุกเบื้องต้น และรายการที่ 6 สมรรถนะความสามารถในการ
ส่ือสารประสานงาน 

ผลการจ าแนกแบ่งลักษณะรายการสมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าแบ่ง
ลักษณะรายการสมรรถนะ ดังตารางที ่1 
 
ตารางที่ 1 ผลการจ าแนกแบ่งลักษณะรายการสมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าแบ่ง

ลักษณะรายการสมรรถนะ 
 

 
 

รายการสมรรถนะ (Competency) 
K S A 

Mgt. Technic 

การตรงต่อเวลาในการปฏิบัตงิาน  ✓  ✓ 

ความมีวินัยปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคบั    ✓ 

ความละเอียดรอบคอบ    ✓ 

การขับข่ี ควบคุมยานพาหนะได้อย่างปลอดภัย ✓  ✓  

การรู้ในการซ่อมบ ารงุรักษารถบรรทุกเบื้องต้น ✓  ✓  

ความสามารถในการส่ือสารประสานงาน  ✓   
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ผลการเขียนค านิยาม (Defintions) ที่บ่งบอกความหมายโดยรวมหรอืพฤติกรรมหลัก ๆ ของ
รายการสมรรถนะ ดังน้ี  

1) การตรงต่อเวลาในการปฏิบัตงิาน ค านิยาม: ความสามารถในการบริหารจัดการเวลาใน
การขับข่ีได้ สามารถน าส่งสินค้าไปยังปลายทางตามเวลาทีก่ าหนด 

2) ความมีวินัยปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ  ค านิยาม: ความสามารถในการควบคุม
ตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตนได้ตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยความยินยอมและเต็มใจและ
อธิบายได้ถึงระเบียบและข้อบังคบัที่ก าหนดทัง้ในระดบัองคก์ารและหน่วยงานบรหิารเวลาพักผ่อนให้
เพียงพอ 

3) ความละเอียดรอบคอบ ค านิยาม: ความสามารถในการวางแผนการขับข่ี เส้นทาง และ
วิเคราะห์ถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนได้ไว้ล่วงหน้าเสมอ รวมถึงความสามารถในการตรวจสอบ
เอกสารบิลและรายละเอียดอ่ืน ๆ ทั้งของตนเองและผู้อ่ืนได้ 

4) การขับข่ี ควบคุมยานพาหนะได้อย่างปลอดภัย ค านิยาม: ความสามารถในการควบคุม
และการเคล่ือนไหวยานพาหนะ โดยจะต้องสามารถในการมองเห็นและโต้ตอบต่อปฏิกิริยาได้ จะมี
ความรู้ความเข้าใจในกฎจราจร กฎระเบียบและมาตรการความปลอดภัยที่ก าหนดรวมถึงวิธีการและ
แนวทางป้องกันและหลีกเล่ียงอุบัติเหตุหรอืความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึน 

5) ความรู้การซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุกเบื้องต้น ค านิยาม : ความรู้ความสามารถในการ
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการเส่ือมเสียของรถบรรทุก ไปในระดับที่บุคคลท าได้ และบ ารุงรักษา
รถบรรทุกตามรอบระยะทางโดยด าเนินการแจ้งบรษิัททราบทันที 

6) ความสามารถในการส่ือสารประสานงาน ค านิยาม : การให้และแลกเปล่ียนข้อมูล และ
การแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานไดอ้ย่างชัดเจน กระชับได้ใจความ รวมทั้งความสามารถในการ
ส่งสารข้อมูลได้เหมาะสมกับผู้ส่ือสารในระดบัทีแ่ตกตา่งกัน 

ผลการแบ่งระดับค่าความสามารถของสมรรถนะ ของต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า 
ออกเป็น 5 ระดับดังน้ี ระดับที่ 1 ข้ันเรียนรู้: การเริ่มต้นฝึกหัด ซ่ึงสามารถปฏิบัติงานได้ โดยต้องอยู่
ภายใต้กรอบหรือแนวทางที่บริษัทฯ ก าหนด , ระดับที่ 2 ข้ันปฏิบัติ: สามารถแสดงพฤติกรรมทีก่ าหนด
ข้ึนได้ด้วยตนเอง หรือช่วยเหลือพนักงานคนอ่ืน ๆ ในบริษัทฯ ได้, ระดับที่ 3 ข้ันพัฒนา: ความสามารถ
ในการเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนพนักงาน และให้ค าปรึกษาหรือสอนการท างานพขร.คนอ่ืนๆได้, ระดับที่ 
4 ข้ันก้าวหน้า: สามารถวิเคราะหแ์ละน าส่ิงใหม ่ๆ  เข้ามาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างาน หรือมี
ปรับปรุงพัฒนาการท างานได้ และระดับที่ 5 ข้ันเช่ียวชาญ : ช่วยบริษัทฯ ในการคิดวางแผนในการ
ปฏิบัติงานขององค์การ 

ผลการตัดสินใจของกลุ่มในการเขียนรายละเอียดพฤติกรรมที่แสดงออกของสมรรถนะ
ต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทกุสินค้า ดังตารางที ่2 
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ตารางที่ 2 ผลการตัดสินใจของกลุ่มในการเขียนรายละเอียดพฤติกรรมที่แสดงออกของสมรรถนะ
ต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทกุสินค้า 

 
1. ตรงตอ่เวลาในการปฏบิตังิาน 

ระดบัสมรรถนะ รายการสมรรถนะและพฤตกิรรมบง่ชี ้
ระดับที่ 1 
ข้ันเรียนรู้ 

- รู้และเข้าใจถึงเวลาการน าส่งสินค้าตัง้แต่เข้ารบัสินคา้ จนส่งสินค้า  
- แสดงออกถึงความตั้งใจและความพร้อมที่จะปฏิบัติตามโดยไปถึง
สถานที่เข้ารับ-ส่งสินค้าทันตามเวลาที่ก าหนด 

ระดับที่ 2 
ข้ันปฏิบัติ 

- สามารถตักเตือนและช้ีแนะให้พขร. ปฏิบัติตามช่วงเวลาที่บริษัทฯ 
ก าหนด 
- สามารถอธิบายรายละเอียดของเวลาเข้ารบั-ส่งสินคา้ให้กับพขร. ได้ 
- ช้ีแจงผลที่เกิดข้ึนจากการไม่ปฏิบัติตามเวลาที่ก าหนดให้กับผู้อ่ืนทราบ
ได้ 

ระดับที่ 3 
ข้ันพัฒนา 

- กระตุ้นจูงใจใหพ้ขร. ยอมรับและปฏิบัตติามเวลาทีก่ าหนดเป็นตัวอย่าง
ของผู้ที่ปฏิบัติตามเวลาทีก่ าหนดดว้ยความเต็มใจ 
- สามารถให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุมกลุ่มเพื่อปรับปรงุ 
เวลารับ-ส่งสินค้าขององค์การและหน่วยงานจัดส่ง 
- ตอบข้อซักถามแก่พขร. คนอ่ืนๆเก่ียวกับช่วงเวลาที่ถูกก าหนดข้ึน 

ระดับที่ 4 
ข้ันก้าวหน้า 

- ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบตัิงานต่างๆ ที่มีผลใช้ส าหรับฝ่ายงานจัดส่ง 
- มีเทคนิคและวิธีการท าให้พขร. คนอ่ืนๆที่ไม่ปฏิบัติตามช่วงเวลา ที่
ก าหนดให้ยอมรับและปฏิบตัิตามเวลาที่ก าหนดข้ึน 
- อ้างถึงประสบการณ์ของตนในการแก้ไขปัญหาโดยค านวณเวลาที่ตน
ก าหนดข้ึนได้ 

ระดับที่ 5 
ข้ันเช่ียวชาญ 

- เสนอความคิดเห็นของตนที่มีต่อระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ต้อง
น ามาใช้กับพนักงานทั่วไปทั้งองค์การได ้
- อ้างอิงได้ถึงการนับช่ัวโมงระยะเวลาที่บริษัทฯ ก าหนดช่วงเวลาการรับ-
ส่งสินค้าได้ 
- ให้ค าปรกึษาแนะน าแก่ผู้อ่ืนถึงเทคนิคและวิธีการจูงใจในการปฏิบัตงิาน
ที่ตรงต่อเวลาให้พขร. คนอ่ืนๆปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ 
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 2. ความมวีนิยัปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบั 
ระดบัสมรรถนะ รายการสมรรถนะและพฤตกิรรมบง่ชี ้

ระดับที่ 1 
ข้ันเรียนรู้ 

- รู้และเข้าใจถึงระเบียบและข้อบังคบัส าคญัขององค์การและฝ่ายจัดส่ง 
- แสดงออกถึงความตั้งใจความพร้อมทีจ่ะปฏิบัตติามระเบียบข้อบังคบั 
- แสวงหาโอกาศในการรับฟังและรู้ถึงกฎระเบียบและข้อบังคับในทั้ง
ระดับองค์การและระดบัหน่วยงานจัดส่ง 

ระดับที่ 2 
ข้ันปฏิบัติ 

- สามารถตักเตือนและช้ีแนะให้พขร. คนอ่ืนๆปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับที่บริษัทฯ ก าหนด 
- สามารถอธิบายรายละเอียดกฎระเบียบ-ข้อบังคับให้กับพขร.คนอ่ืนๆได ้
- ช้ีแจงผลที่เกิดข้ึนจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบแลข้อบังคับที่ก าหนด
ให้กับพขร. คนอ่ืน ๆ ได้ 

ระดับที่ 3 
ข้ันพัฒนา 

- กระตุ้นจูงใจใหพ้ขร.คนอ่ืนยอมรับปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคับที่ก าหนด
เป็นตัวอย่างผู้ที่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับที่ก าหนดด้วยความเต็ม
ใจ 
- สามารถให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุมกลุ่มเพื่อปรับปรุงระเบียบและ
ข้อบังคับขององค์การและหน่วยงานจัดส่ง 
- ตอบข้อซักถามแก่พขร.ในทีมเก่ียวกับระเบียบข้อบังคบัทีถู่กก าหนดข้ึน 

ระดับที่ 4 
ข้ันก้าวหน้า 

- ก าหนดระเบียบและข้อบังคบัตา่งๆ ที่มีผลใช้ส าหรบัหน่วยงานทีต่นดแูล
รับผิดชอบได้ 
- มีเทคนิคและวิธีการท าให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบยอมรับและปฏิบัติ
ตามระเบียบทีก่ าหนดข้ึนได ้
- อ้างถึงประสบการณ์ของตนในการแก้ไขปัญหาโดยอ้างถึงระเบียบและ
ข้อบังคับที่ก าหนดข้ึน 

ระดับที่ 5 
ข้ันเช่ียวชาญ 

- เสนอความคิดเห็นของตนที่มีต่อกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่ต้อง
น ามาใช้กับพนักงานทั่วทั้งองคก์ารได ้
- ให้ค าปรกึษาแนะน าแก่พขร. คนอ่ืนๆถึงเทคนิคและวิธีการจงูใจให้ผู้อ่ืน
ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคบัทีก่ าหนดดว้ยความเตม็ใจ 
- สามารถอ้างอิงได้ถึงระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้องในการรักษา
ผลประโยชน์ทั้งขององค์การ และของหน่วยงาน 
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3. ความละเอยีดรอบคอบ 
ระดบัสมรรถนะ รายการสมรรถนะและพฤตกิรรมบง่ชี ้

ระดับที่ 1 
ข้ันเรียนรู้ 

- รู้และเข้าใจถึงประเด็นที่จะต้องตรวจสอบของงานทีไ่ดร้ับมอบหมายเช่น 
บิลส่งสินค้า เอกสารควบคุมไม้พาเลท 
- อธิบายได้ถึงผลกระทบทีเ่กิดข้ึนจากการท างานทีผิ่ดพลาด 
- สามารถตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลไดต้ามมาตรฐานที่ก าหนดข้ึน 
- สามารถค้นพบข้อผิดพลาดของข้อมูลหรอืผลงานที่ปฏิบัตไิดด้้วย 

ระดับที่ 2 
ข้ันปฏิบัติ 

- สามารถตั้งข้อสงสัยกับข้อมูลที่ไม่ชัดเจน และน าข้อสงสัยไปหาข้อมู ล
เพิ่มเติมได้ 
- สามารถค้นหาข้อเท็จจริงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ก่อนส่งมอบสินค้า
ให้กับลูกค้า 
- สามารถจัดเตรยีมข้อมูลและรายละเอียดตา่งๆ เพิ่มเติมที่นอกเหนือจาก
งานที่ได้รับมอบหมายไว้ล่วงหน้าได ้
- ติดตามความคืบหน้าของงานไว้ล่วงหน้าก่อนเสมอ 

ระดับที่ 3 
ข้ันพัฒนา 

- วางแผนการท างานของตนเองไว้ล่วงหน้าเสมอ 
- สามารถให้ค าแนะน าแก่ พขร.คนอ่ืนๆถึงประเด็นหรือจุดที่จะต้อง
ตรวจสอบข้อมูลในรายละเอียด 
- สามารถช้ีให้พขร.คนอ่ืนๆเห็นถึงข้อผิดพลาดของข้อมูลที่ตรวจสอบได้ 
- อธิบายให้ พขร.คนอ่ืนๆเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน
จากการท างานที่ผิดพลาด 

ระดับที่ 4 
ข้ันก้าวหน้า 

- สามารถคาดการณ์ได้ถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดข้ึนกับการ
ท างานของบริษัทฯ ได้ 
- ระบุแนวทางเลือกในการท างานของสมาชิกในทีมได้มากกว่าห น่ึง
ทางเลือก 
- น าเสนอข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ โดยอ้างอิงถึงข้อมูลของสมาชิค
เครือข่ายจากภายนอกองค์การได้ 

ระดับที่ 5 
ข้ันเช่ียวชาญ 

- ก าหนดมาตรฐาน, แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูล 
- ก าหนดแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนกับองค์การไว้
ล่วงหน้าเสมอ 
- ก าหนดแผนส ารองไว้เสมอกรณีที่แผนงานหลักไม่บรรลุผลส าเร็จ 
- ให้ปรึกษาค าแนะน าแก่ผู้อ่ืนถึงเทคนิคและวิธีการวิเคราะห์และก าหนด
แนวทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหาล่วงหน้า  
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4. การขบัขี ่ควบคมุยานพาหนะไดอ้ยา่งปลอดภยั 
ระดบัสมรรถนะ รายการสมรรถนะและพฤตกิรรมบง่ชี ้

ระดับที่ 1 
ข้ันเรียนรู้ 

- สามารถการตรวจสอบสภาพรถก่อนการปฏิบตัิงาน 
- สามารถอธิบายการข้ึน-ลง และส่งมอบสินค้าได ้
- ขับรถบรรทุกส่งสินค้าอย่างปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎหมาย 
- สามารถแจ้งรายงานอุบัตเิหตตุามข้ันตอนของบรษิัทฯได้ 

ระดับที่ 2 
ข้ันปฏิบัติ 

- สามารถรายงานเสนอแนะเส้นทางอันตรายและจัดการความเส่ียง  
- การวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ เพื่อแก้ปัญหาฉุกเฉิน 
- การจัดการอุบัตเิหตุและการแก้ปญัหาฉุกเฉินเบื้องต้น 

ระดับที่ 3 
ข้ันพัฒนา 

- การขับรถบรรทกุขนส่งสินค้าทีใ่ช้เทคโนโลยีในการปฏิบตัิงานได ้
- สามารถวางแผนเดินทางด้วยตนเองได้และแนะน าพขร.คนอ่ืนๆ ได้ 
- วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ ์และแก้ไขปัญหาการขนส่ง 

ระดับที่ 4 
ข้ันก้าวหน้า 

- การถ่ายทอดประสบการณแ์ก่ พขร.คนอ่ืนๆได้ 
- คิดและเสนอแนะองค์การหรือหน่วยงานจัด ส่งในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานขนส่งได้ 
- ตรวจประเมินและการจัดการโต้ตอบภาวะฉุกเฉินในกระบวนการขนส่ง
สินค้า 
- การควบคุมคณุภาพการขนส่งสินค้าใหเ้ป็นไปตามแผน 

ระดับที่ 5 
ข้ันเช่ียวชาญ 

- ก าหนดมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบตัิในการขับข่ี ควบคุมยานพาหนะได้
อย่างปลอดภัย 
- ก าหนดแผนส ารองไว้เสมอในการควบคมุยานพาหนะได้อย่างปลอดภัย 
- ให้ปรึกษาค าแนะน าแก่ผู้อ่ืนถึงเทคนิคและวิธีการการขับข่ี ควบคุม
ยานพาหนะได้อย่างปลอดภัย  
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5. ความรูก้ารซอ่มบ  ารงุรกัษารถบรรทกุเบ ือ้งตน้ 
ระดบัสมรรถนะ รายการสมรรถนะและพฤตกิรรมบง่ชี ้

ระดับที่ 1 
ข้ันเรียนรู้ 

- ช้ีแจงได้ถึงหลักการข้ันตอนและวิธีการซ่อมบ ารุงรถบรรทุกเบื้องตน้ได้ 
- ตอบข้อซักถามหรือประเด็นต่าง ๆ  ที่ เก่ียวข้องกับงานซ่อมบ ารุ ง
รถบรรทุกที่ตนรับผิดชอบได ้
- แสวงหาโอกาสในการศึกษาความรู้เพิ่มเตมิงานซ่อมบ ารงุรถบรรทุก 

ระดับที่ 2 
ข้ันปฏิบัติ 

- ให้ข้อมูลแก่ พขร.คนอ่ืน ๆ ถึงข้ันตอนและวิธีการท างานหลัก ๆ ของใน
งานซ่อมบ ารุงเบื้องต้นได ้
- ช่วยเหลือ พขร. คนอ่ืน ๆ อธิบายและให้ข้อมูลต่างที่เก่ียวข้องกับงาน
ซ่อมบ ารุงเบื้องต้นได้ 
- อ้างอิงได้ถึงประสบการณ์ที่ดี และไม่ดีของตนให้กับ พขร. คนอ่ืน ๆ 
รับรู้ได้ 
- ให้ค าแนะน าแก่ พขร. คนอ่ืน ๆ ถึงข้ันตอนและวิธีการท างานที่ควรปฏิบัติ 

ระดับที่ 3 
ข้ันพัฒนา 

- อธิบายได้ถึงข้ันตอน วิธีการท างานที่เป็นหลักการหรือที่เป็นทฤษฎีที่
เก่ียวข้องกับงานซ่อมบ ารุงรถบรรทกุเบื้องต้นได ้
- เสนอแนะปัญหาหรืออุปสรรค์ที่อาจเกิดข้ึนในการท างานโดยอ้างอิง
ความรู้จากการซ่อมบ ารงุ 
- ระบุได้ถึงข้ันตอนท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพได ้
- กระตุ้นจูงใจให้ พขร.คนอ่ืนๆสนใจที่จะแสวงหาความรู้ด้านซ่อมบ ารุง
รถบรรทุก 

ระดับที่ 4 
ข้ันก้าวหน้า 

- น าความรู้ที่มมีาปรบัปรุงระบบ-ข้ันตอนการท างานของฝ่ายซ่อมบ ารุงได ้
- สอนให้ผู้อ่ืนเข้าใจถึงวิธีการและข้ันตอนในการท างานของการซ่อมบ ารงุ 
- สามารถแลกเปล่ียนความรู้ในกลุ่ม พขร. 
- อธิบายได้ถึงประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในการท างานแก่ 
พขร.ได้อย่างละเอียด 

ระดับที่ 5 
ข้ันเช่ียวชาญ 

- เป็นตัวแทนของหน่วยงานในการถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณซ่์อม
บ ารุงรถบรรทุกได ้
- แสวงหาโอกาสในการศึกษาความรู้ในสายงาน 
- ตอบข้อสักถามผู้อ่ืนโดยอ้างอิงถึงความรู้ทีม่ีได้ 
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6. ความสามารถในการสือ่สารประสานงาน 
ระดบัสมรรถนะ รายการสมรรถนะและพฤตกิรรมบง่ชี ้

ระดับที่ 1 
ข้ันเรียนรู้ 

- ให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้อง ชัดเจนในเรื่องที่การปฏิบัติงานขนส่ง 
- แสดงความคิดเห็นของตนอย่างไม่เป็นทางการแก่ผู้ร่วมงานหรือหัวหน้า
งานได้ 
- รับฟังข้อมูลหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันจากผู้อ่ืนได้ 

ระดับที่ 2 
ข้ันปฏิบัติ 

- แสดงออกถึงความกระตือรือร้นที่จะรบัฟัง-ตอบข้อซักถามลูกค้าได้ 
- เข้าใจ-แยกแยะประเด็นที่ซักถาม และสามารถตอบข้อซักถามจากผู้ฟัง
ได้ 
- มีเทคนิค-วิธีการในการตรวจสอบความเข้าใจในข้อมูลที่ได้รบัของผู้อ่ืน 
- ใช้เทคโนโลยีได้และสามารถใช้การติดต่อประสานงานได้ 
- จัดระบบและเสนอความคดิเห็นของตนเองแก่ผู้อ่ืนได้อย่างมีเหตุผล 

ระดับที่ 3 
ข้ันพัฒนา 

- ใช้ค าพูด น้ าเสียงที่ส่ือออกมาได้เหมาะสมกับกลุ่ม ผู้ฟังที่หลากหลายได ้
- น าเสนอความคิด ข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อกลุ่มผู้ฟังที่มีระดับแตกต่างกัน 
- ปรับเปล่ียนเน้ือหาและวิธีการทีเ่หมาะสมตามสถานการณต์่าง ๆ  
- ใช้เทคโนโลยีการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีเทคนิค-วิธีในการส่ือสารกับกลุ่มคนทีแ่สดงออกถึงความไมเ่ป็นมิตรได้ 

ระดับที่ 4 
ข้ันก้าวหน้า 

- น าเสนอตัวอย่างหรือประสบการณท์ี่ประสบผลส าเร็จเพื่อท าให้ผูอ่ืนเหน็
ภาพและท าให้เข้าใจมากข้ึน 
- โน้มน้าวจูงใจและกระตุ้นผู้ฟังให้มคีวามคดิคล้อยตามและปฏิบัตติาม 
- ช่วยเหลือผู้อ่ืนในการส่ือสารกับกลุ่มคนที่แสดงออกถึงความไมเ่ป็นมติรได ้
- แนะน า พขร.คนอ่ืน ๆ ใช้เทคโนโลยีการส่ือสาร 
- สอนผู้อ่ืนถึงหลักและวิธีการในการส่ือสารกับกลุ่มคนที่มีลักษณะที่
ต่างกัน 

ระดับที่ 5 
ข้ันเช่ียวชาญ 

- แจกแจงข้อมูลรายละเอียดที่ส าคัญในระดับองค์การ เช่น กลยุทธ์
นโยบายแก่ผู้อ่ืนได้ 
- เจรจาต่อรองกับผู้อ่ืนในสถานะการณ์ที่มีความเส่ียงสูง หรือประเด็นที่
อยู่ในความสนใจ 
- ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้อ่ืนในการส่ือสารกับบุคคลที่เป็นปัญหาหรือ 
จูงใจยาก 
- เป็นตัวแทนขององค์การในการถ่ายทอดเทคนิคการส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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3)  การพบปะครั้งที ่3 การรายงานผลการด าเนินการ 
 การประชุมสมาชิกกลุ่มครั้งที่ 3 เพื่อพูดคุยและเสนอแนะข้อคิดเห็น ณ บริษัท น าสุราษฎร์ 
จ ากัด มีสมาชิกเข้าร่วมจ านวน 8 คน จุดประสงค์ในการประชุมครั้งน้ี คือ การเสนอแนะ น ารายการ
สมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับรถที่ได้จากสมาชิกกลุ่มไปใช้ในงานทรัพยากรมนุษย์ และสอบถามผล
ตอบรับการจากการเรียนรู้จากกิจกรรม สอบถามผลที่ได้จากการปฏิบัติ สอบถามถึงปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ระหว่างกิจกรรม ไปจนถึงข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ มีการทบทวนส่ิงที่ได้เรียนรู้จากกลุ่ม  
ผู้ปฏิบัติ ผู้บริหาร และของตนเอง มีการคิดสะท้อนทบทวนบทเรียนจากการปฏิบัติ (After Action 
Review) เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและพฒันากิจกรรม 

 (1) การเสนอแนะของสมาชิกกลุ่มในการน ารายการสมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับ
รถบรรทุก ไปใช้ในงานทรพัยากรมนุษย์ โดยผ่านกระบวนการคดิ วิเคราะห์ และแลกเปล่ียนข้อมูลกับ
สมาชิก รวมไปถึงกระบวนการตัง้ค าถาม การฟังและจับประเด็น เพื่อให้เกิดการสะท้อนความคดิน ามา
สู่การจัดกลุ่มในการเสนอแนะ โดยพิจารณาความเหมือนความแตกต่างของข้อมูล ความเห็นพ้องของ
ค าตอบของสมาชิกเมื่อพิจารณาไปแล้วพบว่าสมาชิกไดเ้สนอแนะการน ารายการสมรรถนะที่ไดไ้ปใช้ใน
งานทรัพยากรมนุษย์ดังน้ี 1. การสรรหา และคัดเลือกพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า สมาชิกกลุ่มเลือก
รายการสมรรถนะที่ 1 การตรงต่อเวลาในการส่งสินค้า , สมรรถนะที่ 4 ขับข่ียานพาหนะได้อย่าง
ปลอดภัย และสมรรถนะที่ 6 ส่ือสารประสานงาน, 2. การพัฒนาพนักงานขับรถ สมาชิกกลุ่มเลือก
รายการสมรรถนะที่ 2 มีวินัยปฏิบัติตามกฎระเบียบ , สมรรถนะที่ 3 มีความละเอียดรอบคอบ และ
สมรรถนะที่ 5 ซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุกเบื้องตน้, 3. การรักษาพนักงานไว้ สมาชิกกลุ่มเลือกรายการ
สมรรถนะที่ 1 การตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน, สมรรถนะที่ 2 ความมีวินัยปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ, สมรรถนะที่ 3 ความละเอียดรอบคอบ , สมรรถนะที่ 4 การขับข่ี ควบคุมยานพาหนะได้
อย่างปลอดภัย , สมรรถนะที่ 5 การ ซ่อมบ ารุ งรักษารถบรรทุกเบื้องต้น และสมรรถนะที่  6 
ความสามารถในการส่ือสารประสานงาน  และ 4. การใช้ประโยชน์ สมาชิกกลุ่มเลือกรายการ
สมรรถนะที่ 1 การตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน, สมรรถนะที่ 2 ความมีวินัยปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ, สมรรถนะที่ 3 ความละเอียดรอบคอบ , สมรรถนะที่ 4 การขับข่ี ควบคุมยานพาหนะได้
อย่างปลอดภัย , สมรรถนะที่ 5 การ ซ่อมบ ารุ งรักษารถบรรทุกเบื้องต้น และสมรรถนะที่  6 
ความสามารถในการส่ือสารประสานงาน  
 (2) เจ้าของปัญหารายงานผลการแก้ไขปญัหาและอุปสรรค 
 คุณสุธาวัลย์  วิเศษโชค เลขานุการกลุ่ม ได้รวบรวมความคิดเห็นสมาชิกเก่ียวกับกิจกรรม
การเรียนรู้จากการปฏิบัติการก าหนดรายการสมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า บริษัท 
น าสุราษฎร์ จ ากัด ได้ใจความ ดังน้ี “การท ากิจกรรมครั้งน้ีให้ผลตอบรับในทางที่ด ีสมาชิกที่เข้าร่วมมี
ความเข้าใจในเรื่องของการก าหนดรายการสมรรถนะ ถึงแม้ว่าจะเป็นประเด็นที่ไม่คุ้นเคยเลยก็ตาม 
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และยังได้เรียนรู้กระบวนการก าหนดรายการสมรรถนะอย่างไปทีละข้ันเป็นตอน โดยการค่อย ๆ 
ก าหนดทีละส่วนตามรูปแบบการก าหนด รวมไปถึงได้ร่วมกันเสนอแนะการน าไปใช้ในงานทรัพยากร
มนุษย์ของบริษัทฯ ในงานศึกษาครัง้น้ีไดม้ีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันอย่างจรงิจัง เป็นเหตุเป็นผล 
มีการซักถามมีการสะท้อน เป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาไมน่านแต่ได้ประโยชน์มาก อย่างไรก็ตามการก าหนด
รายการสมรรถนะยังคงต้องให้พนักงานที่มีความหลากหลายฝ่าย หลากหลายแผนกในองค์การแบบน้ี
เป็นผู้ก าหนดจะเป็นการดีทีสุ่ดเพราะจะเข้าใจถึงบรบิท วัฒนธรรมและวิถีการด าเนินการขององค์การ 
ด้วยเวลาที่น้อยท าให้กระบวนการก าหนดหรือพิจารณารายการสมรรถนะส้ันเกินไป หากมีเวลา
ทบทวนและพิจารณาให้นานกว่าน้ี นอกจากน้ันยังมีประเด็นปัญหาในเรื่องของเวลาประชุมทีโ่ดยภาระ
งานของสมาชิกแล้ว มักจะมีช่วงเวลาที่ว่างไม่ตรงกัน ท าให้จัดหาเวลาประชุมได้ค่อนข้างล าบาก 
อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มเห็นประโยชน์ของการท ากิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัตแิละมีความเห็นว่า
สามารถน าไปปรับใช้กับประเด็นปัญหาอ่ืน ๆ หรือก าหนดรายการสมรรถนะต าแหน่งอ่ืน ๆ ภายใน
หน่วยงานได้”  

 (3) กลุ่มเสนอแนะแนวทางแก้ไขอ่ืน ๆ 
 การก าหนดรายการสมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกน้ันเป็นการคิดริเริ่ม เรื่อง
การจัดการงานทรัพยากรมนุษย์ ทางกลุ่มเห็นว่านอกจากการก าหนดรายการสมรรถนะแล้ว ควรเน้น
การปรับเปล่ียนทัศนคติของพนักงานขับรถด้วยใหเ้ห็นความส าคัญของการปฏิบตัิงาน ความตั้งใจและ
เต็มใจ โดยอันดับแรกบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการปรับเปล่ียนทัศนคติ ปรับทัศนคติพนักงาน
ขับรถให้เห็นความส าคัญของการท างานที่ดตีามแบบที่องค์การตอ้งการ และจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
เสียก่อนจึงจะสามารถร่วมกันสร้างขีดความสามารถใหกั้บพนักงานขับรถกลุ่มอ่ืน ๆ  ได้ต่อไป 
 (4) ผลการตัดสินใจของกลุ่ม 
 สมาชิกกลุ่มได้เห็นด้วยกับการท ากิจกรรมการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติใน
ก าหนดรายการสมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าน้ีมาใช้เป็นเครื่องมือ เพราะได้เรียนรู้
ในประเด็นใหม่ มุมมองใหม่ ได้คิดใค ร่ครวญสร้างสรรค์ก าหนดรายการสมรรถนะ ได้แสดงความ
คิดเห็นและได้สะท้อนความคิดเห็น ท าให้เกิดการเรียนรู้เกิดความเข้าใจในประเด็นการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย์มากข้ึน สมาชิกกลุ่มได้เห็นด้วยกับการก าหนดรายการสมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับ
รถบรรทุกสินค้าของ บริษัท น าสุราษฎร์ จ ากัด 

4) การรายงานผลของการน าข้อเสนอแนะไปปฏิบตัิ 
 จากการพบปะประชุมทั้ง 3 ครั้ง สมาชิกกลุ่มได้มีการคิดริเริ่ม คิดใครค่รวญ ตั้งค าถาม และ
สะท้อนความคิดเห็น ทบทวนการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัตใินการก าหนดรายการสมรรถนะ
ต าแหน่งพนักงานขับรถ ของ บริษัท น าสุราษฎร์ จ ากัด ส่ิงที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัตโิดยให้สมาชิกได้
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รายงานผลของการเสนอแนะไปปฏิบัติต่อการน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินการด้านการบริหาร
จัดการงานทรัพยากรมนุษย์ของ บริษัท น าสุราษฎร์ จ ากัดในแต่ละงาน ดังน้ี 

 (1) รายการสมรรถนะที่ได้จากการเรียนรู้จากการปฏิบัติน าไปใช้ในการสรรหาและการ
คัดเลือก โดยใช้เป็นเครื่องมือในการตั้งค าถาม โดยพิจารณาจากพฤติกรรมที่ก าหนด แยกตามระดับ
ความช านาญ ซ่ึงจะท าให้ผู้สัมภาษณ์จากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีกรอบหรือขอบเขตในการสัมภาษณ์
พนักงานที่สมัครต าแหน่งพนักงานขับรถจากรายการสมรรถนะตามทีก่ าหนดข้ึน ซ่ึงกรอบหรือแนวทาง
ค าถามที่ชัดเจนย่อมจะท าให้ผู้สัมภาษณ์สามารถสรรหาคัดเลือกคนที่มีความสามารถและคุณสมบัติ
เหมาะสมกับต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทกุสินค้า 

 (2) รายการสมรรถนะที่ได้จากการเรียนรู้จากการปฏิบัติน าไปใช้การพัฒนา  ใช้ส ารวจ
พฤติกรรมที่คาดหวังของพนักงานขับรถว่าแสดงออกในปัจจุบัน ได้มากหรือน้อยกว่าพฤติกรรมที่
คาดหวังหรือไม่ เช่นพฤติกรรมที่คาดหวังของพนักงานขับรถจะก าหนดให้อยู่ที่ระดับสูง แต่ในความ
เป็นจริงผู้ที่ด ารงต าแหน่งพนักงานขับรถมีพฤติกรรมแสดงออกในระดับข้ันพัฒนา น่ันหมายความว่า
พนักงานขับรถคนน้ันแสดงพฤติกรรมตามความสามารถตัวน้ันยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ซ่ึง
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความสามารถทียั่งขาดอยู่ใหพ้ัฒนาข้ึน และในการฝึกอบรม
พนักงาน สามารถก าหนดรายละเอียดของพฤติกรรมตามสมรรถนะใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
เน้ือหาการฝึกอบรมซ่ึงจะท าให้มีกรอบหรือแนวทางในการจัดอบรมเหมาะสมและต อบสนองต่อ
พฤติกรรมที่ต้องการ 

 (3) รายการสมรรถนะที่ไดจ้ากการเรียนรู้จากการปฏิบัตนิ าไปใช้การรกัษาไว้ ผลจากการ
ประเมินความสามารถของพนักงานน ามาใช้ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถที่ถูก
ประเมิน โดยสรุป เป็นเครื่องมือในการพิจารณาให้ค่าตอบแทน นอกจากน้ียังต้องพิ จารณา
ความสามารถความพร้อมทีจ่ะเตบิโตตอ่ไปในอนาคตของพนักงานดว้ย 

 (4) รายการสมรรถนะที่ได้จากการเรียนรู้จากการปฏิบัติน าไป ใช้ประโยชน์ โดย
พฤติกรรมที่ก าหนดข้ึนอย่างชัดเจน จะเป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัตงิานในช่วงระยะเวลา
ที่ก าหนด เป็นการลดปัญหาการประเมินผลจากการใช้วิจารณญาณ ซ่ึงผลการประเมินจะน ามาช่วย
การพัฒนา เตรียมพนักงานขับรถเข้าสู่การเล่ือนรถบรรทกุใหม่ และใช้เพื่อก าหนดรางวัลต่าง ๆ  
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สรุปผลการด าเนนิการแกไ้ขปญัหาและข้อเสนอแนะ 
 

1) สรุปสาเหตุปัญหา แนวการด าเนินการด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
 ประเด็นเรื่องการก าหนดรายการสมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทกุสินค้าของ บริษัท 
น าสุราษฎร์ จ ากัด ที่ได้ดังน้ี รายการที่ 1 สมรรถนะการตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ งาน, รายการที่ 2 
สมรรถนะความมีวินัยปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคบั , รายการที ่3 สมรรถนะความละเอียดรอบคอบ ,  
รายการที่ 4 สมรรถนะการขับข่ี ควบคุมยานพาหนะได้อย่างปลอดภัย, รายการที่ 5 สมรรถนะการ
ซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุกเบื้องต้น และรายการที่  6 สมรรถนะความสามารถในการ ส่ือสาร
ประสานงาน 

2) ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข/ป้องกันปัญหาที่ได้จากการศกึษา 
ประเด็นเรื่องการก าหนดรายการสมรรถนะซ่ึงเป็นประเด็นหลักที่ท ากิจกรรมการประยุกตก์าร

เรียนรู้จากการปฏิบัติน้ันเป็นเน้ือหาที่สมาชิกหลายคนไม่มีความคุ้นเคย จึงต้องมีการปูพื้นฐานกันใน
ประเด็นดังกว่านค่อนข้างนาน และต้องมีการทดสอบเพื่อท าให้แน่ใจว่าสมาชิกกลุ่มมีความเข้าใจ
เพียงพอก่อน จึงจะเริ่มกระบวนการก าหนดรายการสมรรถนะได ้และในระหว่างการประชุมในแต่ละ
ครั้งโดยเฉพาะครั้งที่ 2 ซ่ึงเป็นกระบวนการก าหนดรายการสมรรถนะ ผู้อ านวยการกลุ่มจ าเป็นต้อง
ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกกลุ่มไม่มกีารหลงประเด็น 
 3)   การประมวลข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของสมาชิกการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
 ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกในการด าเนินกิจกรรม เกิดการคิดอย่างเป็น
กระบวนการตามสมการ Learning=Programmed + Question + Reflection + Implementation + 
Reflection ท าให้สมาชิกมีการเรียนรู้โดยเรียนรู้จากองค์ความรูเ้ดิม น าไปสู่ซักถามและคิดใคร่ครวญ 
ไปสู่การปฏิบัติลงมือท าเพื่อการเรียนรูแ้ล้วน าผลที่ไดจ้ากการปฏิบัตมิาคิดใคร่ครวญทบทวนต่ออีกครั้ง
หน่ึง, 2. เป็นการร่วมกันพัฒนาองค์การ แก้ไขปัญหา โดยการแลกเปล่ียนความคิดและมุมมองระหว่าง
กัน ท าให้เกิดการคิดใคร่ครวญ โต้ตอบ ตั้งค าถาม จนน าไปสู่แนวทางในการพัฒนาองค์การ, 3. เป็น
การส่งเสริมท างานร่วมกัน ปลูกฝังให้รู้จักคิดใคร่ครวญ รู้จักเรียนรู้ ทบทวนส่ิงที่เกิดข้ึนระหว่าง
กระบวนการ จนน าไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือท า , 4. เป็นการเรียนรู้ในส่ิงที่ปฏิบัตอิยู่เป็น
ประจ าทุกวัน ท าให้มุมมองกับงานของตนเองเปล่ียนไป มีมุมมองใหม่ ๆ กับงานที่ท าอยู่ เริ่มมองเห็น
ปัญหา เห็นแนวทางในการพัฒนางานของตนเอง , 5. ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดระหว่างด าเนิน
กิจกรรมสามารถน าไปต่อยอดเป็นแนวทางในการพัฒนาในการบวนการท างานอ่ืน ๆ ได้อีก, 6. การ
เรียนรู้จากการปฏิบัติควรให้ความส าคัญกับการเรียนรู้เท่า ๆ กับการปฏิบัติ เพราะจะอย่างไรก็ตาม 
การเรียนรู้จากการปฏิบัติก็เป็นเครื่องมือหน่ึงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , 7. ประเด็นที่น ามาท า
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กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติควรเปน็ประเด็นที่มผีลกระทบกับองคก์าร มีความจ าเปน็ และได้รับ
การสนับสนุนจากฝ่ายบริหารซ่ึงจะท าให้สมาชิกกลุ่มมีขวัญก าลังใจที่จ ามีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่าง
จริงจัง และ8. ประเด็นของการเรียนรู้จากการปฏิบัตคิวรจะมีการถาม-ตอบดว้ยค าถามปลายเปิด ไม่
ปิดก้ันความคิดเหน็ จะท าใหเ้ห็นถึงมุมมองที่หลากหลายของสมาชิก ท าให้เกิดการอภิปรายเพื่อน าไปสู่
ข้อสรุปร่วมกันของสมาชิก 

4)  การทบทวนหลังการด าเนินการ (After Action Review) 
การทบทวนหลังการด าเนินกิจกรรมการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อหนดรายการ

สมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า: กรณีศึกษาบริษัท น าสุราษฎร์ จ ากัด มีการทบทวน
ทันทีภายหลังการประชุมครั้งที่ 3 โดยมีจุดประสงค์เพื่อทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่
พึ่งเสร็จส้ินลงไป ทั้งทบทวนวิธีการท างานระหว่างกิจกรรมว่าสามารถปรับปรงุตรงไหนได้บา้ง ทั้งด้าน
ความส าเร็จของกิจกรรมและทบทวนปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างกิจกรรม เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนมุมมอง 
ประสบการณ์แนะแนวคิดต่าง ๆ ของสมาชิกแต่ละคน และยังเป็นการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
ฝึกฝนการท างานร่วมกันเป็นทีม สร้างความเคยชินในการเสนอแนะความคิดเห็น ฝึกให้มีการ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ  ส าหรับช่วงกิจกรรมในการเรียนรู้และการก าหนดรายการสมรรถนะต าแหน่ง
พนักงานขับรถบรรทุกสินค้า นับว่าเป็นช่วงที่มปีระโยชน์มาก ๆ  ส าหรับสมาชิก เพราะได้โอกาสเรียนรู้
เน้ือหาที่ไม่คุ้นเคยและสามารถท าความเข้าใจได้ในเวลาไม่นาน และเมื่อด าเนินการน ารายการ
สมรรถนะที่ได้ ไปเสนอแนะแนวทางการน าไปใช้ ท าใหมุ้มมองในงานของสมาชิกเริ่มเปล่ียน เดิมที่มอง
ว่าการก าหนดรายการสมรรถนะไม่ได้มีความส าคัญมากนัก คงใช้ประโยชน์ได้ เฉพาะการคัดเลือก
พนักงานใหม่เท่าน้ัน กล่าวคือการก าหนดคุณสมบัติที่ต้องการ แต่เมื่อได้ด าเนินกิจกรรมไปแล้วจึง
ทราบว่ารายการสมรรถนะที่ได้สามารถใช้ได้แทบทุกรายละเอียดของงานทรัพยากรมนุษย์เลย  
 ในช่วงการก าหนดรายการสมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับรถ นับว่าเป็นประสบการณใ์หม่ทีไ่ม่
เคยท ากันมาก่อน แต่ในเมื่อมีการเตรียมการมาก่อนแล้วทั้งการให้ความรู้เบื้องต้นในเรื่องรายการ
สมรรถนะ มีวิธีการก าหนดเป็นข้ันเป็นตอนมาให้แล้ว ท าให้กระบวนการน้ีเป็นไปอย่างราบรื่น แต่ส่ิง
ส าคัญที่ได้เรียนรู้จากกระบวนการน้ี คือ ในการแก้ปัญหาหรือท าอะไรที่ซับซ้อนอย่างเช่นการก าหนด
สมรรถนะ ให้คิดแบบแยกส่วน ท าทีละประเด็นย่อย ๆ แล้วค่อย ๆ ท ารายละเอียดในทีละประเด็น 
อย่างเช่น การเขียนค านิยาม สมาชิกเริ่มสรุปรายการสมรรถนะแต่ละรายการ จากน้ันคิดค าพรรณา
อธิบายทีละรายการ แล้วจึงค่อยน ามาประกอบรวมกันเป็นรายการสมรรถนะทัง้หมด การคิดพิจารณา
แบบแยกส่วนน้ี ท าให้การคิดท าได้ง่ายข้ึน  อย่างไรก็ตาม ในข้ันตอนของการน าเสนอแนวทางการ
น าไปใช้ ค่อนข้างมีความติดขัด เน่ืองพบว่าสมาชิกซ่ึงมาจากฝ่ายงานอ่ืน ๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับงาน
บริหารทรพัยากรมนุษย์เลย ท าให้แนวคิดของสมาชิกแต่ละคนกระจัดกระจายจับประเด็นไม่ถูก อีกทั้ง 
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สมาชิกในกลุ่มมีผู้ที่อยู่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพียงแค่ 2 ท่านได้แก่ ผู้วิจัยเองและหัวหน้างานทรัพยากร
มนุษย์ ท าให้บทสรุปรายบคุคลมีความแตกต่างกันออกไป 

5)  บทเรียนรู้ด้านการจัดการ 
 การเตรียมการ (โครงสร้าง ทีม ทรัพยากร เวลา) ปัจจัยความส าเร็จ ปัจจัยความล้มเหลว 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  1. การเรียนรู้วิธีการก าหนดรายการสมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับ
รถบรรทุกสินค้า จะช่วยเป็นแนวทางในการน าไปใช้ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท น าสุ
ราษฎร์ จ ากัด, 2. บริหารองค์การต้องให้การสนับสนุนกิจกรรม ทั้งการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 
เช่น ห้องประชุม รวมถึงเวลาท างานของสมาชิกที่ต้องสละเพื่อมาเข้าร่วมกิจกรรม และ 3. ความ
ร่วมมือและความมุ่งมั่นของสมาชิกในกลุ่มเพื่อร่วมเรียนรู้ในเรื่องของการก าหนดรายการสมรรถนะ
ต าแหน่งขับรถบรรทกุสินค้า การน าเสนอแนวทางในการน าไปใช้ 
 ปัจจัยแห่งความล้มเหลว 1. ภาระงานประจ าที่สมาชิก มีเวลาว่างไม่ตรงกันท าให้การนัด
ประชุมท าได้ค่อนข้างยาก, 2. ข้อจ ากัดด้านเวลาที่มีระยะเวลาด าเนินการส้ันเกินไป ส่งผลให้ข้ันตอน
การก าหนดไม่สามารถวิเคระห์ได้ลึกมากนัก และ 3. ความช านาญในประเด็นที่ท ากิจกรรม ประเด็น
เรื่องรายการสมรรถนะซ่ึงเป็นประเด็นใหม่ส าหรับสมาชิกทุกคน การที่จะต้องมาก าหนด และ
เสนอแนะในการน าไปใช้งานทรพัยากรมนุษย์ซ่ึงเป็นในส่วนที่ไม่ใช่ความช านาญของสมาชิกเป็นอะไรที่
ท้าทาย 
 ประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคล ทีมและองค์การ 1. พัฒนาให้สมาชิกมีความเข้าใจในเรื่องของ
สมรรถนะ ไปจนถึงการรู้จักเช่ือมโยงกับงานทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นข้ันเป็นตอน , 2. พัฒนาให้ทีม
เกิดการเรียนรู้ไปด้วยกัน มีการคิดใคร่ครวญ แลกเปล่ียนความคิดเห็น สะท้อนมุมมอง ท าให้สมาชิก
รู้จักวิธีเรียนรู้ (Learning How to Learn) ด้วยกัน และ 3. พัฒนาองค์การทั้งในแง่ของบุคลากรที่
พัฒนาข้ึนจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และการเสนอแนะแนวทางน าไปใช้งาน
ทรัพยากรมนุษย์ ที่สามารถน าไปใช้จริงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององคก์าร 
 บทเรียนรู้ และข้อพึงระวังในการด าเนินโครงการ จากการท ากิจกรรมการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติน้ี ท าให้ผู้ศึกษาพบว่าการด าเนินกิจกรรมการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัต ิได้บทเรียนรู้ 
และข้อพึงระวังในการด าเนินโครงการ ดังน้ี 1. การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติในการ
ก าหนดรายการสมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุก น้ี ควรมีการวางแผนที่ชัดเจน แต่ละการ
ประชุมควรมีช่วงเว้นว่างใหส้มาชิกได้ท าการประชุมย่อยกันเองเพื่อคดิใครค่รวญถึงประเด็นน้ัน ๆ ควร
ก าหนดให้มีช่วงเวลาส าหรบัการลงมือปฏิบัตแิละมีการประชุมติดตามผลเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ เพื่อ
เก็บข้อมูลและปรับปรุง, 2. การคัดเลือกสมาชิกกลุ่มควรคัดเลือกสมาชิกที่มีส่วนไดส่้วนเสียกับประเดน็ 
และมีความรู้ในประเด็นดังกล่าวมากพอที่จะสามารถคิดและเสนอแนะการด าเนินกิจกรรมได้ หาก
สมาชิกไม่มีความช านาญในประเด็นที่ท ากิจกรรมควรเชิญบุคลากรจากภายนอกหรือผู้เชียวชาญเข้า



581 

มาร่วมในกิจกรรม และ 3. ยังมีปัจจัยอ่ืนที่ไม่ได้น ามาร่วมพิจารณาในการก าหนดรายการสมรรถนะ 
เช่น ปัญหาจากการปฏิบตัิงานของพนักงานขับรถทีผ่่านมา เป็นต้น 

การบริหารความเส่ียงที่เก่ียวข้อง จากการท ากิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติน้ี ท าให้ผู้
ศึกษาพบว่าการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติจะต้องมีการบริหารความเส่ียงที่เก่ียวข้อง 
ดังน้ี  1. ผลของการก าหนดรายการสมรรถนะของกลุ่ม โดยเฉพาะเรื่องการน าไปใช้ในงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ จ าเป็นต้องให้ผู้บริหารรับรู้และอนุมัติเสียก่อนจึงจะสามารถด าเนินการต่อไปได้, 2. 
การเสนอแนะแนวทางการน าไปใช้ของรายการสมรรถนะ ในงานบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ อาจจะ
ต้องมีการลงทุนที่มากเกินไปและเกินความจ าเป็น เช่น ให้มีการจ้างบุคลากรภายนอก หรือหน่วยงาน
ภายนอกมาท าหน้าที่ออกแบบประเมิน แบบสอบถาม แบบทดสอบต่าง ๆ  และ 3. การเข้าร่วม
กิจกรรมของสมาชิกจะต้องไม่ส่งผลกระทบกับงานประจ าของสมาชิก สมาชิกจะต้องมีรู้จักก ารแบ่ง
เวลาและจัดล าดับความส าคัญ 

6)  ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินการการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัตเิรื่องน้ีในครัง้ต่อไป 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  รายการสมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกที่สมาชิกร่วมกัน

ก าหนดสามารถให้เป็นต้นแบบในการก าหนดรายการสมรรถนะต าแหน่งอ่ืน ๆ ได้  เช่น ต าแหน่งช่าง
ซ่อมบ ารุงรักษา, ต าแหน่งหัวหน้างานจัดส่ง เป็นต้น และ 2. การน ากิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ในการก าหนดรายการสมรรถนะต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทกุ จะกลายเป็นแนวทางให้บริษัทได้น า
กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในประเด็นหรอืปัญหาอ่ืน ๆ  เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
บริษัทให้รู้จกัวิธีเรียนรู้ 
 ข้อเสนอแนะเชิงป ฏิบัติ รายการสมรรถนะที่ ก าหนดข้ึน สามารถน าไปเผยแพร่ให้แก่
หน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือสนใจน าไปปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาหรอืเพิ่มขีดความสามารถของบคุลากรใน
หน่วยงานน้ัน ๆ ได้โดยจะมุ่งเน้นไปที่หน่วยงานที่มีต าแหน่งพนักงานขับรถ เพื่อให้บุคลากรของ
หน่วยงานมีสมรรถนะที่ดี โดยเฉพาะสมรรถนะการขับข่ีอย่างปลอดภัย ซ่ึงจะช่วยการสัญจรทางท้อง
ถนนมีความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได ้
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ปัจจัยที่มีผลที่ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel)  
ไม่ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ 

พชร   เวชพราหมณ์* 

 
บทคัดยอ่ 

 
ปัจจุบันจังหวัดกระบี่ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น การสร้างสะพานข้ามสู่เกาะลันตา 

มูลค่ากว่า 400 ล้านบาท  การขยายสนามบินกระบี่เพื่อรองรับการเพิ่มข้ึนของเที่ยวบิน  ซ่ึงส่งผลให้มี
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวภายในจังหวัดกระบี่เป็นจ านวนมาก  ความต้องการในการเข้าพักใน
โรงแรมจึงขยายตัวตามไปด้วย  ส่งผลท าให้เกิดธุรกิจโรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel) ข้ึนเป็นจ านวนมาก  
เพราะโรงแรมประเภทน้ีตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
นิยมท่องเที่ยวแบบประหยัดและเที่ยวเป็นทีม ธุรกิจโรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel) น้ีใช้งบประมาณ
ลงทุนในการสร้างไม่มาก เน่ืองจากสามารถใช้ที่อยู่อาศัยประเภทบ้านพัก ทาวเฮาส์ในการเปิดให้บริการได้ 
โดยการปรับปรุงต่อเติมจากบ้านพักอาศัยให้เป็นฮอสเตล (Hostel) แต่โรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel) 
น้ัน ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ย่ืนขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมโดยถูกต้องตามกฎหมาย  จึงถือเป็นโรงแรมที่
ยังไม่ผ่านการตรวจสอบในด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่องความปลอดภัยของโครงสร้างอาคาร  การป้องกันอัคคีภัย  
รวมถึงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวด้วย   

วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ข้ันตอน  ได้แก่ 1. ศึกษาจากส านวนคดีอาญาของที่ท าการปกครอง
อ าเภอเมืองกระบี่ ที่ด าเนินคดีกับผู้ประกอบการในฐานความผิดประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต  
ในช่วงปี พ.ศ.2561 จ านวน 229 ส านวน  และ 2 .สัมภาษณ์บุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์   ความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ทั้ง เจ้าพนักงานปกครองในฐานะเป็นเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในฐานะเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558   

ซ่ึงผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า  ปัญหาที่ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมประเภทฮอสเตล  (Hostel) 
ไม่สามารถย่ืนขออนุญาตโรงแรมได้เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นการใช้อาคารผิดประเภทซ่ึงต้องด าเนินการย่ืน 
ค าขออนุญาตดัดแปลงอาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายและเจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจสอบและอนุญาตก่อน

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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จึงจะย่ืนขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้  ซ่ึงแนวทางการแก้ไข คือ การท าคู่มือให้ผู้ประกอบการ
รับทราบถึงข้ันตอนในการขออนุญาตโรงแรม  หลักฐานประกอบการขออนุญาต   รวมถึงข้ันตอนในการขอ
อนุญาตดัดแปลงอาคารจากประเภทไม่ควบคุมการใช้เป็นควบคุมการใช้  อาจมีการแก้ไขกฎหมายหรืออก
กฎกระทรวง  สามารถผ่อนผันให้วิศวกรที่มีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  จากสภา
วิศวกร  เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองอาคารที่ขออนุญาตดัดแปลงอาคารได้และน าไปย่ืนค าร้องขออนุญาต
ดัดแปลงอาคารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงจะเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ จะประกอบ
กิจการโรงแรมในแง่ของระยะเวลาได้   
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บทน า 
 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทอ่งเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมที่มกีารขยายตัวสูง มี

บทบาทความส าคัญตอ่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ยังเป็นแหล่งรายได้ที่
ส าคัญในการสร้างงาน กระจายความเจริญสู่ภูมิภาคทั่วประเทศ (พิฑูรย์ ฉิมทอง, 2558, น. 7) 
ก่อให้เกิดการสร้างงานในธุรกิจต่าง ๆ  อย่างมากมายทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การจ้างงานในธุรกิจ
การโรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการคมนาคม ธุรกิจการจ าหน่ายสินค้าทีร่ะลึก ธุรกิจภัตตาคาร
และสถานเริงรมย์ เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการสร้างอาชีพต่าง ๆ  มากข้ึน (อภิรัตน์ โกสุมา, 2543, น. 1) 
 การโรงแรมและการท่องเที่ยว ยังท าใหป้ระชาชนในท้องถ่ินเกิดการส านึกรักและห่วงแหนใน
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในพื้นที่บริบทชุมชนของ
ตน ดังน้ัน การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชน ถือเป็นอีกหน่ึงกลไกที่จะสนับสนุนกระบวนการพัฒนา
ชุมชนให้ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด เพื่อน าไปสู่การบริการหารจัดการธุรกิจและทรัพยากร สนอง
ความต้องการด้านเศรษฐกิจของชุมชน โดยเฉพาะธุรกิจสถานที่พักแรมหรือโรงแรม ซ่ึงในปัจจุบันมี
ปัญหาด้านการแข่งขันกันมาก เกิดต้นทุนในการด าเนินงานสูงและเสียเปรียบในการแข่งขันทาง
การตลาด (อภิรัตน์ โกสุมา, 2543, น. 2) เน่ืองจากมีธุรกิจด้านที่พักอาศัยหรือโรงแรมมีการแบ่ ง
ประเภทไว้มากมาย ทั้งน้ีเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บรโิภค ตามพระราชบญัญัติโรงแรม 
พ.ศ.2547 

จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดหน่ึงทางภาคใต้ ตั้งอยู่ริมฝ่ังทะเลอันดามัน จากหลักฐานทาง
โบราณคดีสันนิษฐานได้ว่า บริเวณเมืองกระบี่เคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณก่อนประวัติศา สตร์ และ
ต่อเน่ืองมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร ์กล่าวกันว่าดินแดนน้ีแต่เดิมคือ เมืองบันไทยสมอ 1 ใน 12 เมือง
นักษัตร ที่ใช้ตราลิงเป็นตราประจ าเมืองข้ึนกับอาณาจักรนครศรธีรรมราช ตั้งข้ันสมัยรัชกาลที่ 5 แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ ในอดีตเป็นเพียงแขวงหน่ึงอยู่ในอ านาจปกครองและ บังคับบัญชาของเมือง
นครศรีธรรมราช เรียกว่า แขวงเมืองปกาสัย พ.ศ. 2415 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะข้ึนเป็นเมืองปกาสัย และพระราชทานนามว่า 
เมืองกระบี่ (วิกิพีเดียสารนุกรมเสรี, 2562)  

ข้อมูลจากทีมวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ จากหน่วยงานศูนย์ข่าวกรองเศรษฐกิจ ธนาคารไทย
พาณิชย์ มีการลงพื้นเพื่อวิเคราะห์แนวทางการอยู่รอดของธุรกิจการโรงแรมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ 
พบว่า หลังจากประสบภัยพิบัติสึนามิ จังหวัดกระบี่มีการสร้างโรงแรมข้ึนมากมาย ทั้งที่สร้างข้ึนใหม่
และปรับปรุงโรงแรมเก่าที่ไดร้ับความเสียหาย รวมไปถึงการเข้ามาของโรงแรมระดบัหรูหราแถบพื้นที่
หาดคลองม่วงและหาดทับแขก  ต าบลอ่าวนาง  อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ความส าเร็จของธุรกิจ
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โรงแรมในจังหวัดกระบี่หลายโรงแรมมาจากปัจจัยส่งเสริม หลายด้าน อาทิเช่น การมีตัวแทน 
(Agency) ในฐานะตัวแทนที่ดึงดูดและติดต่อนักท่องเที่ยวในทุกภาวะเศรษฐกิจโดยอาศัยการท า
ประกันสัญญาซ่ึงกันแหละกัน (Contract Guarantee) ทั้งน้ี นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวจากยุโรป ได้แก่ สวีเดน เยอรมัน อังกฤษ เป็นต้น การเปิดสนามบินนานาชาติในจังหวัด
กระบี่ ที่ท าให้มเีที่ยวบินโดยตรงและเที่ยวบนิแบบเช่าเหมาล า (Charter Flight) มากข้ึน (วิธาน เจริญ
ผล และเมธินี จงสฤษดิ์หวัง, 2552, น. 1) ก็ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจโรงแรมทั้งขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็ก 

ปัจจุบันจังหวัดกระบี่ได้พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานที่ส าคัญ เช่น การสร้างสะพานข้ามสู่เกาะลัน
ตามูลค่ากว่า 400 ล้านบาท ที่คาดว่าจะช่วยพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวในเกาะลันตาได้ ธุรกิจท่องเที่ยว
จากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่คาดว่าธุรกิจอยู่ในช่วงก าลังฟื้นตัว และตอนน้ีเป็นจังหวะที่โรงแรมต้อง
ท าการตลาดมากข้ึน ทั้งการตลาดที่ท าเองและที่ท าร่วมกับองค์กรต่าง  ๆ ของภาครัฐ ในช่วงภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีการต่อรองราคาค่าห้องมากข้ึน ท าให้โรงแรมส่วน
ใหญ่ต้องลดราคาลงเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ บางโรงแรมมีฐานลูกค้าเดิมถึงประมาณ 40% 
เน่ืองจากนักท่องเที่ยวเมื่อมาเที่ยวแล้วมักจะกลับมาเที่ยวซ้ าอีก  (วิธาน เจริญผล และเมธินี จงสฤษดิ์
หวัง, 2552, น. 2) และจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจน้ี ส่งผลท าให้เกิดธุรกิจโรงแรมประเภทฮอสเตล 
(Hostel) ข้ึนเป็นจ านวนมาก เพราะโรงแรมประเภทน้ีตรงตามความตอ้งการของผู้บรโิภค ซ่ึงส่วนใหญ่
จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตทิี่นิยมทอ่งเที่ยวแบบประหยัดและเที่ยวเป็นทมี ธุรกิจโรงแรมประเภท
ฮอสเตล (Hostel) น้ีใช้งบประมาณลงทุนในการสร้างไม่มาก เน่ืองจากสามารถใช้ที่อยู่อาศัยประเภท
บ้านพัก ทาวเฮาส์ในการเปิดให้บริการได ้โดยการปรับปรงุตอ่เติมจากบ้านพักอาศยัใหเ้ป็นฮอสเตล แต่
ปัญหาที่พบจากการดดัแปลง ปรับปรุง ที่พักอาศัยใหเ้ป็นโรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel) น้ัน ยังไม่
สามารถจดทะเบยีนขออนุญาตการประกอบกิจการโรงแรมจากหน่วยงานราชการในพื้นทีไ่ด ้เน่ืองจาก
มีระเบียบข้อบังคับที่ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจยังไม่ทราบท าให้เมื่อขออนุญาตจดทะเบียน ผลที่ได้คือ เป็น
การจดผิดประเภท 

โรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel) ในที่น้ี หมายถึง เป็นที่พักอาศัยประเภทบ้านพัก ตั้งอยู่ใน
เมืองหรือนอกเมือง เปิดให้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เข้าพักในราคาถูก มีบริการแบบเรียบง่ายและ
กันเอง (ตุ้ย ชุมสาย, มล. และญิบพัน พรหมโยธี, 2527, น. 121) 

จากข้อมูลข้างต้น จังหวัดกระบี่จึงได้ มีนโยบายในการจัดระเบียบโรงแรมโดยแจ้งให้
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาต  มาย่ืนค าขอประกอบธุรกิจโรงแรมตามที่กฎหมาย
ก าหนด แต่ผลปรากฏว่า ในห้วงระยะเวลาตั้งแตป่ี พ.ศ.2561 จนถึงปัจจุบัน ที่ท าการปกครองอ าเภอ
เมืองกระบี่ ได้ด าเนินคดีกับผู้ประกอบการในฐานความผิดประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต  
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จ านวน 229 คดี เป็นการด าเนินคดีกับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมประเภท (Hostel) ที่เปิดบริการ
โดยไม่ได้รับอนุญาต  จึงเป็นที่มาในการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบ
ธุรกิจโรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel) พื้นที่จังหวัดกระบี่ใหเ้หมาะสมตอ่ไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงคก์ารวจิยั 
 

 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel) ไม่ย่ืนขอ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทฮอสเตล  ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ 

2) เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาในการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมประเภทฮอสเตล 
(Hostel) พืน้ที่จังหวัดกระบี่ 
 

ขอบเขตการวจิยั 
 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยท าการศึกษาค้นคว้าจากส านวนการสอบสวนคดีอาญาของที่ท าการ

ปกครองอ าเภอเมืองกระบี่ จ านวน 229 ส านวน ที่ด าเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมในฐานความ
ความผิดประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ศึกษาโรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel) พื้นที่
จังหวัดกระบี่ที่ถูกด าเนินคดีในห้วงปี พ.ศ.2561 จนถึงปัจจุบัน  ตามนโยบายการจัดระเบียบโรงแรม
ของจังหวัดกระบี่  

 

วิธีการด าเนนิงานวจิยั 
 
ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ ศึกษาข้อมูลทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม โดยการเลือก

กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ด าเนินการวิจัยในรูปแบบ
ศึกษาข้อมูลจากส านวนคดีฐานความผิดเก่ียวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมประเภทฮอสเตลโดยไม่ได้
รับอนุญาต โดยมีผู้เช่ียวชาญด้านนิติศาสตร์กฎหมายการโรงแรมและผู้เช่ียวชาญด้านธุรกิจโรงแรม 
เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทีใ่ช้ด าเนินการวิจัย 

ในการด าเนินศึกษาวิจัย  เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลที่ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมประเภท
ฮอสเตล (Hostel) ไม่ย่ืนขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทฮอสเตล  ในพื้นที่จังหวัดกระบีน้ั่น  โดย
ภาพรวมของการก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) ที่น ามาใชใน
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การวิจัยครั้งน้ีทางผูวิจัยไดก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรอืกระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) โดย
เปนกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อันประกอบไปดวย 
 1)  การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) 
 2)  การสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) 

ส าหรับการน าเสนอระเบียบวิธีการวิจัยหรอืกระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) น้ัน  ผู้วิจัย
ไดก าหนดกรอบและขอบเขตของระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) มาใช
ในการด าเนินการวิจัยครั้งน้ีอันมีสาระส าคัญโดยสรุปดังตอไปน้ี 

 

วิธีการวจิยั 
 
ส าหรับการก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (Methodology)โดยการใช

กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อันประกอบไปดวยกระบวนการศกึษาและ
วิเคราะหขอมูลจากส านวนคดเีก่ียวกับความผิดฐานประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไมไ่ดร้ับอนุญาตในพื้นที่
จังหวัดกระบี่ และกระบวนการสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยมีเหตุผลประการส าคัญ
ของการน าระเบียบวิธีการวิจยัหรอืกระบวนวิธีการวิจยั (Methodology) ดังกลาวขางตน มาใชในการ
ด าเนินกระบวนการวิจัยอันมีสาระส าคญัโดยสรุปดังตอไปน้ี 

1) การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยไดด าเนินกระบวนการวิจัย ตาม
ระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (Methodology)โดยการใชกระบวนวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ดวยกระบวนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากส านวนคดีเก่ียวกับ
การประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไมม่ีใบอนุญาต ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 ถึงปัจจุบัน จ านวน 229 คดี 

 
ตารางที ่1 แสดงความผิดเก่ียวกับโรงแรมตัง้แตป่ี พ.ศ.2561 จนถึงปัจจุบัน 

 

ล าดบั ฐานความผดิ จ  านวนคด ี ร้อยละ 
1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 185 80.78 
2 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 229 100 

 
2) การสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) 
ส าหรับการก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรอืกระบวนวิธีการวจิัยโดยการใชกระบวนวิธีการวิจัย

เชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณเจาะลึกน้ัน ในการก าหนดกระบวนวิธีการวิจัยครั้งน้ีไดก าหนดใหมี
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กระบวนวิธีการวิจัยโดยการใชแบบสัมภาษณที่มีลักษณะเปนการสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth 
Interview)  และสัมภาษณ์จากความคดิเหน็จากเจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้อง  ได้แก่   

1)  เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการอนุญาตในเชิงกฎหมาย   เป็นการศึกษาเบื้องต้นถึง
ปัญหาเรื่องข้ันตอนการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  เก่ียวกับข้ันตอน  และปัญหาที่พบในการขอ
อนุญาต 

2)  เจ้าหน้าผู้มีความรู้เก่ียวกับด้านอาคารโยธาธิการและผังเมือง   เป็นการศึกษาทาง
ลักษณะกายภาพและโครงสร้างขอโรงแรม  ความเมาะสมส าหรับอาคารดักแปลงเพื่อใช้ในการ
ประกอบกิจการโรงแรม 

3)  ส ารวจสถานที่จริง  เป็นการส ารวจการศึกษากรณีศึกษา  โดยเข้าไปสังเกตสถานที่
จริง  พื้นที่การใช้งานและส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโครงการ 

3)  การเลือกตัวอย่างการวิจัย 
 (1)  การศึกษาจากส านวนคดีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาต 

ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน  จ านวน 229 คดี 
 (2) การศึกษาโดยการสอบถามหรอืสัมภาษณ ์ แบ่งเป็น 
 เจ้าหน้าที่ ผู้มี ส่วนเก่ียวข้องในการอนุญาตในเชิงกฎหมาย  ใช้วิธีสัมภาษณ์แบบ

เฉพาะเจาะจง  เลือกสัมภาษณ์โดยมีเกณฑ์การเลือก คือ   หัวหน้าแผนก  หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วน
เก่ียวข้องในการออกใบอนุญาต  ได้แก่   

 กรมการปกครอง โดยนายสุพจน์  แสงศิลาวุฒิกุล  ปลัดอ าเภอเมืองกระบี่  มีหน้าที่
รับผิดชอบเก่ียวกับงานอนุญาตทางปกครองซ่ึงรับผิดชอบเรื่องการย่ืนค าขออนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรม 

 โยธาธิการและผังเมือง  โดยนายอัครพล  ผลพาณิชย์  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธา  มี
หน้าที่รับผิดชอบการตรวจสอบเก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร 

4)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
 (1)  การสังเกต เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลลักษณะ ทางกายภาพของที่พัก

ลักษณะโรงแรมเพื่อคัดแยกโรงแรมที่ถูกด าเนินคดวี่าโรงแรมใดจดัอยู่ในประเภทฮอสเตล 
 (2)  การสัมภาษณ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  ซ่ึงข้อมูลที่ได้จะถูก

น ามาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการท าวิจัย  โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบโครงสร้างหรือแบบ
มาตรฐาน  ดังน้ี 

 ส่วนที่ 1 ประวัติของผู้ให้สัมภาษณ์   เป็นค าถามเพื่อคัดกรองประวัติการท างาน  
ประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพตามกฎหมายที่หน่วยงานรบัผิดชอบ 



 592   
 

 ส่วนที่ 2 ความเห็นต่อลักษณะกายภาพของอาคารที่พักลักษณะโรงแรม  เป็นส่วน
ความเห็นที่มาจากประสบการณ์ท างานว่า เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาในการขออนุญาตประกอบ
ธุรกิจโรงแรมประเภทฮอสเตล  (Hostel) พื้นที่จังหวัดกระบี ่  

5) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 (1)  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  ศึกษาจากเอกสารคดีส านวนคดีเก่ียวกับการ

ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาต ตั้งแต่ปี 2561  จนถึงปัจจุบัน  จ านวน 229 คดี หนังสือ  
และงานวิจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 (2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศกึษาจากเอกสารของอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่  ซ่ึง
ปรากฏในแฟ้มเก่ียวกับงานโรงแรม  โดยเน้นพระราชบัญญตัิโรงแรม พ.ศ.2547 เป็นหลัก  และการลง
ออกตรวจพื้นที่จริง  ซ่ึงได้มีการเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการออกใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจโรงแรม  ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดกระบี ่

6) การวิเคราะห์ข้อมูล 
 (1)  ศึกษาข้อมูลจากเอกสารซ่ึงเป็นข้อมูลทุติยภูมิจากส านวนคดีเก่ียวกับการประกอบ

ธุรกิจโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาต ต่าง ๆ เพื่อให้ทราบข้อมูลแบบกว้าง ๆ แล้วน าไปใช้ในข้อมูลในการ
สัมภาษณ์เจาะลึกเก่ียวกับบุคคลที่เก่ียวข้อง 

 (2)  สืบค้นข้อมูลโดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิ เอกสารหลักฐานส านวนคดีต่างๆเก่ียวกับการ
ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลจากบุคคลที่เก่ียวข้องดังต่อไปน้ี 
กรมการปกครอง โดยนายสุพจน์ แสงศิลาวุฒิกุล ปลัดอ าเภอเมืองกระบี่ มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับ
งานอนุญาตทางปกครองซ่ึงรับผิดชอบเรื่องการย่ืนค าขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม โยธาธิการและ
ผังเมือง โดยนายอัครพล ผลพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธา มีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสอบ
เก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร 
 

ผลการด าเนนิกจิกรรม 
 

ในการศึกษาปัจจัยที่ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel) ไม่ย่ืนขอ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel) ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างโดยศึกษาส านวนการสอบสวนคดีอาญาส านวนคดีอาญาที่ 151-229/2561 จ านวน 78 
ส านวน และจ าแนกประเภทโรงแรมพบว่ากลุ่มโรงแรมที่ถูกด าเนินคดีจัดอยู่ในกลุ่มจ าพวกฮอสเตล
(Hostel) ดังน้ี 
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1) คดีอาญาที่ 151/2561  โรงแรมแอมมิที พอร์ชเทล กระบี่   มีจ านวน 19 ห้อง  ห้องละ 
600  บาทอาคารเป็นตกึแถว 2 คูหา จ านวน 3 ช้ัน 

2) คดีอาญาที่ 152/2561 โรงแรมออเร้นทรี มีจ านวน 13 ห้อง ห้องละ 500 บาท อาคาร
เป็นตึกแถว 2 คูหา จ านวน 2 ช้ัน 

3) คดีอาญาที่ 153/2561 โรงแรมบ้านใหม่แมนช้ัน มีจ านวน 20 ห้อง ห้องละ 300 บาท 
อาคารเป็นตึกแถว 7 คูหา จ านวน 3 ช้ัน 

4) คดีอาญาที่ 156/2561 โรงแรมเคเอ็มเฮาส์ มีจ านวน 16 ห้อง ห้องละ 500 บาท อาคาร
เป็นตึกแถว 3 คูหา จ านวน 3 ช้ัน 

5) คดีอาญาที่ 159/2561 โรงแรมริเวอร์ไซค์ 3  มีจ านวน 55 ห้อง ห้องละ 450 บาท 
อาคารเป็นตึกแถว 9 คูหา จ านวน 3 ช้ัน 

6) คดีอาญาที่ 160/2561 โรงแรมอิน แอนด์ โอม เบด แอนด์ เบรคฟาสต์  มีจ านวน 41 
ห้อง ห้องละ 700 บาท อาคารเป็นตึกแถว 6 คูหา จ านวน 4 ช้ัน 

7) คดีอาญาที่ 163/2561 โรงแรมคิงคอง โฮสเทล แอท กระบี่  มีจ านวน 7 ห้อง 34 เตียง 
ราคา 300 บาท/คน อาคารเป็นตึกแถว 1 คูหา จ านวน 3 ช้ัน 

8) คดีอาญาที่ 164/2561 โรงแรมแฮลโล เคอาร์ แมนช่ัน  มีจ านวน 19 ห้อง ห้องละ 500 
บาท อาคารเป็นตึกแถว 2 คูหา จ านวน 5 ช้ัน 

9) คดีอาญาที่ 165/2561 โรงแรมบ้านส าราญ  มีจ านวน 34 ห้อง ห้องละ 500 บาท 
อาคารเป็นตึกแถว 2 คูหา จ านวน 4 ช้ัน 

10) คดีอาญาที่ 166/2561 โรงแรมกระบี่ แกรนด์ เพลส มีจ านวน 24 ห้อง ห้องละ 400 
บาท อาคารเป็นตึกแถว 6 คูหา จ านวน 3 ช้ัน 

11) คดีอาญาที่ 168/2561 โรงแรมนลิน เกสเฮาส์ มีจ านวน 4 ห้อง ห้องละ 200 บาท 
อาคารเป็นตึกแถว 1 คูหา จ านวน 3 ช้ัน 

12) คดีอาญาที่ 169/2561 โรงแรมกระบีชิ่นตาเฮาท์  มีจ านวน 42 ห้อง ห้องละ 600 บาท 
อาคารเป็นตึกแถว 4 คูหา จ านวน 3 ช้ัน 

13) คดีอาญาที่ 170/2561 โรงแรมนัมเบอร์เซเว่นเกสเฮ้าท์ มีจ านวน 10 ห้อง ห้องละ 350 
บาท อาคารเป็นตึกแถว 2 คูหา จ านวน 3 ช้ัน 

14) คดีอาญาที่ 171/2561 โรงแรมฮอลิเดย์ สเตช่ัน โฮเต็ล  มีจ านวน 16 ห้อง 60 เตียง   
ราคา 300 บาท/คน อาคารเป็นตึกแถว 5 คูหา จ านวน 3 ช้ัน 

15) คดีอาญาที่ 173/2561 โรงแรมเดอะ ศศิ เฮาส์  มีจ านวน 19 ห้อง ห้องละ 650 บาท 
อาคารเป็นตึกแถว 2 คูหา จ านวน 4 ช้ัน 
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16) คดีอาญาที่ 175/2561 โรงแรมคิ้วบ ์โฮสเทล มีจ านวน 6 ห้อง ห้องละ 500 บาท อาคาร
เป็นตึกแถว 2 คูหา จ านวน 4 ช้ัน 

17) คดีอาญาที่ 181/2561 โรงแรมเวลไทม์ โฮเทล มีจ านวน 24 ห้อง ห้องละ 600 บาท 
อาคารเป็นตึกแถว 2 คูหา จ านวน 3 ช้ัน 

18) คดีอาญาที่ 183/2561 โรงแรมราชาดา เพลส มีจ านวน 21 ห้อง ห้องละ 500 บาท 
อาคารเป็นตึกแถว 3 คูหา จ านวน 4 ช้ัน 

19) คดีอาญาที่ 185/2561 โรงแรมบ้านหลงรัก กระบี่  มีจ านวน 13 ห้อง ห้องละ 650 บาท 
อาคารเป็นตึกแถว 1 คูหา จ านวน 3 ช้ัน 

20) คดีอาญาที่ 187/2561 โรงแรมศรีสวารา คาชา กระบี่  มีจ านวน 12 ห้อง ห้องละ 800 
บาท อาคารเป็นตึกแถว 2 คูหา จ านวน 3 ช้ัน 

21) คดีอาญาที่ 190/2561 โรงแรมเดอะริช โซเทล  มีจ านวน 7 ห้อง ห้องละ 600 บาท 
อาคารเป็นตึกแถว 1 คูหา จ านวน 3 ช้ัน 

22) คดีอาญาที่ 194/2561 โรงแรมเดอะชิลล์ แอท กระบี่ โฮเทล  มีจ านวน 34 ห้อง ห้องละ 
770 บาท อาคารเป็นตึกแถว 4 คูหา จ านวน 4 ช้ัน 

23) คดีอาญาที่ 196/2561 โรงแรมตะวันไท  มีจ านวน 24 ห้อง ห้องละ 350 บาท อาคาร
เป็นตึกแถว 2 คูหา จ านวน 5 ช้ัน 

24) คดีอาญาที่ 197/2561 โรงแรมบ้านจันทร์ทอง  มีจ านวน 4 ห้อง ห้องละ 350 บาท 
อาคารเป็นตึกแถว 1 คูหา จ านวน 3 ช้ัน 

25) คดีอาญาที่ 200/2561 โรงแรมเดอะซิตี้ เฮาส์  มีจ านวน 9 ห้อง ห้องละ 500 บาท 
อาคารเป็นตึกแถว 2 คูหา จ านวน 4 ช้ัน 

26) คดีอาญาที่ 201/2561 โรงแรมเทพรัตน์ ลอร์จ  มีจ านวน 20 ห้อง ห้องละ 500 บาท 
อาคารเป็นตึกแถว 2 คูหา จ านวน 4 ช้ัน 

27) คดีอาญาที่ 202/2561 โรงแรมฟังก้ี เครป  มีจ านวน 4 ห้อง ห้องละ 10 บาท ราคา 250 
บาท/ คนอาคารเป็นตึกแถว 1 คูหา จ านวน 3 ช้ัน 

28) คดีอาญาที่ 204/2561 โรงแรมลาดา กระบี่ เอ็กเพรส  มีจ านวน 18 ห้อง ห้องละ 600 
บาท อาคารเป็นตึกแถว 2 คูหา จ านวน 4 ช้ัน 

29) คดีอาญาที่ 206/2561 โรงแรมนอมาด โฮสเทล มีจ านวน 9 ห้อง 23 เตียง ราคา 250 
บาท/คน อาคารเป็นตึกแถว 1 คูหา จ านวน 4 ช้ัน 

30) คดีอาญาที่ 207/2561 โรงแรมสบายดี เกสเฮ้าท์  มีจ านวน 6 ห้อง ห้องละ 350 บาท 
อาคารเป็นตึกแถว 1 คูหา จ านวน 4 ช้ัน 
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31) คดีอาญาที่ 209/2561 โรงแรมจริงจิตร มีจ านวน 29 ห้อง ห้องละ 800 บาท อาคารเป็น
ตึกแถว 2 คูหา จ านวน 4 ช้ัน 

30) คดีอาญาที่ 213/2561 โรงแรมมีสเตอร์ คลีน มีจ านวน 4 ห้อง ห้องละ 350 บาท อาคาร
เป็นตึกแถว 1 คูหา จ านวน 2 ช้ัน 

31) คดีอาญาที่ 214/2561 โรงแรมสไมล์  เกสต์เฮาส์  มีจ านวน 8 ห้อง ห้องละ 250 บาท 
อาคารเป็นตึกแถว 1 คูหา จ านวน 3 ช้ัน 

32) คดีอาญาที่ 216/2561 โรงแรมกระบีท่าวน์ สลีป เอ็ด วิท คิทเช่น มีจ านวน 2 ห้อง ห้อง
ละ 200 บาท อาคารเป็นตึกแถว 1 คูหา จ านวน 3 ช้ัน 

33) คดีอาญาที่ 217/2561 โรงแรมฮอลีวูด เกสต์เฮาส์ มีจ านวน 7 ห้อง ห้องละ 300 บาท 
อาคารเป็นตึกแถว 1 คูหา จ านวน 3 ช้ัน 

34) คดีอาญาที่ 219/2561 โรงแรมเดอะ เกสต์ โฮเทล มีจ านวน 17 ห้อง 44 เตียง ราคา 
199 บาท/คน อาคารเป็นตึกแถว 3 คูหา จ านวน 4 ช้ัน 

35) คดีอาญาที่ 221/2561 โรงแรมอังเคิล เฮาท์ มีจ านวน 4 ห้อง ห้องละ 600 บาท อาคาร
เป็นตึกแถว 2 คูหา จ านวน 2 ช้ัน 

36) คดีอาญาที่ 222/2561 โรงแรมบลูจูดส์ มีจ านวน 6 ห้อง ห้องละ 280 บาท อาคารเป็น
ตึกแถว 2 คูหา จ านวน 2 ช้ัน 

37) คดีอาญาที่ 223/2561 โรงแรมบี แอนด์ บี เฮาท์ แอนด์ โฮสเทล มีจ านวน 12 ห้อง 20 
เตียง ราคา 350 บาท/คน อาคารเป็นตึกแถว 1 คูหา จ านวน 4 ช้ัน 

38) คดีอาญาที่ 225/2561 โรงแรมกู้ดดรมี เกสเฮาท์  มีจ านวน 10 ห้อง ห้องละ 220 บาท 
อาคารเป็นตึกแถว 1 คูหา จ านวน 4 ช้ัน 

39) คดีอาญาที่ 226/2561 โรงแรมอัลบารอกัต เพลส มีจ านวน 7 ห้อง ห้องละ 550 บาท 
อาคารเป็นตึกแถว 1 คูหา จ านวน 4 ช้ัน 

40) คดีอาญาที่ 227/2561 โรงแรมฟอลโล่ ยัวร์ ฮาร์ท โฮสเทล แอนด์ คาเฟ่ มีจ านวน 1 
ห้อง 14 เตียง ราคา 300 บาท/คน ห้อ อาคารเป็นตึกแถว 1 คูหา จ านวน 2 ช้ัน 

41) คดีอาญาที่ 228/2561 โรงแรมทักษิณแกรนด์โฮม มีจ านวน 4 ห้อง 20 เตียง ราคา 120 
บาท/คน อาคารเป็นตึกแถว 1 คูหา จ านวน 3 ช้ัน 

42) คดีอาญาที่ 228/2561 โรงแรมเจ้าฟ้า ดิ โฮสเทล  มีจ านวน 3 ห้อง 20 เตียง ราคา 200 
บาท/คน อาคารเป็นตึกแถว 2 คูหา จ านวน 4 ช้ัน 
 จะเห็นได้ว่า จ านวน 42 คดี หรือ  53  เปอร์เซ็นต์  โรงแรมที่ถูกด าเนินคดีจัดอยู่ในกลุ่ม
ประเภทโรงแรมฮอสเตล  ส่วนที่เหลืออีก 36 คดี หรือ 47 เปอร์เซ็นต์ น้ัน พบว่ามีหลายสาเหตุ เช่น  
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เป็นโรงแรมจ าพวกรีสอร์ท  หรือห้องชุดจากที่เปิดบริการเป็นห้องเช่ารายเดือนและน ามาเปิดบริการ
เป็นห้องพักรายวันอันเข้าข่ายลักษณะโรงแรม เป็นต้น  

สัมภาษณ์นายสุพจน์  แสงศิลาวุฒิกุล  ปลัดอ าเภอเมืองกระบี่  กล่าวว่า  จังหวัดกระบี่โดย 
พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี  ประวิตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  ได้มีนโยบายในการจัดระเบียบโรงแรมผิด
กฎหมายให้เข้าสู่ระบบ โดยแจ้งให้โรงแรมทีเ่ปิดโดยไม่มใีบอนุญาตมาด าเนินการขออนุญาตให้ถูกต้อง
ภายใน 30 วัน หลังจากน้ันจะด าเนินการการตามกฎหมายต่อไป  ซ่ึงหลังจากได้ประชาสัมพันธ์ให้
ทราบก็มีผู้ประกอบการบางส่วนให้ความร่วมมือมาขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมาย  แต่
บางส่วนก็ยังละเลย เพิกเฉย ไม่ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ  อ าเภอเมืองกระบี่  จึงได้บูรณาการ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้ง ทหาร ต ารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดกระบี่ และสาธารณสุขจังหวัดกระบี ่ ได้ด าเนินการลงจดัระเบียบโรงแรมในพื้นทีอ่ าเภอ
เมืองจังหวัดกระบี่ ผลการด า เนินการมีการจับกุมโรงแรมที่เปิดบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจ านวนถึง 
229 คดี โดยเน้นหนักในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก คือ ภายในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ และ
ต าบลอ่าวนาง   

เมื่อสัมภาษณ์ถึงประเด็นที่เก่ียวกับสาเหตุที่ผู้ประกอบการไม่มาขออนุญาต  ผู้ให้สัมภาษณ์
กล่าวว่า  ก็เกิดจากหลายสาเหตุประกอบกัน  ทั้งสาเหตุจากผู้ประกอบการเองที่ละเลย เพิกเฉย ไม่
ยอมมาด าเนินการขออนุญาตด าเนินการใหถู้กต้องโดยอาจมองว่ามอัีตราโทษทีน้่อยไม่มคีวามเกรงกลัว   
รวมถึงทั้งสาเหตุจากในแง่กฎหมาย  เช่น กฎหมายว่าด้วยผังเมืองที่ไม่อนุญาตใหก่้อสร้างโรงแรม เช่น 
เกาะพีพี  กฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคาร  ได้ก าหนดใหอ้าคารโรงแรมเป็นอาคารควบคมุและต้อง
ได้รับอนุญาตใช้อาคารจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินก่อนจึงจะน าหลักฐานที่ได้รับการอนุญาตน้ันมาขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได ้  

เมื่อสัมภาษณ์ในประเด็นที่เจาะลึกลงไปว่า โรงแรมประเภทใดที่ถูกจับกุมมากที่สุด ผู้ให้
สัมภาษณ์กล่าวว่า  โรงแรมที่ถูกด าเนินคดีมากที่สุดส่วนมากจะเป็นโรงแรมประเภทฮอสเทล (Hostel) 
เพราะเป็นโรงแรมประเภทที่น าอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างไว้ส าหรับเป็นที่อยู่อาศัย  มาดัดแปลง   
ต่อเติม  ปรับปรุงอาคารไว้ส าหรบับริการนักท่องเที่ยวเป็นโรงแรม  ซ่ึงหลักเกณฑ์ของอาคารประเภท
โรงแรมน้ัน  มีรายละเอียดปลีกย่อยมาก ทั้งขนาดของอาคาร  ขนาดทางเดิน  ขนาดบันได  ระบบ
ป้องกันอัคคีภัย  ซ่ึงเป็นกฎหมายเฉพาะคือ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 ซ่ึงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจะเป็นผู้รับผิดชอบ 

เมื่อถามถึงประเด็นในการพัฒนาหรืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการขอ
อนุญาตโรงแรม  ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า  ผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจที่จะประกอบธุรกิจโรงแรมมา
แต่ต้นน้ันจะไม่มีปัญหา  เพราะผู้ประกอบการเหล่าน้ีจะศึกษารายละเอียดของกฎหมา ยมาอย่าง
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ครบถ้วนเมื่อมาย่ืนขออนุญาตจะไม่พบปัญหา  แต่จะพบปัญหามากในประเภทโรงแรมประเภทที่
ปรับปรุงอาคาร  ต้องยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคารซ่ึงมีกระบวนการมากทั้งรับรองแบบ  การ
พิจารณาอนุญาตของท้องถ่ินซ่ึงมีรายละเอียดในการพิจารณามากจึงท าให้ผู้ขออนุญาตต้องแก้ไขมาก
จนมองว่าหน่วยงานราชการตั้งเงื่อนไขเยอะ แต่จริง  ๆ แล้วเป็นมาตรฐานความปลอดภัยอาคารที่
ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบต่อผู้เข้าพักทั้งส้ิน หากแต่จะพิจารณาข้อเสนอในการอ านวยความ
สะดวกในการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม คงต้องเน้นเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ เช่น การ
ย่ืนค าร้องผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อลดข้ันตอนในการเดินทางมาย่ืนค าร้องดว้ยตัวเองอย่างเช่นปัจจบุัน 

สัมภาษณ์นายอัครพล  ผลพาณิชย์  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธา  ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมือง  จังหวัดกระบี่โดย พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี  ประวิตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  ได้มีนโยบายใน
การจัดระเบียบโรงแรมผิดกฎหมายให้เข้าสู่ระบบ  โดยแจ้งให้โรงแรมที่เปิดโดยไม่มีใบอนุญาตมา
ด าเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องภายใน 30 วัน  หลังจากน้ันจะด าเนินการการตามกฎหมายตอ่ไป  ซ่ึง
ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง  ก็เป็นหน่ึงในหน่วยงานที่ร่วมในการตรวจสอบการจัดระเบียบ
โรงแรมด้วย  ซ่ึงส านักงานโยธาธิการและผังเมืองก็จะมีหน้าที่ในการรับผิดชอบให้ค าแนะน าเก่ียวกับ
เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารตามอ านาจหน้าที่  โดยนโยบายเร่งด่วนที่เน้นก็จะเน้น
เก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารในด้านมาตรฐานการปอ้งกันอัคคีภัยเป็นหลัก 

ซ่ึงเมื่อสัมภาษณ์ถึงประเด็นที่เก่ียวกับการด าเนินคดีผู้ประกอบการในฐานความผิดประกอบ
ธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า  เท่าที่สังเกตุโรงแรมที่ถูกด าเนินคดีน้ันจะ
เป็นโรงแรมประเภทฮอตเทล (Hostel) จ านวนมาก  ซ่ึงสาเหตุเกิดจากกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ.2558  ก าหนดให้โรงแรมเป็นอาคารควบคมุการใช้ซ่ึงตอ้งไดร้ับอนุญาตใช้อาคารจากเจ้า
พนักงานท้องถ่ินก่อนจึงจะน าหลักฐานที่ได้รับการอนุญาตน้ันมาขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้  

เมื่อสัมภาษณ์ถึงประเด็นเก่ียวกับโรงแรมประเภทฮอตเทล (Hostel)  มีความเห็นเก่ียวกับการ
ใช้อาคารประเภทน้ีมาประกอบธุรกิจโรงแรมอย่างไร  ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า  อาคารประเภทน้ีมีความ
เส่ียงมากทั้งในด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร  และโดยเฉพาะระบบการป้องกันอัคคีภัย  
เน่ืองจาก  พอเป็นอาคารที่ใช้ส าหรับบุคคลหลายคนแล้วอย่างเช่นโรงแรมแล้ว  มีรายละเอียด
ปลีกย่อยมาก  ทั้งเรื่องช่องทางเดินต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร  ต้องมีทางหนีไฟหรอืบันไดหนีไฟ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร   อาคารส าหรับใช้เป็น
โรงแรมที่มีพื้นที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ภายในอาคารต้องจัดใหม้ี
ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าส ารองส าหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น แบตเตอรี่ หรือเครื่องก าเนิดไฟฟ้า แยกเป็น
อิสระจากระบบทีใ่ช้อยู่ตามปกติและสามารถท างานไดโ้ดยอัตโนมัตเิมื่อระบบจา่ยพลังงานไฟฟ้าปกติ
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หยุดท างาน  ต้องติดตัง้เครื่องดบัเพลิงตามหลักเกณฑ์  เป็นต้น  ซ่ึงโรงแรมประเภทฮอตเทล (Hostel)  
จะดัดแปลงไม่ได้มาตรฐานตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 ทั้งส้ิน 

 เมื่อถามถึงประเด็นในการพัฒนาหรืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการขอ
อนุญาตโรงแรม  ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า  ถ้ามองถึงเรื่องความปลอดภัยของผู้เข้าพักเป็นหลักอาจไม่
สามารถผ่อนปรนได้เพราะถือว่าเป็นความปลอดภัยของชีวิตผู้เข้าพัก  แต่ปัจจุบัน นายเสถียร เจริญ
เหรียญ วิศวกรใหญ่ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ลงนามในหนังสือถึงผู้ว่า
ราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องการปฏิบัติตามค าส่ังหัวหน้า คสช.ที่ 6/2562 ภายใน 9 ก.ย.62  โดย
ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ใช้อาคารผิดประเภท ก่อนวันที่ 12 มิ.ย. 2562 ให้รีบแจ้งปัญหาข้อขัดข้อง
ในการฝ่าฝืนกฎหมายต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน และให้ย่ืนเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา พร้อม
ทั้งด าเนินการปรับปรุงระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.  
2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522  และติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 1 เครื่อง   
ต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน 200 ตร.ม. ทุกระยะไม่เกิน 30 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าช้ันละ 2  เครื่อง พร้อมย่ืน
เอกสารประกอบการตรวจสอบ ได้แก่ ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้าง  หรือดัดแปลงอาคาร  หรือส าเนา
ใบรับรองการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร รวมถึงแบบแปลน เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร 
หรือสถานที่ ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ หลักฐานการเสียภาษีห้องพัก
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสรรพากร รวมถึงหลักฐานการไดร้ับอนุญาตใหใ้ช้ไฟฟ้า ประปา 
การออกทะเบียนราษฎร  และเอกสารอ่ืน ๆ ที่แสดงได้ว่าเป็นอาคารที่มีลักษณะตามข้อ 3 แห่ง
กฎกระทรวงก าหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจโรมแรม พ.ศ. 2559 ซ่ึงใช้อาคาร
ประกอบธุรกิจโรงแรมอยู่ก่อน 12 มิ.ย. 2562  ซ่ึงถือว่าเป็นการผ่อนปรนให้แก่ผู้ประกอบการในการ
น าอาคารที่ดัดแปลงมาประกอบธุรกิจโรงแรมแล้ว 

 

บทสรปุและขอ้คดิเหน็ 
 
1) บทสรปุ 
 (1) ปัญหา ความส าคัญของปัญหา และเหตุผลของการศึกษา 
  (1.1)  ปัญหา ความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันจังหวัดกระบี่ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น การสร้างสะพานข้ามสู่

เกาะลันตา มูลค่ากว่า 400 ล้านบาท  การขยายสนามบินกระบี่เพื่อรองรับการเพิ่มข้ึนของเที่ยวบิน  
ซ่ึงส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวภายในจังหวัดกระบี่เป็นจ านวนมาก  ความต้องการใน
การเข้าพักในโรงแรมจึงขยายตัวตามไปดว้ย  ส่งผลท าให้เกิดธุรกิจโรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel) 
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ข้ึนเป็นจ านวนมาก  เพราะโรงแรมประเภทน้ีตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่นิยมท่องเที่ยวแบบประหยัดและเที่ยวเป็นทีม ธุรกิจโรงแ รมประเภท
ฮอสเตล (Hostel) น้ีใช้งบประมาณลงทุนในการสร้างไม่มาก เน่ืองจากสามารถใช้ที่อยู่อาศัยประเภท
บ้านพัก ทาวเฮาส์ในการเปิดให้บริการได้ โดยการปรับปรุงต่อเติมจากบ้านพักอาศัยให้เป็นฮอสเตล
(Hostel) แต่โรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel) น้ัน ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ย่ืนขออนุญาตประกอบกิจการ
โรงแรมโดยถูกต้องตามกฎหมาย  จึงถือเป็นโรงแรมที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบในด้านต่าง  ๆ ทั้งเรื่อง
ความปลอดภัยของโครงสร้างอาคาร  การป้องกันอัคคีภัย  รวมถึงด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวด้วย   

  (1.2)  เหตุผลของการศึกษา 
  ผู้ศึกษาในฐานะที่ด ารงต าแหน่งปลัดอ าเภอเมืองกระบี่  ซ่ึงอ าเภอเมืองกระบี่จัดเป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงในระดับโลก  ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและตา่งประเทศเดินทาง
มาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก  ส่งผลให้เกิดสถานที่พักที่เป็นโรงแรมเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก  แต่จาก
การศึกษาพบว่าโรงแรมทีเ่ปิดใหบ้รกิารน้ันบางส่วนเป็นโรงแรมที่เปดิให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต มี
ความเส่ียงในการที่จะไม่ปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว  เช่น ไม่มีระบบการควบคุม
หรือป้องกันอัคคีภัยที่ได้มาตรฐาน  ไม่มีทางหนีไฟ  ไม่มีกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัย  ไม่มี
สถานที่ที่จัดไว้ส าหรับที่จอดรถ  ท าให้ผู้พักต้องจอดรถในจุดจอดสาธารณะหรือจุดจอดที่กระทบต่อ
บุคคลอ่ืน  ไม่มีระบบจัดการน้ าเสียที่เพียงพอเน่ืองจากเดิมขออนุญาตไว้เพื่อเป็นที่อยู่อาศยัแต่มกีารใช้
อาคารเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมท าให้โรงแรมไม่สามารถจัดการกับน้ าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เป็นต้น ผู้ศึกษาเพื่อศึกษาปัจจัยที่ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel) ไม่ย่ืนขอ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทฮอสเตล  ในพื้นที่จังหวัดกระบีเ่พื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาในการ
ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมประเภทฮอสเตล  (Hostel) พืน้ที่จังหวัดกระบี่ตามความเหมาะสม
ต่อไป 

 (2) วัตถุประสงค์และวิธีการศึกษา 
  (2.1)  วัตถุประสงค์ 
    (2.1.1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมประเภทฮอสเตล 

(Hostel) ไม่ย่ืนขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทฮอสเตล ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ 
    (2.1.2) เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาในการขออนุญาตประกอบธุรกิจ

โรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel) พื้นที่จังหวัดกระบี่ 
  (2.2)  วิธีการศึกษา 
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  ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ ศึกษาข้อมูลทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม โดย
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ด าเนินการวิจัยใน
รูปแบบศึกษาข้อมูลจากส านวนคดีฐานความผิดเก่ียวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมประเภทฮอสเตล
โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีผู้เช่ียวชาญด้านนิติศาสตร์กฎหมายการโรงแรมและผู้เช่ียวชาญด้านธุรกิจ
โรงแรม เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืที่ใช้ด าเนินการวิจยั 

 (3) ผลการศึกษาถึงสาเหตุและแนวทางแก้ไข 
  (3.1)  ปัจจัยที่ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมประเภทฮอสเตล (Hostel) ไม่ย่ืนขอ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทฮอสเตล ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เน่ืองจาก สาเหตุเกิดจากกฎหมาย
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 ก าหนดให้โรงแรมเป็นอาคารควบคุมการใช้ซ่ึงต้องได้รบัอนุญาต
ใช้อาคารจากเจ้าพนักงานทอ้งถ่ินก่อนจึงจะน าหลักฐานที่ไดร้ับการอนุญาตน้ันมาขออนุญาตประกอบ
ธุรกิจโรงแรมได้ 

  (3.2) เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาในการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมประเภท
ฮอสเตล (Hostel) พื้นที่จังหวัดกระบี ่

    (3.2.1) แนวทางการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากผู้ประกอบการ  การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในกฎหมายที่ เก่ียวข้อง ในรูปแบบของการท าคู่มือแก่
ผู้ประกอบการ  โดยจัดในรูปแบบของส่ืออีเล็กทรอนิกซ์ ช่องทาง Social Media  หรือประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ประกอบการทราบถึงผลเสียของการประกอบธุรกิจโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาต ทั้งในแง่ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าพักหรือผู้ประกอบการในด้านความมั่นคง  อัคคีภัย  รวมถึง
การสร้างจิตส านึกใหผู้้ประกอบการตระหนักถึงผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากสถานประกอบการ
โรงแรมที่ไม่ผ่านการควบคมุ  เป็นต้น 

(3.2.2)  แนวทางการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากหน่วยงานราชการ การขอ
อนุญาตประกอบกิจการโรงแรมน้ัน ประกอบด้วยข้อกฎหมายจ านวนมาก เพื่อเป็นการแก้ไขข้อจ ากัด
และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ โดยจัดตั้งจุดบริการประชาชน One Stop Service  
เพื่อพัฒนาระบบการใหบ้รกิารทางด้านเอกสาร  ให้สะดวก  รวดเร็ว  ลดข้ันตอน  รวมถึงมาตรการใน
การตรวจสอบ  ติดตาม  และด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดโดยเคร่งครัด 

    (3.2.3) แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยภาค  โดยรัฐอาจด าเนินมาตรการ
ส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการที่ด าเนินการตามกฎหมายและมุ่ง
ด าเนินธุรกิจโดยรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) เพื่อสร้างความเช่ือมั่น
ให้แก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น 
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การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซือ้ตู้แช่เย็น 
กรณีศึกษา ร้านบูรพาเครือ่งเย็น 

พนิดา ศิริพฤฒิกุล* 

 
บทคัดยอ่ 

 
การศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือตู้แช่เย็น กรณีศึกษา ร้าน

บูรพา เครื่องเย็น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดา้นปัจจัยส่วนบคุคล ซ่ึงประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส และ รายได้เฉล่ียต่อเดือน เป็นต้น อีกทั้งน้ีเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยทางด้านส่วน
ประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการ ส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยทางกายภาพ และปัจจัย
ด้านกระบวนการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจ ซ้ือตู้แช่เย็นของผู้บริโภค ซ่ึงการศึกษาครั้งน้ีใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการที่ใช้ตู้แช่เย็นในการด าเนินกิจการ 
จ านวน 100 ตัวอย่าง โดยผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ส าหรับสถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจาก แบบสอบถาม คือ ค่าความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) นอกจากน้ันผู้วิจัยได้ท าการ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือตู้แช่ เย็ น โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ  (Multiple Regression 
Analysis) ซ่ึงมีตัวแปรอิสระ สองกลุ่ม คือ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนประสมทาง 
การตลาด โดยมี ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซ้ือตู้แช่เย็น  

วัตถุประสงค์หน่ึงของงานวิจัยน้ีคือ การศึกษาว่าในกลุ่มผู้ให้ข้อมูล หรือกลุ่มตัวอย่างที่มี 
ลักษณะทาง ประชากรศาสตร์ ในด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส และรายได้ที่แตกต่า งกัน มีการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือตู้แช่เย็นที่ แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ซ่ึงจากการทดสอบสมมติฐาน ของงานวิจัยใน
ส่วนน้ีใช้การวิเคราะห์ความ แปรปรวนทางเดียว ได้แก่ Independent-Sample T test, One-Way 
ANOVA  ส าหรับการทดสอบลักษณะ ทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันด้านเพศ 
อายุ สถานภาพสมรส และรายได้เฉล่ียต่อเดือน   

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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การวิเคราะห์ผลข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถ่ีของข้อมูล 
และ ค านวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.00 และเป็นเพศชาย จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 ของกลุ่มตัวอย่าง 100คน  โดยส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี จ านวน 45 คน คิเป็นร้อยละ 45.00 และมีรายได้ 40 ,001- 60,000 บาท 
จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 ทั้งน้ีกลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน 55 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55.00 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  

จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคัญ เรียง 
ตามล าดับค่าเฉล่ีย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และปัจจัย ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับความส าคัญที่มากที่สุด ส่วนด้านส่งเสริมการตลาด ปัจจัย
ด้านบุคคล ปัจจัยด้าน กายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามใหค้วามส าคัญอยู่ในระดบัมาก  
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บทน า 
 
ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการทางธุรกิจ อาทิเช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ -เบเกอรี่ ร้านบุฟเฟต์ 

ร้านติ่มซ า ร้านโชห่วยขนาดเล็ก และตู้แช่เฉพาะทางต่าง ๆ  มีความจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้ตู้แช่
ในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงตู้แช่น้ันสามารถแบ่งออกได้หลากหลายประเภทเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้
งานไม่ว่าจะเป็น ตู้แช่แข็ง, ตู้แช่สแตนเลส, ตู้แช่ไวน์, ตู้โชว์ ฯลฯ ซ่ึงจะมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่าง
กันออกไป อีกทั้งตู้แช่เย็นในปัจจุบันมีบทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากข้ึน ได้แก่ ครัวเรือน 
ร้านอาหาร ร้านค้าที่ขายอาหารแช่เย็นและร้านคา้ทัว่ไป เพราะนอกจากจะใช้ในการเก็บถนอมอาหาร
สดและเป็นส่ิงอ านวยความสะดวกสบายในครัวเรือนแล้ว จะเห็นได้ว่าตู้แช่เย็นน้ันมีประโยชน์ต่อ
ร้านค้าหลายประเภทผู้บริโภคจ าเป็นต้องค านึงถึงความเหมาะสมต่อการใช้งานในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น
ประเภท ตู้แช่เย็นทั่วไป ตู้แช่สแตนเลส ตู้โชว์อาหาร-เครื่องดืม่ และตู้แช่เค้ก เป็นต้น เน่ืองจากตู้แช่ใน
แต่ละประเภทจะมีการออกแบบ ขนาดของตู้แช่และการควบคุมอุณหภูมิที่แตกต่างกันออกไป หาก
ผู้บริโภคมีความเข้าใจเก่ียวกับประเภทของตู้แช่ก็จะสามารถตัดสินใจเลือกซ้ือตู้แช่สเตนเลสได้อย่าง
เหมาะสมอีกด้วย 

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมตู้แช่เย็นจึงได้มีนวัตกรรมใหม่ๆ การปฏิวัติคุณภาพ กลยุทธ์การปรับใช้ 
และโอกาสในการพัฒนาเพื่อสร้างตลาดเศรษฐกิจใหม่ ตลาดสารสนเทศอุตสาหกรรมตูแ้ช่เชิงพาณชิย์ก็
เช่นกัน รวมไปถึงความต้องการที่เพิ่มข้ึนส าหรับอาหารแช่แข็ง เครื่องดื่ม อีกทั้งความต้องการของ
ผู้บริโภคเหล่าน้ีมีสูงมากข้ึน ดังน้ันความส าคัญอุตสาหกรรมแช่แข็ง ที่เริ่มจากกระบวนการอาหารใน
การเก็บอาหาร จะเปล่ียนแปลงไปเป็นตู้แช่เชิงพาณิชย์ที่เหน็กันอยู่ในปัจจุบนั จากความต้องการสินคา้
ของบรรดาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างร้านกาแฟ-เบเกอรี่และร้านอาหาร รวมไปถึงร้านโชห่วย และเน่ืองจาก
คนสมัยใหม่หรือพนักงานประจ า นิยมหันมาเป็นเจ้าของกิจการกันมากข้ึน ส่งผลให้มีความตอ้งการสูง
ทั้งตู้แช่เครื่องดื่ม แช่เค้ก แช่เบียร์วุ้น ซ่ึงคาดว่ากระแสน้ีจะด าเนินไปอย่างตอ่เน่ืองในอนาคต 

วงการธุรกิจตู้แช่เย็น จากเดิมที่มีผู้ประกอบการหลักเพียง 2-3 ราย อาทิ บริษัทซันเด้น 
อินเตอร์คูล และพานาโซนิค ที่เป็นรายใหญ่ของตลาด ส่วนที่เหลือจะเป็นร้านค้าปลีกเครื่องเย็นราย
ย่อยกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆในแต่ละจังหวัด ขณะเดียวกัน ส่งผลให้การแข่งขันเริ่มเปล่ียนจาก
ราคาไปสู่นวัตกรรมและการบริการมากข้ึน เช่น การออกแบบตู้แช่เย็นให้ทันสมัย ระยะเวลาในการ
รับประกัน และการบริการหลังการขาย เป็นต้น เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันและรักษาฐาน
ราคาให้เป็นทีจ่ับต้องได้ 

ทั้งน้ี ร้านบูรพาเครื่องเย็น ประกอบธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม  ก่อตั้ง มกราคม เมื่อปี 2522 
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 442/6  ถนน ตลาดใหม ่ต าบล ตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่ึงร้านจัด
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ตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สภาพแวดล้อมของร้านเป็นโซนตลาด มีแห ล่งการค้าและ
ผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ รวมถึงท าเลที่ตั้งสะดวกในการเดินทางและหาได้ง่าย เป็นการด าเนิน
ธุรกิจแบบครอบครวั มีการบริหารงานทีไ่มซั่บซ้อน เป็นกันเองกับลูกค้า และสามารถเจรจาต่อรองได้  
อีกทั้งมีการให้บริการที่ครบวงจร อาทิเช่น บริการหลังการขาย บริการซ่อม ทั้งน้ีวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้มี
คุณภาพ ทนทาน สามารถใช้งานไดย้าวนาน นอกจากน้ียังจัดจ าหน่ายอะไหล่ตูแ้ช่ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ
ราคาไม่แพงและเน่ืองจากเป็นร้านที่ประกอบตู้แช่และรับซ่อม จึงไม่ได้มีการตกแต่งหน้าร้านแบบ
สวยงาม  

ปัจจุบัน ประชากรส่วนใหญ่หันมาประกอบธุรกิจกันมากข้ึน อาทิเข่น ธุรกิจที่พัก ร้านค้า 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เป็นต้น ซ่ึงธุรกิจเหล่าน้ีมีความจ าเป็นจะต้องใช้ตู้แช่เย็นเพื่อรักษาคุณภาพ
สินค้าหรือไว้ส าหรับประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากจ านวนผู้ประกอบการที่เพิ่มข้ึนและมีความ
หลากหลายทางธุรกิจมากข้ึน ส่งผลให้ความต้องการทางตลาดสูงข้ึน รวมถึงการแข่งขันที่เพิ่มมากข้ึน 
ในสภาพแวดล้อมเขตอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มีจ านวนร้านขายตู้แช่เย็น รวมทั้งหมด 3  ร้าน และ 
จัดจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 2-3 ห้าง ท าให้ธุรกิจประเภทดังกล่าวมีการแข่งขันกัน
พอสมควร แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันต้องข้ึนอยู่กับการตัดสินใจเลือกซ้ือของผู้บริโภคแต่ละคนว่าต้องการซ้ือไปใช้
ทางด้านใด  

จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นสาเหตุสนับสนุนให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง 
“ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือตู้แช่เย็น กรณีศึกษา ร้านบูรพาเครื่องเย็น” โดย
ผู้วิจัยคาดหวังว่าผลของการวิจัยในครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของธุรกิจครอบครัว โดย
น าผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาในครั้งน้ี เป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงพัฒนาธุรกิจในด้าน
การวางแผนเลือกใช้และพัฒนาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมและวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการซ้ือ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการซ้ือและตัดสินใจซ้ือ
สินค้าในอนาคตของผู้บริโภคต่อไป อีกทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรักษาธุรกิจให้
เติบโตอย่างยั่งยืน 

 

วัตถุประสงคข์องการศกึษา 
 
1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือตู้แช่เย็น 
2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือตู้แช่เย็น 
3) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสินใจซ้ือตู้

แช่เย็น 
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วิธีการศกึษา 
 
ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษากลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้ประกอบธุรกิจการในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่ึงเป็นประชากรกลุ่มขนาดใหญ่และกระจายอยู่รอบ จึงไม่สามารถทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน เป็นผลให้ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Judgmental or Purposive Sampling) คือ การเลือกแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ทั้งคนที่เคยตดัสินใจซ้ือตู้แช่เย็น
และไม่เคยซ้ือ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน  

 

นิยามศพัท ์
 
ตู้แช่เย็น คือ ตู้แช่แข็งเป็นถังเก็บหรือช่องที่ใช้เก็บผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องใช้เครื่องท าความ

เย็น การเก็บอาหาร หรือเย็นรายการอ่ืน ๆ  และตู้ หรือกล่องพร้อมอุปกรณ์ส าหรับเครือ่งท าน้ าแข็ง ท า
ความเย็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในครวัเรือนและอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ที่หลากหลาย  

ตู้แช่สแตนเลส คือ ตู้แช่แข็งที่ใช้วัสดุโลหะในการประกอบเป็นตู้แช่แข็ง ท าใหม้ีความแข็งแรง
ทนทาน และไม่เป็นสนิม จุดเด่นคือ สามารถเก็บความเย็นไดด้ี มีความเย็นที่สม่ าเสมอทั่วถึงกันไดด้ี จึง
สามารถรักษาคุณภาพของอาหารและส่ิงตา่ง ๆ  ที่เก็บไว้ในตู้แช่ได้เป็นเวลานานและคงทีก่ว่าตูแ้ช่แบบ
ทั่วไป 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา 
 
ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) เป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้า

หรือกลุ่มเป้าหมาย เจ้าของธุรกิจจะต้องใหค้วามส าคัญกับเครื่องมอืเหล่าน้ีในการวางกลยุทธ์และสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในการซ้ือสินค้าหรือเลือกใช้บริการ เพื่อให้สามารถแข่งขันเหนือคู่แข่ง ลูกค้า
เกิดความประทับใจและซ้ือซ้ าในอนาคต จากทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวกับส่วนประสมการทางตลาด
บริการที่กล่าวมา ผู้วิจัยจะน าส่วนประสมทางการตลาด รวมถึงปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค เพื่อ
ศึกษาปัจจัยแต่ละด้านว่ามีผลต่อการตัดสินใจซ้ือตู้แช่เย็นหรือไม่ อย่างไร ทั้งน้ี จากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง สามารถก าหนดกรอบแนวคิดของงานวิจัย เรื่องการศึกษาส่วน
ประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือตู้แช่เย็น กรณีศึกษา ร้านบูรพาเครือ่งเย็น ได้ดังต่อไปน้ี  
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ตัวแปรอสิระ (Independent Variable)                ตัวแปรตามตวั (Dependent Variable) 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
3. ทบทวนวรรณกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

ยุวดี จารุนุช (2554) ศึกษาปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ืออะไห ล่รถยนต์ของ
ผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี การศึกษาระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา และสถานประกอบการ
ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการที่ได้จดทะเบียนกับส านักงานอุตสาหกรรมเป็นอู่ซ่อมรถยนต์ ที่มี
เจ้าของคนเดียว และเปิดด าเนินการมานานกว่า 5-10 ปี สถานประกอบการส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือนตั้งแต่ 20,001-300,000 บาท ด้านพฤติกรรมการ ซ้ืออะไหล่ พบว่า สถานประกอบการส่วน
ใหญ่จะมียอดซ้ืออะไหล่เฉล่ียต่อเดือนตั้งแต ่50,001-100,000 บาท มีความถ่ีในการซ้ืออะไหล่ทกุ 2-5 

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

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
ด้านราคา (Price) 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
ด้านบุคคล (People)  
ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence and Presentation)  
ด้านกระบวนการ (Process) 

 

การตัดสินใจซื้อตู้แช่เย็น 
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วันท าการ และมีการจัดซ้ืออะไหล่ประเภทระบบเบรกมากที่สุด รองลงมา คือระบบช่างล่าง ผู้ประกอบการ
เป็นผู้ก าหนดคุณภาพของสินค้าที่จะซ้ือมากกว่าลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในอู่ซ่อมรถยนต์เอง ซ่ึง
ผู้ประกอบการจะก าหนดคุณภาพของสินค้าจากย่ีห้อเป็นหลักจะมีนโยบาย การจัดซ้ืออะไหล่จาก
แหล่งขายหลายแหล่งไมข้ึ่นกับแหล่งใดแหล่งหน่ึงเพราะแหล่งขายแหล่งเดียวอาจรองรบัความต้องการ
ได้ไม่เพียงพอโดยส่วนใหญ่เป็นแหล่งขายในอดตี และแหล่งขายในปจัจุบนัเป็นหลักโดยเน้นที่สินค้าดีมี
คุณภาพ  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยผู้ซ้ือที่เป็นองค์กรที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออยู่ใน
ระดับความส าคัญมากคือ ปัจจัยผลิตภัณฑ์ ปัจจัยราคา ปัจจัยภายในองค์กร ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม 
ปัจจัยระหว่างบุคคลตามล าดับ ระดับความส าคัญปานกลาง คือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย
และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยย่อยด้านการผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออะไหล่
รถยนต์ของผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ อันดับแรกโดยมีระดับความส าคัญมากที่สุด คือ ความ
รับผิดชอบต่ออะไหล่ที่มีปัญหา ปัจจัยย่อยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์ของ
ผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ของผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ อันดับแรกโดยมีระดับความส าคัญมาก
คือ มีราคาใหเ้ลือกตามคณุภาพอะไหล่ ปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ืออะไหล่รถยนต์ของผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์อันดับแรกโดยมีระดับความส าคัญมาก คือ ความ
รวดเร็วในการจัดส่งสินค้า ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการขายที่มผีลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์
ของผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ อันดับแรกโดยมีระดับความส าคัญมาก คือ พนักงานมีความรู้คอยให้
ค าแนะน าได้  ปัจจัยด้านย่อยด้านส่ิงแวดล้อมที่มีผลต่อการตัด สินใจซ้ืออะไห ล่รถยนต์ ของ
ผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์อับดับแรกโดยมีระดบัความส าคญัมากคือ ภาวะเศรษฐกิจรวมในปัจจุบัน 
ปัจจัยย่อยด้านระหว่างบคุคลที่มีผลตอ่การตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์ของผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์
อันดับแรกโดยมีระดับความส าคญัมาก คือ ความสนิทสนมส่วนตัวระหว่างผู้ซ้ือกับผู้ขาย 

Gao, Bai, และ Waechter (2015) พบว่าผู้บริโภคที่ซ้ือมือถือซ้ าในตราสินค้าเดิมจะค านึงถึง
ปัจจัยเก่ียวกับคุณภาพด้านความปลอดภัยของสินค้ามากทีสุ่ด เพราะท าใหผู้้บรโิภคเกิดความไว้วางใจ
ต่อตราสินค้า เช่นเดียวกับการศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องใช้ไฟฟูาภายในบ้านใน
ประเทศมาเลเซียของ Tan, Ooi, และ Goh (2017) พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือของผู้บริโภค เพราะผู้บริโภคเลือกซ้ือเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยพิจารณาจากปัจจัยด้านการประห ยัด
พลังงานมากที่สุด ทั้งน้ี อาจกล่าวได้ว่าปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้ า
ของผู้บริโภค เน่ืองจากเป็นส่ิงที่ลูกค้ารับรู้และสัมผัสได้โดยตรง เน่ืองจากปัจจุบันมีการแข่งขันกัน
รุนแรง จึงจ าเป็นที่จะต้องออกแบบสินค้าให้มีความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์ของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจอยู่ตลอดเวลา 
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กฤษชนก จงใจรักษ์ (2557) พบว่า ปัจจัยทางด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องปรับอากาศ 
โดยผู้บริโภคให้ความส าคญัในดา้นราคาเหมาะสมกับคณุภาพมากที่สุด รวมถึงราคาของอะไหล่สินค้า
ไม่แพงเกินความเหมาะสม เช่นเดียวกับการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าประเภท
คงทน (Durable Goods) ในแคว้นเอโรด ประเทศอินเดียของ Nachimuthu และ Sakthivel (2017) 
พบว่า ปัจจัยทางด้านราคาของสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคมากที่สุด ผู้บริโภคจะ
พิจารณาและตัดสินใจซ้ือสินค้าโดยให้ความส าคัญต่อราคาของสินค้ามากกว่าค านึงถึงความคุ้มค่า
ระหว่างราคากับคุณภาพของสินค้า  เช่นเดียวกันกับ กฤษชนก จงใจรักษ์ (2557) พบว่า ปัจจัยด้าน
บุคลากรส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องปรับอากาศ โดยพิจารณาจากพนักงานขายมีความรู้
ความสามารถ เข้า ใจสินค้า สามารถแนะนาสินค้าได้เป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นเอาใจใส่ 
สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าของร้านค้าปลีกที่ตั้งอยู่ในร้านค้า
ปลีกขนาดใหญ่ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ 

จากการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซ้ือ เครื่องใช้ไฟฟูาในรัฐอานธร
ประเทศ ประเทศอินเดียของ Ravikanth (2016) พบว่า ปัจจัยด้านการ ส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือเครื่องใช้ไฟฟูาของผู้บริโภค โดยกลยุทธ์ทางการตลาดที่เน้น การโฆษณาสินค้าราคาถูก
มาดึงดูดผู้บริโภคสามารถใช้ได้ผลกับกลุ่มลูกค้าเพียงก ลุ่มเดียว คือ กลุ่ม ผู้บริโภคระดับปานกลาง
เท่าน้ัน เพราะในระยะยาวกลยุทธ์น้ีไม่สามารถใช้ได้ผลกับกลุ่มลูกค้าระดับสูง ข้ึนไป สอดคล้องกับ
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ โตโยต้า นิว วิออส ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครของ แครียา ภู่พัฒน์ (2551) พบว่า ปัจจัยทางด้านการส่งเสริม การตลาดส่งผลต่อ
การเลือกซ้ือรถยนต์ โตโยต้า นิว วิออส โดยแนะน าให้ควรมีโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 
ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ ส่ือส่ิงพิมพ์ เป็นต้น เช่นเดียวกับงานวิจัยพฤติกรรมการซ้ือและ ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดทีม่ีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซ้ือสินค้า iPod ของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร 
ของ พากภูมิ พร้อมไวพล (2551) พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อ การเลือกซ้ือ iPod 
โดยเฉพาะด้านการจัดรายการส่งเสริมการขายที่มีความน่าสนใจอย่างต่อเน่ือง เช่น การโฆษณา การ
ผ่อนช าระ เป็นต้น  จากงานวิจัยส่วนใหญ่ โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่าปัจจัยด้านการส่งเสริม การตลาด
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของผู้บริโภค การส่งเสริมการตลาดจะเกิดประสิทธิภาพ ที่ดีได้ตอ้ง
ประกอบกับกลยุทธ์การจัดการที่ดี โดยการส่งเสริมการตลาดของสินค้า เช่น การเพิ่ม ตัวเลือกในการ
ผ่อนช าระในอัตราที่จะท าใหผู้้บรโิภคเกิดความสนใจ เพราะไมต่้องใช้เงินจ านวนมาก ในการซ้ือ ดังน้ัน 
ผู้ประกอบการควรจะมีการท าการส่งเสริมการตลาดอยู่อย่างสม่ าเสมอเพื่อเป็นการเข้าถึงผู้บริโภคทุก
ระดับช้ันเพื่อให้สามารถเข้าถึงตวัสินค้าได ้
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จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องส่วนใหญ่ พบว่า ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 
เป็นปัจจัยหน่ึงที่มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใดก็ตาม ซ่ึงผู้ให้
ข้อมูลการวิจัยมีรูปแบบการตัดสินใจซ้ือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยผ่านข้ันตอนการตัดสินใจ 5 
ข้ันตอนได้แก่ การตระหนักถึงความต้องการ แสวงหาข่าวสาร การประเมินทางเลือก การตัดสินใจและ
พฤติกรรมหลังการซ้ือ (เมธิยา กอสนาน, 2555) และพบว่าส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านสถานที่จัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความส าคญัตอ่การตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
(สัญญา พิบูลย์อาลักษณ์,2556) ซ่ึงปัจจุบันมีปัจจัยเพิ่มอีก 3ปัจจัย ที่เป็นปัจจัยในการส่งมอบการ
บริการ น่ันคือ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ 
(Process) ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดเหล่าน้ี เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าของ
ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย เป็นต้น หากผู้บริหารหรือ
ผู้จัดการของร้านค้าน าส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  มาปรับใช้เป็นกลยุทธ์ในการการด าเนินธุรกิจ
ก็จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ เน่ืองจากในปัจจุบันมีบริษัทนายทุน หรือ ต่างชาติเ ข้ามา
ลงทุน ท าให้เกิดการแข่งขันสูง ทั้งน้ีร้านค้าปลึกขนาดเล็กจึงจ าเป็นตอ้งปรบัตวัและเพิ่มกลยุทธ์ในด้าน
การขายสินค้าและบริการ เพื่อรักษาฐานลูกค้าและด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

 

ผลการวจิยัและอภปิรายผล 
 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
จากข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค ในด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส และรายได้ที่

แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซ้ือตู้แช่เย็นที่แตกต่างกันหรอืไม่ อย่างไร ซ่ึงจากการทดสอบ
สมมติฐาน ของงานวิจัยในส่วนน้ีใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ได้แก่ Independent-
Sample T test, One-Way ANOVA ส าหรับการ ทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บรโิภคหรอืลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างทีแ่ตกต่างกัน ดังต่อไปน้ี  

สมมติฐานที่ 1 เพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือตู้แช่เย็นไม่แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 2 อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือตู้แช่เย็นไม่แตกต่างกัน  
สมมติฐานที่ 3 สถานภาพที่แตกต่างกัน มีผลต่อกับการตัดสินใจซ้ือตู้แช่เย็นแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 4 รายได้เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือตู้แช่เย็นแตกต่างกัน   
2) ปัจจัยที่มีผลต่อข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 
ปัจจัยที่มีผลต่อข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือตู้แช่

เย็น เป็นแบบประมาณค่า (Raring Scale) ชนิดก าหนดค าตอบเป็นข้อความ 7 ปัจจัย ได้แก่ ด้าน
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ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้าง
และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ และปัจจัยมีผลตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือตู้แช่
เย็น ผู้วิจัยได้เลือกใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาจรฐาน (Standard Deviation) ในการ
วิเคราะห์การให้คะแนนมีดงัน้ี 

 
ตารางที ่1  ปัจจัยที่มีผลต่อข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 
 

ด้าน
ผลิตภณัฑ ์

ด้านราคา ด้าน
ช่องทางกา

จ ัด
จ  าหนา่ย 

ด้าน
ส่งเสรมิ

การตลาด 

ด้านบคุคล ด้าน
ลักษณะ

ทาง
กายภาพ 

ด้าน
กระบวนการ
ใหบ้รกิาร 

4.58 4.69 4.51 4.02 4.35 4.23 4.74 
มากทีส่ดุ มากทีส่ดุ มาก มากทีส่ดุ มากทีส่ดุ มาก มากทีส่ดุ 

 
3) การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regression) 
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือตู้แช่เย็น โดยปัจจัยที่

ได้จากการจัดกลุ่มจากการวิเคราะห์ปัจจัย  Factor Score (คะแนนของแต่ละปัจจัย) ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ปัจจัยดา้นตา่ง ๆ  และคะแนนของระดับความคิดเห็นต่อปจัจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือตู้แช่
เย็นจากกลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regression) เพื่อการ
หาความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจซ้ือตู้แช่เย็นของกลุ่มตัวอย่างและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือตู้แช่เย็น ซ่ึงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบ Enter Method โดยน าตัวแปรอิสระทุกตัวทั้งตัว
แปรอิสระที่มีความสัมพันธ์ กับตัวแปรตามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ได้
ดังต่อไปน้ี 
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ตารางที ่2  ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุูณแบบ Enter Method 
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

B Std. Error Beta T Sig. 
 (Constant) .742 .216  3.437 .001 
เพศ -.033 .026 -.143 -.1264 .210 
อาย ุ -.014 .015 -121 .930 .355 
สถานภาพ -.004 .026 -021 .166 .869 
รายได ้ .003 .013 025 .211 .826 
P1 Total -.009 .010 -090 .860 .392 
P2 .003 .006 -058 .556 .579 
P3 .060 .033 205 1.830 .071 
P4 -.007 .022 -038 .347 .730 
P5 -.007 .029 -030 .239 .812 
P6 .044 .027 169 1.608 .111 
P7 .066 .030 -252 -2.180 .032 

 
จากตารางข้างตน้ เมื่อพิจารณาตวัแปร พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีผลตอ่การตดัสินใจซ้ือตู้แช่เย็น 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ของปัจจัย ซ่ึงพบว่าค่า Sig. ของปัจจัย P7 มีค่าเท่ากับ 0.32 
ดังน้ัน สรุปได้ว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด P7 คือ ด้านกระบวนการให้บริการ มีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือตู้แช่เย็น   
 ซ่ึงผลการศึกษา สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมผีลต่อการตดัสินใจซ้ือตู้
แช่เย็น ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือตู้ แช่เย็น อีกทั้งผู้บริโภคให้
ความส าคัญในระดับมากที่สุด คือการบริการหลังการขายตามที่ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ และ
รองลงมาคือ การแจ้งอัตราค่าใช้จ่ายก่อนทุกครัง้ ดังน้ัน หากร้านค้าปลีกที่มีบริการหลังการขายภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด บริการซ่อมนอกสถานที่ รวมถึงข้ันตอนในการบริหารที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน จะท า
ให้ร้านค้าน้ันสร้างความได้เปรียบทางการตลาดมากกว่าร้านค้าอ่ืนและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ไม่มี
บริการหลังขาย  
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สรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ 
 
จากผลการศึกษา การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสินใจซ้ือตู้แช่เย็น 

พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการ (P7) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือตู้แช่เย็น และเมื่อพิจารณา
จากคะแนนระดับความเห็น แสดงให้เห็นระดับความเห็นตอ่การตดัสินใจซ้ือของผู้ที่ เลือกซ้ือตู้เย็นใน
ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมระดบัความเห็นดว้ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.74) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าข้อที่มี ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีบริการหลังการขายตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ (ค่าเฉล่ีย 
4.87) รองลงมา แจ้งอัตราค่าใช้จ่ายก่อนทุกครัง้ (ค่าเฉล่ีย 4.74) ข้ันตอนในการให้บริการสะดวก
รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน (ค่าเฉล่ีย 4.69) และส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด มีเบอร์โทรศัพท์ที่ตดิต่อไดส้ะดวก 
(ค่าเฉล่ีย 4.67)  ทั้งน้ีในปัจจุบัน การขายสินค้า โดยเฉพาะสินค้าประเภททอิเล็กโทรนิค ผู้บริโภคจะ
เกิดความคาดหวังในเรื่องของการรับประกัน ดังน้ัน หากร้านค้าปลีกที่มีบริการหลังการขาย การซ่อม
ฟรีหรือการรับประกันภายในระยะเวลาทีก่ าหนด จะท าใหร้้านค้าน้ันไดเ้ปรียบทางการตลาดมากกว่า
ร้านค้าปลึกที่ไม่มบีรกิารหลังขาย 
 ทั้งน้ี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ ่มีแนวโน้มที่จะกลับมาซ้ือใหม่จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อย
ละ 48.00 และผู้ที่ตัดสินใจที่ซ้ือแน่นอน จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 และไม่แน่ใจ จ านวน 
18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการศกึษา 
 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งน้ี ผู้ท าการวิจัยควรจัดสรรเวลาในการเก็บข้อมูลและรวม

รวบแบบสอบถาม เน่ืองจากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ประกอบการจากร้านตา่ง ๆ  อาจจะต้องใช้เวลา
ในการเก็บรวมรวบ เน่ืองจากผู้ประกอบการแต่ละร้านไม่สะดวกให้ข้อมูลไดใ้นทันที จึงต้องไปเก็บใน
คราวหลัง อีกทั้งผู้เก็บแบบสอบถามเองควรท าแบบสอบถามไว้ส ารอง กรณีแบบสอบถามสูญหายเมื่อ
ไปเก็บในวันถัดไป ดังน้ันจึงต้องเก็บส ารองไปเผ่ือไว้ อีกทั้ง มีข้อแนะน าที่ได้รับจากการศกึษาในครัง้น้ี 
คือ อยากให้มีการพัฒนารูปแบบของตู้แช่เย็นใหม้ีความสะดวกสบายและทันสมัยมากย่ิงข้ึน เน่ืองจาก
สภาวะปัจจุบันมีสินค้าให้เลือกหลากหลายรูปแบบมากกว่าสมัยก่อน 
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ขอ้เสนอแนะในการท าการศกึษาครัง้ตอ่ไป 
 

1) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือแช่เย็น ผู้วิจัยจึงควรท าการศึกษาและวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อาทิ เช่น การสัมภาษณ์ (Interview) ควบคู่ไปกับการแจก
แบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงมากย่ิงข้ึน ส่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถ
คิดค้นกลยุทธ์ การพัฒนาหรือปรับปรุงในธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต
ได้อย่างแท้จริง   

2) ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับปัจจัยตัวอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ  เพื่อให้ประกอบการ
สามารถน าข้อมูลที่ เก็บได้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึง
พอใจต่อผู้บริโภคได้มากข้ึน 

3) ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับพฤติกรรมหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการซ้ือซ้ า (Repurchasing) 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรกัษาธุรกิจใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืน 
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การแก้ไขปัญหาการบุกรกุที่ราชพัสดุส านกังานธนารกัษพ์ื้นที่สุราษฎรธ์านี 

       พัชยา ศรประสิทธิ์* 
 

บทคัดยอ่ 
 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเ์พื่อทราบถึงประสิทธิภาพของกระบวนการคดักรองผู้มีสิทธิไดร้บั

การจัดให้เช่าที่ราชพัสด ุจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพื่อทราบถึงประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
หลังการได้รับการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของ
ส านักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี เมื่อทราบถึงระดับของความมีประสิทธิผลของกระบวนการคัดกรองผู้
มีสิทธิเข้าใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุ และทราบว่าผู้ได้รับสิทธิใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุ หลังการ
ได้รับการจัดสรรแล้ว สามารถใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนได้หรือไม่ 
จะท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงทราบ
ข้อบกพร่องในการด าเนินการในทางปฏิบัติ และเมื่อทราบถึงข้อมูลเหล่าน้ีก็จะมีประโยชน์ต่อการ
ปรับเปล่ียนระบบการคดักรองให้ประโยชน์สู่ประชาชนอย่างแทจ้ริง  

เมื่อกล่ันกรองผลการวิจัยในส่วนของข้ันตอนการคดักรองบคุคลผู้มีสิทธิเข้าใช้ประโยชน์ในที่ราช
พัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคประชาชนมองว่า ยังไม่ชัดเจน มีความคลุมเครอืและสามารถตคีวามไป
ได้ในหลายลักษณะและไม่ไดร้ับการดแูลเท่าทีค่วรในดา้นข้อมูล ในส่วนการใช้ประ โยชน์จากที่ราช
พัสดุหลังการได้รับการจัดสรร เน่ืองจากประชาชนเป็นผู้ยากไร้และขาดการสนับสนุนในส่ิงที่จ า เป็น
ในเบื้องต้นจากหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่ เพียงพอในการประกอบอาชีพ และระบบ
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานส่ิงเหล่าน้ีท าให้ผลการด าเนินการภายหลังจากที่ประชาชนได้รับการจัดสรร
ที่ดินท ากินในที่ราชพัสด ุจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความไร้ประสิทธิผลในการด าเนินการน่ันเอง 

ปัญหาของการจัดสรรที่ดินท ากินในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยปล่อยให้รัฐและอ านาจทางทุน
เข้าถือครองที่ดินอย่างไม่จ ากัดไดส้ร้างความไม่เป็นธรรมใหแ้ก่สังคม กล่าวคือขณะที่ประชาชนจ านวน
มากต้องสูญเสียที่ดินซ่ึงคนเคยถือครองหรือท ามาหากินมานมนานแต่กลับมีที่ดินที่ปล่อยให้ทิ้งร้าง
ว่างเปล่าจ านวนมหาศาล มีการเก็งก าไรที่ดินจนมีราคาแพงท าใหป้ระชาชนเข้าถึงไดย้ากไมคุ่้มกับการ

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ลงทุนท าการเกษตรมีปญัหาการใช้ทีด่ินทีไ่ม่เหมาะสมกับระบบนิเวศมีการประกาศเขตปา่อนุรักษ์และ
พื้นที่สาธารณะโดยไม่ค านึงถึงความมีอยู่ของชุมชนท้องถ่ินซ่ึงอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวมาเป็นเวลาช้านาน
ส่งผลให้เกษตรกรท ากินอยู่ในพื้นที่ซ้อนทับอย่างผิดกฎหมายถูกเจ้าหน้าที่จบักุมด าเนินคดทีั้งทางแพ่ง
และอาญาในข้อหาบุกรุกที่ดนิของรัฐและของเอกชน เกษตรกรต้อง 
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บทน า 
 
ประสบกับความทุกข์ยากทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งถูกจ ากัดในเรื่องการพัฒนา ซ่ึง

สร้างความอ่อนแอแก่สังคมการเมือง 
 สภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ยังคงเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง และมีความรุนแรงมากย่ิงข้ึนใน
ปัจจุบัน เช่น ประชาชนก่อการประท้วงหน่วยงานราชการ การขู่ท าร้ายระหว่างกลุ่มของประชาชน 
หรือระหว่างกลุ่มประชาชนกับกลุ่มบริษัทเอกชน ตลอดจนการก่อความรุนแรงจนถึงข้ันสูญเสียชีวิต 
ดังที่ปรากฏในข่าวสารช่องทางต่าง ๆ  เช่น โทรทัศน์และหน้าหนังสือพิมพ์ ด ้วยเหตุน้ี จึงมีความ
จ า เป ็นอย่า ง ยิ่ง ในการ ด าเนินการศึกษาวิจัยในกรณีน้ี  เพื่อการแก้ไขปัญหาอันจะก่อให้ เกิด
คุณประโยชน์ในวงกว้างทัง้ต่อผลประโยชน์ของประเทศ และต่อสิทธิของประชาชนตอ่ไป  
 

การก าหนดเปา้หมาย ประเดน็ส าคญัของการศกึษา 
  
 เพื่อศึกษาการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ค  าถามการวจิยั 
 
1) กระบวนการคัดกรองผู้มีสิทธิได้รับการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี

ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 
2) การใช้ประโยชน์ที่ดินหลังการได้รับการจัด ให้เช่าที่ราชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี

ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 
 

วัตถุประสงคก์ารวจิยั 
 
 1) เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพของกระบวนการคัดกรองผู้มีสิทธิได้รับการจัดให้เช่าที่
ราชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 2) เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดินหลังการได้รับก ารจัดให้เช่าที่ 
ราชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
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ขอบเขตการศกึษา 
  

แบ่งออกเป็นสามส่วนคือ ของเขตด้านวิชาการ ขอบเขตด้านพื้นที่วิจัย และขอบเขตด้าน
ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ซ่ึงรายละเอียดมีดังตอ่ไปน้ี  

1) ขอบเขตด้านวิชาการศึกษาในเฉพาะตั้งแต่ส่วนของกระบวนการคัดกรองผู้มีสิทธิเข้ารับ
การจัดให้เช่าที่ราชพัสดแุละการใช้ประโยชน์ที่ดินหลังการได้รับการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ  

2) ขอบเขตด้านพื้นที่วิจัยศึกษาเฉพาะที่ราชพัสดุ ในเขตพื้นที่ ต าบลกรูด ต าบลตะปาน อ าเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3) ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการศึกษาวิจัยน้ี ด า เนินการศึกษาวิจัยในห้วงเวลาระหว่าง
เดือน กันยายน ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 

กรอบแนวคดิการศกึษา 
 
 การศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ ส านักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี 
ในการน าเสนอระเบียบวิธีวิจัยน้ันจะแบ่งออกเป็นสามส่วนหลักคือ (1) กรอบแนวคิดในการวิจัย (2) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล และ (3) การวิเคราะห์ข้อมูล ซ่ึงรายละเอียดของแต่ละส่วนมีดังตอ่ไปน้ี 
 

 
 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดของการวิจัย (Conceptual Framework of Research) 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัยประกอบไปดว้ยประเดน็ที่ส าคญัตอ่การแก้ไขปญัหาการจัดสรรที่ดิน
ท ากินในที่ราชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งในส่วนของกระบวนการคัดกรองผู้สมควรไดร้ับสิทธิการเข้า
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ใช้ประโยชน์ในที่ดินท ากิน และการพิจารณาส่ิงที่เกิดข้ึนหลังการเข้าใช้ประโยชน์ในทีร่าชพัสดุ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี โดยกรอบแนวคิดของการวิจัยน้ีได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมประกอบกับการศึกษา
ข้อมูลเชิงปฐมภูมิในส่ิงที่เก่ียวข้องและมีความจ าเป็นต่อความมีประสิทธิผลและย่ังยืนของการจัดสรร
ที่ดินท ากินในที่ราชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยในประเด็นแรก ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล
ด้านสิทธิการใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุและกระบวนการคัดกรองผู้สมควรได้รับสิทธิ์ มีผลต่อโอกาส
ในการเข้าถึงสิทธิดังกล่าว นอกจากน้ีสภาพปัญหาด้านนโยบายในเชิงปฏิบัต ิเป็นตัวแปรที่มีนัยส าคญัที่
มีผลต่อความเสมอภาคในการขอรับสิทธิการใช้ประโยชน์ และในประเด็นที่สอง การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่ได้ รับการจัดสรรในการประกอบอาชีพและด ารงชีพให้เกิดประสิทธิผลและย่ังยืนข้ึนอยู่กับตัวแปร
ด้านการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและการถ่ายทอดความรู้ทีจ่ าเป็น 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู  
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยน้ี เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)   
 การก าหนดประเดน็การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกน้ัน มีรากฐานมาจากกรอบแนวคิดในการวิจัย
ซ่ึงประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ประกอบไปด้วยประเด็นด้านความเสมอภาคในการเข้าถึงโอกาสใน
การรับสิทธิการจัดสรรทีด่ินท ากินในทีร่าชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และประเด็นด้านการใช้ประโยชน์
หลังราษฎรได้รบัการจัดสรรทีด่ินท ากินว่าเปน็เช่นไร และเพราะอะไร  
 

ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งในการวจิยั 
 
การศึกษาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อน าไปสู่การเสนอแนะแนวทางเลือกและรูปแบบ 

กระบวนการคัดกรองผู้สมควรได้รับสิทธิการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินท ากิน และการพิจารณาส่ิงที่
เกิดข้ึนหลังการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสด ุต าบลกรูด ต าบลตะปาน อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุรา ษฎร์
ธานี โดยใช้ วิธีการการสัมภาษณ์จากประชากรและใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ดังน้ี 

การสุ่มตัวอย่างแบบมีวตัถุประสงค์ทีจ่ะท าใหเ้กิดความเข้าใจปรากฏการณท์ีจ่ะศกึษาได้ อย่าง
ชัดเจนที่สุด ได้แก่ เลือกตัวอย่างที่เป็นตัวแทน (Typical Cases) จึงเลือกใช้ตัวแทนกลุ่มหน่วยงาน
ท้องถ่ิน ซ่ึงได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนกลุ่มหน่วยงาน
ส านักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี 
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การก าหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่างในการวิจัย รวมทั้งก าหนดเครื่องมือ
และสร้างเครื่องมือที่จะวัดและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยกลุ่มประชากร ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
ประกอบด้วย   

1) กลุ่มหน่วยงานท้องถ่ิน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลตะปาน องค์การบริหารส่วน
ต าบลกรูด ก านันประจ าต าบลตะปาน ก านันประจ าต าบลกรูด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต าบลกรูด ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 3 ต าบลตะปาน 

2) หน่วยงานส านักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี ได้แก่ ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี และ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง จึงใช้การเลือกตัวอย่างประชากรแบบเจาะจง (Purposive Samping) หรือการ
เลือกตัวอย่างประชากรแบบมีเจตนา จ านวนประชากร คือ 10 ราย 
 

เครือ่งมอืระเบยีบวจิยั 
 
ในการด าเนินงานวิจัย มีความจ าเป็นองมีการรวบรวมข้อมูล เพื่อน ามาวิเคราะห์ หาค าตอบ 

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนด จึงต้องอาศัยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อต้องการได้ข้อมูลที่
ตรงตามข้อเท็จจริง ท าใหผ้ลงานวิจัย เช่ือถือได้ และเกิดประโยชน์มากที่สุด 

โครงการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพจึงใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือการวิจัย และ เป็น
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ที่ผู้สัมภาษณ์ก าหนดประเดน็ค าถาม หรือรายการค าถาม เรื่องส ารับ
ไว้แล้วก่อนที่จะสัมภาษณ์โดยแบ่งค าถาม เป็น 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ช่ือ – สกุล หน่วยงานหรือ
สังกัด และต าแหน่ง  

ตอนที่  2 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อกระบวนการคัดกรองผู้สมควรได้รับสิทธิการเข้าใช้
ประโยชน์ในที่ดินท ากิน และการพิจารณาส่ิงที่เกิดข้ึนหลังการเข้าใช้ประโยชน์ในทีร่าชพัสดุ ต าบลกรูด 
ต าบลตะปาน อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

การวิเคราะหข์อ้มลู  
  

เมื่อด าเนินการในข้ันตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จส้ินเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) จะได้น ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการ “การ
วิเคราะห์แยกแยะเน้ือหาสาระ (Content Analysis)” ซ่ึงเป็นการสกัดน าแนวคิดที่เป็นความจริง
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ออกมาจากค าให้สัมภาษณ์ของผู้ใหสั้มภาษณ์ และเป็นผู้ที่ได้ด าเนินการในกรณีของการจัดสรรทีด่ินท า
กินในที่ราชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 อีกหน่ึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลคือ “การเปรียบเทียบระหว่างหน่วยวิเคราะห์ (Comparisonand-
Contrast)” โดยเป็นการเปรียบเทียบมุมมองของภาคประชาชนว่าเห็นเป็นเช่นไร และมุมมองของ
เจ้าหน้าที่รัฐว่าที่ประชาชนมองเช่นน้ันเกิดจากสาเหตุอะไรซ่ึงเป็นการมองแบบรอบด้าน วิธีกา รน้ีจะ
ท าให้ได้เห็นถึงความแตกต่างของผลการด าเนินการทั้งในส่วนของการคัดกรองผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรร
ที่ดินท ากินในที่ราชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และหลังจากมีการจัดสรรที่ดินท ากินไปแล้วว่าผู้ที่ได้รับ
การจัดสรรที่ดินท ากินน้ัน สามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตในที่ดนิทีไ่ดจ้ัดสรรให้เปน็อย่างดหีรือไม่ 
และจะอธิบายว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นน้ัน 
 

ผลการศกึษา 
 
ผลการวิจัยของการศึกษาน้ีวิเคราะห์ด้วยวิธีการ “การวิเคราะห์แยกแยะเน้ือหาสาระ 

(Content Analysis)” ซ่ึงเป็นการสกัดน าแนวคิดที่เป็นความจริงออกมาจากค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้
สัมภาษณ์ และเป็นผู้ที่ได้ด าเนินการในกรณีของการจัดสรรที่ดินท ากินในที่ราชพัสดุ ต าบลกรูด 
ต าบลตะ ปาน อ า เภอพุนพ ิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี ได้แบ่งการน าเสนอออกเป็นสองส่วนคือ (1) 
กระบวนการคัดกรองผู้มีสิทธิเข้าใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุ  ต าบลกรูด ต าบลตะปาน อ าเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ (2) การใช้ประโยชน์ที่ดินหลังการได้รับการจัดสรรที่ราชพัสดุ ต าบลกรูด 
ต าบลตะปาน อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียดดังตอ่ไปน้ี 

1)  กระบวนการคัดกรองผู้มีสิทธิเข้าใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุ ต าบลกรูด ต าบลตะปาน 
อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ค าถามที่ 1 การก าหนดคุณสมบัตผู้ิที่ได้รบัสิทธิการเข้าใช้ประโยชน์ในทีด่ินท ากินพื้นที่ที่ราช
พัสดุ มีความชัดเจน ตรงกับวัตถุประสงคข์องโครงการ 

จากการสัมภาษณ์พบว่า การก าหนดคณุสมบตัิทีไ่ดร้ับสิทธกิารเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินท ากิน
พื้นที่ ที่ราชพัสดุ หลักซ่ึงมีผลโดยตรงต่อการพิจารณาสิทธิการเข้าใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุ จังหวัด  
สุราษฎร์ธานี ยังไม่ชัดเจน มีความคลุมเครือและสามารถตีความไปได้ในหลายลักษณะ ซ่ึงส่ิงน้ีท า ให้
เกิดการทักท้วง ประท้วง และขอปรับเปล่ียนหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาคณุสมบัติผู้ มีสิทธิ
เข้าใช้ประโยชน์จากที่ดินท ากินใน  ที่ราชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานีหลายครั้ง ก่อให้เกิดอุปสรรคใน
การวางแผนและด าเนินการใหส้ าเร็จในระยะยาว  
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ค าถามที ่2 การประชาสัมพนัธ์การก าหนดลงทะเบยีนเพื่อเข้ารบัสิทธิการเข้า ใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินท ากินอย่างทัว่ถึง    

จากการสัมภาษณ์พบว่า การประชาสัมพันธ์การก าหนดลงทะเบียนเพื่อเข้ารับสิทธิการเข้า ใช้
ประโยชน์ในที่ดินท ากินยังไมเ่ป็นไปอย่างทัว่ถึง  การรับทราบข้อมูลข่าวสารทีจ่ าเป็นน้ันรับทราบจาก
ตัวแทนของชุมชนเป็นหลัก โดยแต่ละกลุ่มได้มีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อเป็นการรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่รัฐทีม่ีหน้าทีร่ับผิดชอบไม่ค่อยได้เข้ามาปฏิบัตหิน้าที่
พบปะช้ีแจงต่อประชาชนเท่าที่ควร ย่ิงไปกว่าน้ัน ประชาชนยังประสบปัญหาในการรับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่เก่ียวข้องกับทั้งหลักเกณฑ์ของผู้สมัครเข้ารับสิทธิการจัดสรรที่ดินท า กินและข่าวสารที่
เก่ียวกับการจัดสรรที่ดินท ากินในด้านอ่ืน ๆ  เน่ืองจากการแจ้งข่าวสารน้ันระดับจังหวัดจะแจ้งข่าวตาม
สายงานลงมาถึงระดับทอ้งถ่ิน ซ่ึงประชาชนที่ประสงคจ์ะรบัทราบข้อมูล จะต้องสอบถามกับหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในระดบัท้องถ่ินเท่าน้ัน  

ค าถามที่ 3 กระบวนการคัดกรองคณุสมบตัผู้ิที่ไดร้ับสิทธิการเข้า ใช้ประโยชน์ในทีด่ินท ากิน มี
ความเป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ 

จากการสัมภาษณ์พบว่า ในข้ันตอนของการคัดกรองราษฎรเพื่อเข้ารับสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่
ราชพัสดุน้ัน ประชาชนไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร ทั้งในเรื่องของการให้ข้อมูลที่จ าเป็นและการ
ให้บริการประชาชนด้านอ่ืน ๆ ทั้งน้ีก่อให้เกิดความเหล่ือมล้ าด้านโอกาสในการได้รับการจัดสรรที่ดิน
ท ากิน ซ่ึงท าให้การจัดสรรทีด่ินท ากินไร้ประสิทธิผล เน่ืองจากผู้ได้รับการจัดสรรมีความเหมาะสม
น้อยกว่าผู้ไม่ร ับการจัดสรร เป ็นจ านวนมาก ซึ่งสา เหตุที ่เป็นเช่นนี้เพราะ เจ้าหน้าที ่รัฐขาด
ทรัพยากรในการด าเนินการ ที่ไม่เพียงพอ อีกทั้งนโยบายและแนวทางการด าเนินการยังขาดความ
ชัดเจนในการปฏิบัติอีกด้วย 

ค าถามที่ 4  ช่องทางการแจ้งความประสงค์ในการเข้ารบัการจัดสรรทีด่นิท ากินตอ่เจ้าหน้าที่ 
จากการสัมภาษณ์พบว่า หากเป็นประชาชนที่อยู่ในฐานะสมาชิกของกลุ่ม การรับทราบข้อมูล

ข่าวสารเก่ียวกับสิทธิในการขอรับการจัดสรรทีด่นิท ากินจะต้องรับทราบผ่านทางผู้น าชุมชนหรอืผู้แทน
กลุ่มประชาชนแบบถ่ายทอดทางวาจาเป็นส่วนใหญ่ เห็นควรขยายช่องทางการแจ้งความจ านงค์ในการ
เข้ารับการจัดสรรที่ดนิท ากินต่อเจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานราชการทีเ่ก่ียวข้อง มิใช่เพียงผ่านตัวแทนกลุ่ม
ประชาชนเพียงเท่าน้ัน ซ่ึงอาจท าให้เกิดความไม่สะดวกและล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ในการรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ  
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ค าถามที่ 5 ระยะเวลาในกระบวนการคัดกรองคณุสมบตัิผู้ทีไ่ดร้ับสิทธิการเข้า ใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินท ากิน 

จากการสัมภาษณ์พบว่า การมองจากตัวแทนภาคประชาชน ซ่ึงประกอบไปด้วยผู้น า ชุมชน
และกรรมการชุมชนน้ันมองว่า ระยะเวลาในกระบวนการคัดกรองคุณสมบัติผู้ที่ ได้รับสิทธิการเข้าใช้
ประโยชน์ในที่ดินท ากิน ยังมีความล่าช้าในกระบวนการตา่ง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรที่ดินท า กินมี
ข้ันตอนที่ยุ่งยาก เน่ืองจากกระบวนการพิจารณาคัดกรองคณุสมบตัิผู้ทีไ่ดร้ับสิทธิการเข้าใช้ประโยชน์
ในที่ดินท ากินน้ันต้องหาข้อมูลใหต้รงตามข้อเท็จจริงโดยผ่านความเหน็ของคณะกรรมการต่าง  ๆ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมในการจัดใหเ้ช่าหรอืเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในการแก้ไขการบกุ
รุกที่ราชพัสดุ ลดการโต้แย้งกรรมสิทธิ์การครอบครองที่ราชพัสดุและลดปัญหาการร้องเรียนของ
ราษฎรที่มีความประสงคข์อเช่าที่ราชพัสดุ จึงท าให้กระกระบวนการคัดกรองคุณสมบัติผู้ที่ได้รับสิทธิ
การเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดนิท ากินมีความล่าช้า 

หน่วยงานภาครัฐยังขาดการด าเนินการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบ งานที่
ราชพัสดุ เพื่อให้มีทักษะหรือความช านาญในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิกาพ ทั้ งน้ี ส านักงานธนา
รักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานีมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานที่มีจ านวนมาก จึงท าให้การด าเนินการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกทีร่าชพัสดุตามโครงการธนารกัษ์ประชารัฐ เพื่อด าเนินการจัดใหผู้้บุกรุกเช่าทีร่าชพัสดุ
เพื่ออยู่อาศัยและท ากิน ซ่ึงเป็นการช่วยเหลือราษฎรที่ไม่มีทีอ่ยู่อาศัยและที่ท ากินใหม้ีคณุภาพชีวิตที่ดี
ข้ึน อันเป็นการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า  

2)  การใช้ประโยชน์ที่ดินหลังการได้รับการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ ต าบลกรูด ต าบลตะปาน 
อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ค าถามที่ 6 มีการบริการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพให้กับ
ประชาชนที่ได้รบัการจัดสรรทีด่นิท ากิน 

จากการสัมภาษณ์พบว่า พื้นที่ที่ประชาชนไดร้ับการจดัสรรน้ัน มีสภาพที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
เพาะปลูกพืชพรรณ อีกทั้งยังขาดโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน ไฟฟ้า 
น้ าประปา รวมถึงความรู้สึกไมป่ลอดภัยจากสัตว์ป่าและกลุ่มคนผู้ไม่หวังด ีซ่ึงถึงแม้ประชาชนจะมีการ
ย่ืนเรื่องของบประมาณในโครงการขอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐไประยะเวลาหน่ึงแล้ว แต่
งบประมาณที่ได้รอ้งขอไปน้ัน ก็ยังไม่ได้รับการด าเนินการแต่อย่างใด  

นอกจากน้ีแล้วพ้ืนที่ที่ได้รับการจัดสรร ยังมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาเสียก่อนจึงจะ
สามารถน าไปประกอบอาชีพท าการเกษตรได้ เช่น มีความจ าเป็นต้องปรับสภาพดิน ท าลายซาก
ปาล์มที่ใช้การไม่ได้ เป็นต้น ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์สนับสนุนการด าเนินการ (เช่น รถตัก
ดิน) และงบประมาณมากพอสมควรซ่ึงประชาชนไม่สามารถที่จะด า เนินการได้ เพราะขาดแคลนทุน



 627   
 
ทรัพย์ในการท าลายซากปาล์มและปรับปรุงพื้นทีเ่ดิมให้พรอ้มใช้ด าเนินการท าการเกษตร พื้นที่ที่ได้รับ
จึงไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าทีค่วร 

ค าถามที่ 7 การจัดโครงการสร้างความรู้ในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับการ
จัดสรรที่ดินท ากิน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ี 

จากการสัมภาษณ์พบว่า หน่วยงานภาครัฐยังขาดการจัดโครงการสรา้งความรู้ ให้กับประชาชน
ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินท ากิน เพื่อให้ประชาชนสามารถอาศัยและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่ได้รับการ
จัดสรรได้อย่าง  มีประสิทธิผลและมีคุณภาพชีวิตที่ดอีย่างตอ่เน่ืองโครงการน้ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งตอ่
การสร้างความมีประสิทธิผลและย่ังยืนของการพัฒนาระบบการจัดสรรที่ดินท ากินให้กับประชาชนในที่ราช
พัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เน่ืองจากการให้ความรู้ก่อนการประกอบอาชีพอย่างถูกต้องจะส่งผลให้การ
ประกอบอาชีพของประชาชนได้ผลผลิตทีด่ี อีกทั้งโครงการน้ีท าให้ผู้ทีใ่หค้วามรูส้ามารถเข้าใจถึงสภาพ
ปัญหาและสภาพความเป็นอยู่อย่างแท้จริง เพื่อจะได้ปรับแนวทางการให้ความรู้ให้เหมาะสมและ
เฉพาะเจาะจงกับประชาชนในพื้นที่และพื้นที่น้ัน ๆ อย่างตรงประเด็นที่สุด ซ่ึงจะท าให้ประชาชนที่
ได้รับการจัดสรรทีด่ินท ากินในพื้นทีน้ั่น ๆ  สามารถอยู่ในพื้นที่ที่ไดร้ับการจัดสรรไดอ้ย่างมคีุณภาพชีวิต
ที่ดีอย่างต่อเน่ืองน่ันเอง 

 

อภิปรายผลการวิจยั 
 
ผลการวิจัย และบทสรุปช้ีให้เห็นว่า แม้นโยบายการลดความเหล่ือมล้ าด้วยการจัดสรรที่ดิน

ท ากินในที่ราชพัสดุให้กับราษฎรผู้ยากไร้และด้อยโอกาส จะมีมาเป็นเวลานานแล้ว แต่การขาดความ
ชัดเจนและความไม่สอดคล้องกันระหว่างเจตจ านงค์ของนโยบายกับการปฏิบัติงานจริงเกิดข้ึนอย่าง
เห็นได้ชัด เริ่มตั้งแต่ข้ันตอนการคัดกรองราษฎรผู้ขอรับสิทธิการเข้าท า กินในที่ราชพัสดุของจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีน้ันมีปัญหาและข้อควรพัฒนาในเชิงเทคนนิคของการได้มาซ่ึงผู้ที่สมควรไดร้ับสิทธิการเข้า
ใช้ที่ราชพัสดุอย่างแท้จริง ซ่ึงปัญหาน้ีเกิดข้ึนจากการขาดการประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับห้วงเวลาและวิธีการในการเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับสิทธิการใช้ที่ดนิราชพัสดุจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อการยังชีพในวงกว้างอย่างเพียงพอ รวมถึงการขาดความชัดเจนของโครงสร้างศูนย์อ านวยการ
ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(ศจพ.จ.สฎ.) การขาดงบประมาณการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เพียงพอ และความไม่ชัดเจนในการ
แบ่งภาระงานของผู้ปฏิบัติงานก็ส่งผลกระทบอย่างมาก  

ย่ิงไปกว่าน้ัน ในส่วนของประชาชนทีไ่ด้รบัสิทธิการเข้าใช้ประโยชน์จากทีร่าชพัสด ุจังหวัดสุราษฎร์ธานี
น้ัน ก็ยังขาดทักษะเครื่องมือการประกอบอาชีพเพื่อเล้ียงชีพ รวมถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
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ราชพัสดุเพื่อการยังชีพอย่างย่ังยืนอีกด้วย ซ่ึงทั้งน้ีทั้งน้ันทางผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทั้งในระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติการยังไม่มีการด าเนินการที่เพียงพอต่อการสนับสนุนให้ประชาชนผู้เข้าใช้ประโยชน์
ในการท ากินในที่ราชพัสดุน้ันสามารถด ารงชีพได้อย่างย่ังยืนอันเกิดจากการขาดการสนับสนุนอย่างเพียงพอ
ต่อผู้ปฏิบัติงานน่ันเอง 

 

สรุปผลการวจิยั 
 
เมื่อกล่ันกรองผลการวิจัยทั้งในส่วนของข้ันตอนการคัดกรองบุคคลผู้มี สิทธิเข้าใช้ประโยชน์ในที่

ราชพัสดุ ต าบลกรูด ต าบลตะปาน อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้ันตอนหลังได้รับสิทธิไป
แล้วน้ัน จะเห็นได้ว่ามีประเด็นสาระส าคัญดงัตอ่ไปน้ี  

ในข้ันตอนของการคัดกรองบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุน้ัน ผู้น าชุมชนหรือ
ผู้ปกครองท้องที่ มองว่าไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรทั้งในการร้องขอข้อมูล  เช่น การรับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่จ าเป็นต่อกระบวนการขอรับสิทธิการเข้าใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุที่ท า การจัดสรรให้
ราษฎรผู้ยากไร้ท า กินก็มีความจ าเป็นต้องไปติดต่อสอบถามข้อมูลด้วยตนเองจากหน่วยงานระดับ
ท้องถ่ินซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะต้องทราบผ่านทางผู้น าชุมชนหรือผู้แทนกลุ่มเท่าน้ัน และการด าเนินการ
ให้บริการต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด ท า ให้
เสียโอกาสในการได้รับสิทธิในหลายครัง้และหลายประการ  

หน่วยงานภาครัฐก็ยังไม่มีความพร้อมในการด าเนินการให้บริการประชาชนอย่างแทจ้ริง ทั้งน้ี
เน่ืองจากหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบเองก็ยังขาดความเป็นเอกภาพ ขาดแนวทางการปฏิบัตทิี่ชัดเจน
อันเป็นผลจากนโยบายที่ไม่ชัดเจนในการน าไปสู่การปฏิบตัิ และการประสานงานในแนวดิง่ไปยังหน่วย
เหนือก็มีความล่าช้าอยู่เป็นอันมาก นอกจากน้ีแล้วหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบเองก็ยังขาดก าลังพล 
ส่ิงสนับสนุนที่จ าเป็น และงบประมาณที่เพียงพอต่อการด าเนินการ ส่ิงเหล่าน้ีจึงปรากฎในความขาด
ประสิทธิผลในการด า เนินการในข้ันตอนการคัดกรองบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ส าหรับในข้ันตอนหลังจากประชาชนได้รับการจัดสรรที่ดินท า กินไปเรียบร้อยแล้วน้ัน เมื่อ
พิจารณาจากมุมมองภาคประชาชนประกอบกับข้อเท็จจริงจากการลงพื้นที่วิจัยน้ัน ประชาชนไม่
สามารถประกอบอาชีพได้เทา่ทีค่วร ทั้งน้ีเน่ืองจากประชาชนเป็นผู้ยากไรแ้ละขาดการสนับสนุนในส่ิงที่
จ าเป็นในเบื้องต้นจากหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่เพียงพอในการประกอบอาชีพ และส่ิง
สนับสนุนต่าง ๆ เพื่อการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพเพียงพอและเพื่อปรับสภาพพ้ืนที่ให้พร้อมต่อการ
ประกอบอาชีพต่อไป เป็นผลให้ประชาชนผู้ยากไร้ต้องมีการระดมทุนกันเองในการจัดตั้งร ะบบ
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สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน และท าการเพาะปลูกประกอบอาชีพเพียงเท่าที่ท าไดใ้นข้อจ ากัดอันมหาศาล 
ก่อให้เกิดการสูญเสียต้นทุน (Opportunity Cost) ในทางโอกาสเป็นอย่างมาก เหตุผลที่ทางเจ้าหน้าที่
ไม่สามารถเข้ามาด าเนินการไดอ้ย่างเต็มที่น้ันก็เพราะว่า ขาดโครงสรา้งสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน 
ขาดการช้ีแจงหน้าที่ภาระรับผิดชอบที่ชัด เจน และขาดการสนับสนุนทางด้านวัสดุอุปกรณ์และ
งบประมาณที่เพียงพอ ส่ิงเหล่าน้ีท าให้ผลการด าเนินการภายหลังจากที่ประชาชนได้รับการจัดสรร
ที่ดินท ากินในที่ราชพัสดุ ต าบลกรูด ต าบลตะปาน อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความไร้ประสิทธิผล
ในการด าเนินการน่ันเอง 

 

ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 
 
เมื่อมองสถานการณ์และปัญหาโดยรอบด้านแล้ว แนวทางการแก้ไขปัญหาในการด า เนิน

นโยบายการจัดสรรที่ดินท ากินให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิผลและย่ังยืน ในที่ราชพัสดุ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีควรมีดงัน้ี  

1) ปรับโครงสร้างของ ศจพ.จ.สฎ. ให้มีความชัดเจนในสายการบังคับบัญชาและภาระงาน
ของแต่ละต าแหน่งหน้าทีท่ี่แน่นอน ทั้งน้ีภาระงานต้องมกีารระบคุวามรบัผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิด
ความทับซ้อนของงานและก าจัดความไม่เข้าใจว่าหน้าทีใ่ครเปน็ของใคร  

2) จัดสรรงบประมาณการด าเนินการให ้ศจพ.จ.สฎ. อย่างเพียงพอ โดยทาง ศจพ.จ.สฎ.ต้อง
เสนองบประมาณตามสายการบงัคบับญัชาพรอ้มช้ีแจงรายละเอียดให้ทราบว่ามีความจ าเป็นอย่างไรใน
แต่ละการด าเนินงานและใช้งบประมาณเท่าใดโดยละเอียด  

3) การก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการจัดสรรที่ดินท ากินในที่ราชพัสดุ ต าบลกรูด 
ต าบลตะปาน อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ควรมีการด าเนินการดังตอ่ไปน้ี  

     (1)  ควรมีความชัดเจนและตรงตามเป้าประสงค์ของนโยบายในระดับสูงและระดับ
จังหวัด  

     (2) แนวทางการก าหนดคุณสมบัติยังมีความจ า เป็นต้องรับฟังความคิดเห็นของภาค
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต าบลกรูด ต าบลตะปาน อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นความเร่งด่วน
อันดับหน่ึงเสียก่อน เพราะเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จริง นอกจากน้ีแล้วแนวความคิดของ
หัวหน้าหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่รฐัที่รบัผิดชอบในงานน้ีก็มีความจ าเป็นตอ้งรับฟัง เพราะเป็น
ส่วนที่เก่ียวข้องกับความส าเร็จในการด าเนินแผนงานตามนโยบาย รวมถึงนักวิชาการที่มีความเข้าใจใน
สภาพการณ์และพื้นที่ในจังหวดัสุราษฎร์ธานี ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มความมีประสิทธิผลของการด าเนินนโยบาย
ระดับสูงและระดบัจงัหวัด  
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4) การประชาสัมพันธ์เชิงรุกจากหน่วยงานราชการสู่ประชาชนให้ทั่วถึง ถึงห้วงเวลาที่จะมี
การลงทะเบียนเพื่อเข้ารับสิทธิการเช่าใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุ ต าบลกรูด ต าบลตะปาน อ าเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าขอรับ
การจัดสรรที่ดินท ากินในทีร่าชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานีใหป้ระชาชนได้รบัทราบโดยทั่วกัน  

5) ขยายช่องทางการแจ้งความจ านงในการเข้ารับการจัดสรรที่ดินท ากินต่อเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง มิใช่เพียงผ่านตัวแทนกลุ่มประชาชนเพียงเท่าน้ัน  

6) การจัดเตรียมพื้นที่ที่จะด าเนินการจัดสรรใหกั้บประชาชนใหพ้ร้อมตอ่การประกอบอาชีพ 
โดยหากเป็นพื้นที่ที่ปาล์มอยู่เดิม ก็ให้ก าจัดซากปาล์มที่มีอายุเกิน 30 ปี ซ่ึงเกินก าลังของประชาชนที่จะ
ก าจัดเอง อย่างไรก็ตาม แนวทางน้ีอาจทดแทนได้ดว้ยการจัดสรรงบประมาณ หรืออุปกรณ์ในการก าจัด
ส่ิงที่กีดขวางการประกอบอาชีพโดยเฉพาะทางการเกษตรของประชาชนไว้ในพื้นที่ส่วนกลางของที่ดิน
ท ากินในที่ราชพัสดุไว้ใหป้ระชาชน  

7) การจัดโครงการสร้างความรู้ใหกั้บประชาชนทีไ่ดร้ับการจดัสรรที่ดนิท า กิน โครงการน้ีมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างความมปีระสิทธิผลและย่ังยืนของการพัฒนาระบบการจัดสรรที่ดนิท า
กินให้กับประชาชนในที่ราชพัสด ุจังหวัดสุราษฎร์ธานี เน่ืองจากการให้ความรู้ก่อนการประกอบอาชีพ
อย่างถูกต้องจะส่งผลให้การประกอบอาชีพของประชาชนได้ผลผลิตที่ดี อีกทั้งโครงการน้ีท าให้ผู้ที่ให้
ความรู้สามารถเข้าใจถึงสภาพปัญหาและสภาพความเป็นอยู่อย่างแท้จรงิ เพื่อจะได้ปรับแนวทางการ
ให้ความรู้ให้เหมาะสมและเฉพาะเจาะจงกับประชาชนในพื้นที่และพื้นทีน้ั่น ๆ  อย่างตรงประเด็นที่สุด 
ซ่ึงจะท าให้ประชาชนที่ได้รบัการจัดสรรทีด่ินท ากินในพื้นทีน้ั่น ๆ  สามารถอยู่ในพื้นที่ที่ไดร้ับการจัดสรร
ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดอีย่างตอ่เน่ืองน่ันเอง  

หากด าเนินการได้เช่นน้ีแล้ว ก็เช่ือว่าการพัฒนาระบบการจัดสรรที่ดินท ากินในที่ราชพัสดุ 
ต าบลกรูด ต าบลตะปาน อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนที่ได้รับการจัดสรรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และประชาชนสามารถดูแลตนเอง
ได้ในระยะยาว ซ่ึงเป็นผลให้การด าเนินนโยบายน้ีมีความเป็นประสิทธิผลและย่ังยืนต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
การศึกษา หรือการท าวิจัยครั้งน้ีผู้ศึกษาได้การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ใช้วิธีการการสัมภาษณ์จาก
ประชากรใช้และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย การสุ่มตัวอย่างแบบมวีัตถุประสงค์ทีจ่ะท าใหเ้กิดความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ที่จะศึกษาได้อย่างชัดเจนที่สุด ได้แก่ เลือกตัวอย่างที่เป็นตัวแทน (Typical Cases) จึง
เลือกใช้ตัวแทนกลุ่มหน่วยงานท้องถ่ิน ซ่ึงได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ตัวแทนหน่วยงานส านักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี  
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การศึกษา หรือการท าวิจัยครัง้น้ีมีข้อจ ากัดในดา้นของระยะเวลา การแก้ไขปัญหาการบกุรุกที่
ราชพัสดุของส านักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี ส าหรับการศึกษา หรือการท าวิจัยในอนาคตควร
ด าเนินการ ดังน้ี 

ควรใช้วิธีการการสัมภาษณ์จากประชากรและใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยการสุ่มตัวอย่างแบบ
มีวัตถุประสงค์ที่จะท าให้เกิดความเข้าใจปรากฏการณ์ที่จะศึกษาได้อย่างชัดเจนที่สุด ได้แก่ เลือก
ตัวอย่างที่เป็นตัวแทน (Typical Cases) จึงควรเลือกใช้ตัวแทนจากราษฎรที่ได้เข้าสู่กระบวนการคัด
กรองผู้สมควรได้รับสิทธิการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินท ากินที่ราชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการ
พิจารณาส่ิงที่เกิดข้ึนหลังการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเพิ่มจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างให้มากข้ึน เน่ืองจากการวิจัยของการศึกษาน้ีวิเคราะห์ด้วยวิธีการ “การวิเคราะห์แยกแยะ
เน้ือหาสาระ (Content Analysis)” ซ่ึงเป็นการสกัดน าแนวคิดที่เป็นความจริงออกมาจากค าให้
สัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ และเป็นผู้ที่ได้ด าเนินการในกรณีของการจัดสรรทีด่ินท ากินในทีร่าชพัสดุ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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คุณภาพการให้บริการของส านักงานอัยการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือ 
ทางกฎหมายและการบังคบัคดีจังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

             ภารดี ศรประสิทธิ์* 
  

บทคัดยอ่ 
 

การวิจัยครังน้ีมีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพทางดา้น การบริการของ
ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
และเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนก ตามลักษณะประชากร ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ กลุ่มตัวอย่าง ผู้ใช้บริการของส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดจีังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 100 คน โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ซ่ึงได้ค่า 
ความเช่ือมันเท่ากับ .85 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าท ี(t – test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ทางเดียว F–test (One - Way ANOVA)  
 ผลการศึกษาวิจัย  
 1.  ระดับคุณภาพการให้บริการของส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า การให้บริการอยู่ในระดบัมากที่สุด ส่วนด้านอ่ืน ๆ อยู่ในระดับ มาก 
  2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้มารับบริการทีมีต่อคุณภาพในการ ให้บริการของ
ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธ านี 
จ าแนกตามลักษณะประชากร พบว่า ผู้รับบริการที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพในการใหบ้ริการของส านักงานอัยการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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การบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่แตกต่างกัน ยกเว้นผู้รับบริการที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  
 3.  ข้อเสนอแนะควรท าการศึกษาความคดิเหน็เก่ียวกับคุณภาพการให้บริการของส า นักงาน
ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
กับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและหน่วยงานอ่ืน ๆ ของส านักงานอัยการสูงสุด เพื่อให้เป็นมาตรฐาน
ในการให้บริการเป็นไปแนวทางเดียวกันและน าไปปรับปรุงในการให้บริการที่ดีย่ิงข้ึนไป นอกจากน้ี  
ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน สภาพสังคมปัจจุบัน และเทคโนโลยีที่มี
ความเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น ปัจจัยด้านระบบสารสนเทศเพื่อน าผลการศึกษาที่ได้ไปก าหนด
แนวทาง นโยบาย เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บรกิารของหน่วยงานต่อไป 
 
ค  าส าคญั: การให้บรกิาร, คุณภาพการใหบ้รกิาร  
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บทน า 
  

ส านักงานอัยการสูงสุด เป็นองค์กรอัยการตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มีอ านาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยมีพระราชบัญญัติองค์การอัยการ 
พ.ศ. 2553 มาตรา 23 ให้ส านักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับงานธุรการและงาน
วิชาการ เพื่อสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้มีอ านาจและหน้าที่
ดังต่อไปน้ี คือ (1) ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้ง ในการ
คุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและ
ภารกิจอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของพนักงานอัยการและส านักงานอัยการ
สูงสุด 
 ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายภารกิจอันส าคัญประการหน่ึงคือ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งเด็ก สตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยไม่มีการ
แบ่งแยกชนช้ัน ซ่ึงหน่วยงานเป็นองค์การในกระบวนการยุติธรรม จึงต้องปฏิบัติราชการให้มีคุณภาพ
อย่างมืออาชีพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง ในขณะเดียวกันต้องใหค้วามส าคัญ
กับการประชาสัมพันธ์ด้วย ซ่ึงทั้งอย่างน้ีจะส่งผลต่อหน่วยงานมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่เช่ือมั่นศรัทธา
ชองหน่วยงานผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการหรือประชาชนมากย่ิงข้ึนต่อไป ผลของการด าเนินการตาม
ภารกิจของหน่วยงาน สามารถสะท้อนได้จากผลการส ารวจความพึงพอใจและความเช่ือมั่นของ
ผู้รับบริการ เพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงการปฎิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า และตอบสนองความ
ต้องการของผู้มารับบริการให้พึงพอใจมากที่สุด เพื่อให้สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์และแผนป ฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ส านักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2555 – 2558 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า องค์กรอัยการเป็น
สถาบันที่มีอิสระในการปฏิบัตหิน้าที่ ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรมและเป็นที่เช่ือมั่นของประชาชน และเป็น
กระบวนการหลักที่ใช้ในการประเมินผลตัวชีวัดที ่2.1 ตามค ารับรองการปฎิบัติราชการของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ร้อยละของประชาชนที่มีความเช่ือมั่น (ระดับมากข้ึนไป)  ซ่ึงเป็น
ตัวช้ีวัดในมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ การสร้างความพึงพอใจ ค วามเช่ือมั่นและการมี
ภาพลักษณ์ที่ดีในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ด้วยความโปร่งใส ซ่ือสัตย์สุจริต 
รวดเร็ว และเต็มใจให้บริการที่มคีุณภาพ 
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 ดังน้ัน ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพการให้บริการของส านักงานส านักงาน
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อน าผล
การศึกษาที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรงุการใหบ้รกิารของเจ้าหน้าที ่ในกระบวนการให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายต่าง ๆ  
 

ค  าถามของการศกึษา 
 

 1) ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพทางด้านการบริการ ของส านักงานอัยการคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคบัคดจีังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอย่างไร 
 2) เปรียบเทียบความคดิเห็นเก่ียวกับคุณภาพการบริการของส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบงัคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอะไรบ้าง 
 3) จะมีแนวทางการพัฒนาการให้บริการประชาชนของส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดจีังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้อย่างไร 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
  

แนวคดิเก ีย่วกบัคณุภาพการบรกิาร 
 การบริการเป็นกิจกรรมทีส่ าคญัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผู้เข้ารับบริการใหไ้ดร้ับความ
พึงพอใจมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการให้บริการจากภาครัฐหรือเป็นการให้บริการจากภาคธุรกิจเอกชน
เพื่อตอบสนองลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจในการบรกิารสู่ผลประกอบการทีด่ี  
 ส่วนความหมายของการบริการน้ัน ได้มีผู้ให้นิยมไว้มากมายด้วยกัน เพื่อให้สอดคล้องกับ
การศึกษาในครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้ยกเอาความหมายของการบริการ สมชาติ กิจยรรยง (2543) ที่ได้ระบุถึง
ค าจ ากัดความของบริการไว้ว่า การบริการ เป็นการปฎิบัติตนเพื่อผู้อ่ืนในอันที่จะให้ผู้อ่ืนได้รับ ความ
สะดวกสบาย ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) กล่าวว่า บริการ คือ กิจกรรมทของการส่งมอบสินค้าที่
ไม่มีตัวตน โดยสินค้าที่ไม่มีตัวตนน้ัน ซ่ึงจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้มีความ  
พึงพอใจมากที่สุด 
 คุณภาพเป็นการตอบสนองความต้องการ (Need) หรือความคาดหวัง (Expectation) ของ 
ผู้เข้ารับบริการ และในภายหลังได้ขยายความต่อไปว่า คุณภาพ เป็นการให้บริการให้เกินความ
คาดหวังของผู้เข้ารับบริการ (อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล, 2542, น. 2)  
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คุณภาพการให้บริการเป็นการเริ่มต้นการบริการที่จะต้องเป็นการตอบสนองความต้องการ  
ในเรื่องของราคา รวมทั้ง เวลาในการจัด ส่ง ซ่ึงจะต้องสอดค ล้องกันกับเป้าหมายของลูกค้า  
(นุจรี สุขตัว, 2543, น. 29, อ้างถึงใน Zimmerman & Enell) 

คุณภาพการให้บริการ คือระดับของความสามารถในการใหบ้รกิารทีต่อบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ และหมายถึง ความสอดคล้องกันของความต้องการของผู้รับบริการ  ซ่ึงท าให้ลูกค้า
หรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากการบรกิารทีไ่ดร้ับ (วีรพงษ์ เฉลิมจิรรัตน์ , 2543, น. 14-15)  

ความส าคัญของคุณภาพการบริการคือการให้การบริการซ่ึงท าให้เกิดความพึงพอใจ หรือ 
ส่งผลให้มีความส าเร็จตอ่หน่วยงานน้ัน ๆ  การให้บริการเป็นกระท าของบคุคล โดยมีบุคลิกภาพอุปนิสัย
และอารมณ์แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ซ่ึงในแต่ละสถานการณ์จึงมีการประพฤติปฎิ บัติโดย
หลากหลาย เพราะฉะน้ัน การบริการที่ดอัีนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปมดีังน้ี (สมิต สัชฌุกร , 2546) 

1) ท าด้วยความเต็มใจ หากมีความรักในงานบริการก็จะท าทุกส่ิงทุกอย่างในการช่วยเหลือ
แก่ผู้อ่ืนด้วยความตั้งใจหรือเต็มใจ การบริการเป็นเรื่องของจิตใจและผลของการกระท าจะ เกิดข้ึน
ด้วยดี 

2) ท าด้วยความรวดเร็ว ผู้รับบรกิารส่วนมากจะมคีวามเร่งรบีจงึต้องการความช่วยเหลือ ที่
ทันอกทันใจ การที่แสดงออกอย่างกระตือรือร้นในการให้บริการจึงเป็นส่ิงที่ช่วยให้ผู้รับบริการมี
ความสุข และความพึงพอใจ 

3) ท าถูกต้อง การให้บริการทีค่รบถ้วนสมบรูณซ่ึ์งเป็นการตอบสนองความตอ้งการ และท า
ความพอใจให้แก่ผู้รับบรกิารอย่างชัดเจน การบริการที่ดจีึงตอ้งเน้นการท าใหถู้กต้องเป็นส่ิงส าคญั 

4) ท าอย่างเท่าเทียมกัน คนส่วนใหญ่มีความต้องการสิทธิพิเศษ และต้องการที่จะรับบริการ
ที่ดีกว่าและเหนือว่าผู้อ่ืน ถ้าเราแสดงออกให้ผู้รับบริการอ่ืน ๆ เห็นว่าเราให้บริการกับบุคคลเหล่าน้ัน 
อาจจะท าความไมพ่อใจให้แก่บคุคลอ่ืนอีกจ านวนมาก 

5) ท าให้เกิดความช่ืนใจ การบริการที่ดเีป็นการท าใหผู้้รับบรกิารมคีวามสุข โดยทุกคนต่าง
ตระหนักดีว่า ทุกครั้งที่ผู้รับบรกิารตอบสนองความตอ้งการใหค้วามช่วยหลืออย่างดีก็จะเกิดความปิติ 
เพราะฉะน้ันผู้ให้บริการมีความจ าเป็นต้องพยายามใหค้วามช่วยเหลือจนผู้รับบรกิารช่ืนใจ  

สภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน  
ความหมายเก่ียวกับสภาพแวดล้อม มีผู้ศึกษาหลายท่านและให้ความหมายที่แตกต่างกัน  

ซ่ึงผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างไว้ดังน้ี 
พิทยา บวรวัฒนา (2544, น. 115) ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อม หมายถึง ทุกส่ิงทุกอย่างที่อยู่

นอกองค์การ ได้แก่ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สภาพการเมือง ลักษณะของสังคม โครงสร้างของกฎหมาย 
นิเวศวิทยาและวัฒนธรรม  
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ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2547, น. 123) ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อมขององค์การ หมายถึง 
ปัจจัยต่าง ๆ  ที่อยู่ล้อมรอบองค์การและสามารถส่งผลกระทบตอ่การท างานและการเข้าถึงทรัพยากร 
ที่หายาก ได้แก่ วัตถุดิบ คนงานที่มีความเช่ียวชาญ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการปรับปรงุเทคโนโลยี การ
สนับสนุนจากลูกค้าและผู้มีส่วนร่วม สถาบันการเงิน และคู่แข่ง เป็นต้น 

ความส าคญัของสภาพแวดลอ้มในการปฎบิตังิาน  
พงศ์ หรดาล (2548, น. 246) ได้กล่าวถึง การจัดสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงานที่ไม่

ค านึงถึง ปัจจัยความแตกต่างและขีดจ ากัดของผู้ปฏิบัติงาน นอกจากจะก่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ไม่
สะดวกสบาย ไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแล้วยังส่งผลถึงระดับความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุ 
และปัญหา ด้านสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย ในการจัดสภาพแวดล้อมของผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ถูก
หลักจะท าให้ พนักงานเกิดความเมื่อยล้า ความเมื่อยล้า นอกจากจะเป็นต้นเหตุที่ท าให้เกิดการ
ผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานซ่ึงส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ทั นที ยังส่งผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานใน
ระยะยาว อาจส่งผลให้ปริมาณงานและคุณภาพของการผลิตลดลง ประเภทของสภาพแวดล้อมของ
การปฏิบัติงาน  

ประเภทของสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน 
สิริอร วิชชาวุธ (2544, น. 141) ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงานแบ่งเป็น 3 

ประเภท คือ    
1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการปฏิบัตงิาน (Physical Condition of Work) คือ ส่ิง

ต่าง ๆ ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน เช่น ลักษณะอาคาร การออกแบบ ห้องปฏิบัติงาน สภาพของห้อง
ปฏิบัติงาน โต๊ะท างาน การมองเห็น เครื่องมือเครื่องใช้ รวมถึงที"จอดรถของบริษัท เป็นต้น  

2) สภาพแวดล้อมด้านเวลาในการปฏิบัติงาน คือ เวลาเป็นส่ิงกาหนดพฤติกรรมในการ  
ปฏิบัติงาน จะเห็นพนักงานในสังคมปัจจุบันเคร่งเครียดกับงาน ปฏิบัติงานแข่งกับเวลา พนักงานบาง
คนปฏิบัติงาน 7 วันต่อสัปดาห์ บางคน 6 วันต่อสัปดาห์ และบางคน 5 วันต่อสัปดาห์ พนักงาน บาง
คนปฏิบัติงาน 10 - 20 ช่ัวโมง ไม่มีเวลาพัก บางคนปฏิบัติงาน 8 ช่ัวโมงมีเวลาพัก พนักงาน  
ที่ปฏิบัติงาน 7 วันต่อสัปดาห์ จะปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากกว่าพนักงานที่ปฏิบัติงาน 6 วัน  
ต่อสัปดาห์และมากกว่าพนักงานที่ปฏิบัตงิาน 5 วันต่อสัปดาห์จริงหรือไม่ ร่างกายสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพติดต่อกันนานเท่าไร และปฏิบัติงานได้นานเพียงใดต่อวัน พนักงานปฏิบัติงาน 
7 วันต่อสัปดาห์ จะมีความเครียดมากกว่าคนที่ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และมากกว่าพนักงานที่
ปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์ หรือไม่ ค าถามน้ีจะเป็นเหตุผลให้ท าการศึกษา เรื่องเวล าในการ
ปฏิบัติงาน  
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3) สภาพแวดล้อมทางจิต ในการปฏิบัติงาน (Psychological Condition of Work) คือ
นอกจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพที"มอิีทธิพลต่อพฤตกิรรมการปฏิบัตงิาน ยังมีสภาพแวดล้อม ทาง
จิตใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคคลอีกด้วย ลักษณะสังคมและเพื่อนร่วมงาน รวมทั้ง
ลักษณะวัฒนธรรมในองค์การเป็นปัจจัยที่ท าให้บุคคลมีความรู้สึกและพฤติกรรม ในการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกัน สภาพแวดล้อมมีผลต่อความรู้สึก 2 ลักษณะ คือ ความเบื่อหน่าย และความเมื่อยล้า 

การประชาสมัพนัธ ์ 
ความหมายของการประชาสัมพันธ์ มีผู้ศึกษาไว้หลายท่านและให้ความหมายทีแ่ตกตา่งกัน ซ่ึง

ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างไว้บางส่วนดังน้ี 
วิรัช อภิรัตนกุล (2540, น. 21) ได้ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์ คือ การเสริมสร้าง 

ความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดี (Good Relationship) ระหวางองค์กร สถาบัน กลุ่มประชาชนที่
เก่ียวข้องเพื่อหวังผลในความร่วมมือและสนับสนุนจากประชาชน  

เสรี วงษ์มณฑา (2540, น. 1) ได้กล่าววาการประชาสัมพันธ์ คือ การกระท าทั้งส้ินทัง้หลาย 
ทัง้ปวงที่เกิดจากการวางแผนล่วงหน้าในการสร้างความเข้าใจกับสาธารณชนทีเ่ก่ียวข้องเพื่อก่อให้เกิด  
14 ทัศนคติและภาพพจน์ที่ดี อันจะน าไปสู่สัมพันธภาพที่ดี ระหว่างหน่วยงานและสาธารณชนที่
เก่ียวข้อง ก่อให้เกิดการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างด ี  

วิจิตร อาวะกุล (2541, น. 17) ได้ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์ว่าการประชาสัมพันธ์ 
หมายถึง ความพยายามของสถาบันที่จะแสวงหาความสัมพันธ์ ความร่วมมือและการสนับสนุนจาก
ประชาชนตลอดจนด ารงไว้ซ่ึงทัศนคติที่ดีของประชาชนต่อสถาบันให้คงอยู่ต่อไปเพื่ อให้ประชาชน 
ยอมรับ สนับสนุน ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามกระบวนการ นโยบายวัตถุประสงค์ และ
ความเคล่ือนไหวของสถาบันหรอืหน่วยงานน้ัน ๆ   

องคป์ระกอบของการประชาสมัพนัธ ์ 
อุทิศ ศรีสะอ้าน (2546, น. 31)  หากมีการพิจารณาของข้ันตอนการติดต่อส่ือสารแล้ว มี

องค์ประกอบที่ส าคัญ ๆ  4 ลักษณะ ได้แก่  
1) องค์กรหรือสถาบัน ซ่ึงเป็นกิจการที่บุคคลหรือคณะบุคคลโดยท าข้ึนโดยประสงค์ ที่จะ

ด าเนินการใด ๆ  ในสังคมให้ลุล่วงไปตามความปรารถนาของบุคคลหรือคณะบคุคลน้ัน  
2) ข่าวสารประชาสัมพันธ์ (Message) เป็นเน้ือหาสาระเรื่องราวและสัญลักษณ์ ภาษา 

สัญญาณต่าง ๆ รูปภาพ เครื่องหมาย ฯลฯ ซ่ึงสามารถส่ือความหมายและน าไปตีความหมาย โดยรู้
และเข้าใจกันได้ ข่าวสารประชาสัมพันธ์จะมีเน้ือหาสาระเป็นความหมายต่อผู้รับเสมอ และต้อง
สอดคล้องไม่ขัดแย้งกับระบบค่านิยม (Value System) ทั้งน้ีกระชับ ชัดเจนเข้าใจง่าย และไม่เกิด
ความยุ่งยากในการรับสาร  
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3) เครื่องมือในการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ หมายถึง ส่ือที่องค์กรสถาบัน เลือกมาใช้
ในการน าข่าวสารประชาสัมพันธ์ขององค์กรไปสู่ประชาชน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของส่ือ  
ความส าคัญของส่ือ วัตถุประสงค์ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และปัจจัยที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบ  
ต่าง ๆ  ของกระบวนการส่ือสาร    

4) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์เป็นการสร้าง 
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับประชาชน โดยค าว่า ประชาชน มีความหมายครอบคลุมถึงสมาชิกทุก
คนของสังคม และมีความหลากหลายแตกต่างกันทั้ง เพศ การศึกษา อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจ  /สังคม 
ภูมิล าเนา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กลุ่มเป้าหมายการประชาสัมพันธ์ขององค์กร จะแบ่งออกเป็น 
2 กลุ่ม ดังน้ี  

 (1)  กลุ่มประชาชนภายใน คือกลุ่มบุคลากรขององค์กรซ่ึงเรี ยงจากระดับผู้บริหาร 
เจ้าห น้าที่ โดยมีความสัมพันธ์หรือมีความผูกพันต่อองค์กร มีผลประโยชน์ร่วม กันกับองค์กร 
เพราะฉะน้ัน งานประชาสัมพันธ์ ต้องมีบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ  ในองค์กร  

 (2)  กลุ่มประชาชนภายนอก เป็นกลุ่มประชาชนที่ป ระกอบไปด้วยกลุ่ม คนที่มี 
ความสัมพันธ์กับองค์กร เช่น กลุ่มลูกค้า กลุ่มผลประโยชน์ หรือกลุ่มคนทั่วไปที่มีความสัมพันธ์โดยตรง
กับการด าเนินกิจการขององค์กร เป็นต้นว่า กลุ่มคนในละแวกใกล้เคียง กลุ่มส่ือมวลชน กลุ่มผู้น าความ
คิดเห็น ทั้งน้ี เพื่อช้ีแจงชักชวนให้กลุ่มดังกล่าวมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน ขององค์กร  
ท าให้องค์กรด าเนินกิจการไดอ้ย่างราบรื่น 

ข้อมลูเก ีย่วกบัหนว่ยงาน ประวตัคิวามเปน็มา 
ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด  

สุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายภารกิจของส านักงานอัยการสูงสุดตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการ 
พ.ศ. 2553 มาตรา 23 โดยให้ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคบั
คดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีภารกิจหลักในด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน 
โดยส่งเสริมและสนับสนุนการประนอมและระงับข้อพิพาทในระดับท้องถ่ิน การเผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมายแก่ประชาชน และการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่บุคคลกลุ่มต่าง ๆ  ให้แก่ผู้น า
หมู่บ้าน พระภิกษุ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแรงงาน กลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ  พัฒนากร เกษตรต าบล ครู ข้าราชการ  และประชาชนกลุ่มตา่ง ๆ  ซ่ึงได้แ ก่ กฎหมายเก่ียวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค อีกทั้งส านักงานอัยการสูงสุดเป็นองค์กรที่ต้องตอบสนองแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐด้านกฎหมายและการยุติธรรมไดก้ าหนดให้มสี านักงานอัยการคุม้ครองสิทธแิละช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด ทุกจังหวัดให้บริการกิจกรรมงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฏหมายแก่ประชาชนเป็นไปอย่างทัว่ถึงทุกภูมิภาคของประเทศ ภายใต้กรอบอ านาจ และหน้าที่คอื 
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1)  ให้การคุ้มครองสิทธิทางศาลตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของพนักงาน
อัยการ 

2)  ให้ค าปรึกษา แนะน า ไกล่เกล่ียประนอมหรือระงับข้อพิพาท และช่วยเหลือท านิติธรรม
สัญญา และ 

3)  ช่วยเหลือทางอรรถคดี โดยจัดหาทนายความอาสาด าเนินการทางศาล 
4)  ส่งเสริมและสนับสนุนการประนอมและระงบัข้อพิพาทในระดบัทอ้งถ่ิน 
5)  เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายตา่ง ๆ  แก่ประชาชน 
6)  ฝึกอบรมให้ความรูท้างกฎหมายแก่บุคคลกลุ่มต่าง ๆ  
7)  ให้การคุ้มครองสิทธิผู้บรโิภค 
8)  ให้การคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนระหว่างประเทศ 

 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
            ต้นแปรตน้/ตวัแปรอสิระ   ตัวแปรตาม 
 
  
 
 
  
 
 
 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ระเบยีบวธิกีารศกึษา 
  

1) ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี ได้แก่ ผู้เข้ารับบริการของส านักงานอัยการคุม้ครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดจีังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ลักษณะของประชากรผู้มาใช้บริการ 

1. เพศ 
2. อายุ 

3. ระดับการศกึษา 

4. รายได้ 
 

คุณภาพการให้บริการของส านกังานฯ 

1. ด้านการให้บริการ 
2. ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน 
3. ด้านสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน 
4. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
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 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคื อ ประชาชนผู้มาขอรับบริการของส านักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบงัคบัคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 100 คน ผู้วิจัย
จึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีให้ตรงตามหลักเกณฑ์หรือจุดมุ่งหมายของผู้วิจัยและก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน  
 2) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน 
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอนดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ โดยให้ผู้ตอบ
เลือกค าตอบที่ตรงกับความคดิเหน็ของตนมากทีสุ่ดเพียงข้อเดียว วิเคราะห์ดว้ยร้อยละ (Percentage) 
 ตอนที่  2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิ ดเห็นเก่ียวกับคุณภาพในการ
ให้บริการของส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี รวม 4 ด้ าน ได้แก่ ด้านการให้บริการ ด้านสภาพ แวดล้อมภายนอกหน่วยงาน  
ด้านสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน และด้านการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 3) การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรบัการวิจัยมข้ัีนตอน ดังน้ี 
  (1) ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวกับคุณภาพในการ
ให้บริการ  
  (2) สร้างรายการข้อค าถามให้สอดคล้องกับค านิยามศัพท์เฉพาะ โดยเฉพาะตัวแปรที่
เก่ียวกับประสิทธิภาพการใหบ้รกิารใหค้รอบคลุมกับส่ิงที่ต้องการประเมิน 
  (3) น าแบบสอบถามเสนอผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เน้ือหา (Content Validity) และหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
  (4) น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ แล้วท าไป
ทดลองใช้ (Try – Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจรงิ จ านวน 20 คน เพื่อหาความเช่ือมั่น 
  (5) น าแบบสอบถามที่สมบรูณแ์ล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด  
 4) การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 การวิจัยครั้งน้ีใช้แบบสอบถามเปน็เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไป
ท าการสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดจ านวน 100 ตัวอย่าง และตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วน 
เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้รับแบบสอบถามคืนครบ 100 ฉบับ คิดเป็น 100% 
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 5) การวเิคราะหข์อ้มลู และสถติทิ ีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
 การวิเคราะห์ข้อมูลครัง้น้ีใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยหาค่าต่าง ๆ  ดังน้ี 
 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้การสุ่มตัวอย่างเพื่อท าแบบสอบถาม แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้โดยการหาค่าทางสถิติ เพื่อหา
ความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคณู 
 ใช้เกณฑ์การแปลความหมายคา่เฉล่ียแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีค าตอบ
ให้เลือก 5 ระดับ (5, 4, 3, 2, 1) เกณฑ์การพิจารณาตัดสินค่าเฉล่ียเป็น ดังน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00  หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ระดบัน้อย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80  หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล  
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรบัการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้วิธีการทางสถิติ ดังน้ี 
  สถิติพื้นฐาน  
  (1) การแจกแจงความถ่ี (Frequency)  
  (2) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)  
  (3) ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean)  
  (4) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื   
  (1) ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Item-Total Correlation)  

  (2) ค่าความเช่ือมัน (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ แอลฟา (α – Coefficient)  
 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 
  (1) การหาค่าท ี(t-test)  
  (2) การหาค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  
  (3) การหาค่าเฉล่ียเป็นรายคูด่้วยวิธี S - Method ของ Scheffe 
 6) การเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
 ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งน้ี ผู้วิจัยขอเสนอเป็นตอน ๆ ดังน้ี 
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 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลความคดิเห็นเก่ียวกับคุณภาพการใหบ้ริการของของส านักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบงัคบัคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 4 ด้าน ดังน้ี  
  1)  ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน  
  2)  ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน 
  3) ด้านสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน 
  4)  ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 ตอนที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความคดิเห็นเก่ียวกับคุณภาพการบริการของส านักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 ด้าน จ าแนกตาม
เพศ อายุ การศึกษาและรายได้ โดยใช้การทดสอบคา่ท ีการเปรียบเทียบ One – Way ANOVA เมื่อ
พบความแตกต่างของค่าเฉล่ียอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 ท าการทดสอบความแตกต่างราย
คู่ด้วยวิธี S – method ของ Scheffe’ 
 

ผลการศกึษา 
 

1) วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 100 ราย สรุปได้ดังน้ี ผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 100 ราย เป็นเพศชาย 50 ราย (ร้อยละ 50) และเป็นเพศหญิง 50 ราย 
(ร้อยละ 50) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 42 ราย (ร้อยละ 42 ราย) มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีข้ึนไป จ านวน 56 ราย (ร้อยละ 56) และมีรายได้ตอ่เดือน 10,001 – 25,000 บาท จ านวน 
60 ราย (ร้อยละ 60) 

2) วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการใหบ้รกิารส านักงานอัยการคุม้ครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน ด้านสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน 
ด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก และในด้านการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด 

3) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการส านักงาน
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคบัคดจีังหวัดสุราษฎรธ์านี เพื่อตอบสนอง
สมมุติฐานของงานวิจัย สรุปได้ดังน้ี 

 (1)  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการส านักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคบัคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามเพศ พบว่า 
ผู้รับบริการที่มีเพศต่างกันมีความคดิเหน็ต่อการใหบ้รกิาร โดยรวมทุกด้านไมแ่ตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
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เป็นรายด้าน พบว่า ผู้รับบริการที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อม
ภายนอกและด้านการประชาสัมพันธ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการให้บริการ
และด้านสภาพแวดล้อมภายในไม่แตกต่างกัน 

 (2)  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการส านักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบงัคบัคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามอายุ พบว่า 
ผู้รับบริการที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการให้บริการ โดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้รับบริการที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการให้บริการ ด้านการ
บริการ ด้านสภาพแวดล้อมภายใน ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านสภาพแวดล้อมภายนอกแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ผู้รับบริการที่มีอายุ ไม่เกิน 30 ปี  
มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้มารับบริการที่มีอายุ 41 – 50 ปี และ ผู้รับบริการที่มีอายุ 31 – 40 ปี  
มีความคิดเห็นแตกตา่งกับ ผู้รับบริการที่มอีายุ 41 -50 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 และ
ด้านการประชาสัมพันธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ 
พบว่า ผู้รับบริการที่มีอายุ ไม่เกิน 30 ปี กับผู้มารับบรกิารทีม่ีอายุ 41 – 50 ปี และผู้ที่มารับบรกิารทีม่ี
อายุ 31 – 40 ปี กับผู้มารับบริการที่มีอายุ 41 -50 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ 
ด้านการประชาสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  

 (3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการส านักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรวมและรายด้าน 
จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้มารับบริการที่มกีารศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพ
การให้บริการไม่แตกต่างกัน 

 (4) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการส านักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรวมและรายด้าน 
จ าแนกตามรายได ้พบว่า ผู้รับบริการทีม่ีรายได้แตกต่างกันมีความคดิเห็นตอ่การให้บริการ โดยรวมทกุ
ด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าผู้รับบริการทีม่ีรายได้ตา่งกันมีความคิดเห็นตอ่การ
ให้บริการในด้านการบริการและด้านสภาพแวดล้อมภายในไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านสภาพแวดล้อม
ภายนอกและด้านการประชาสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
เปรียบเทียบรายคู่รวมทกุด้าน พบว่า ผู้รับบริการที่มรีายได ้25 ,000 – 50,000 บาท มีความคิดเห็น
ต่างกับผู้รับบริการที่มีรายได้ ไม่เกิน 5 ,000  และผู้รับบริการที่มีรายได้ 10,001 – 25,000 บาท มี
ความคิดเห็นต่างกับผู้รบับริการที่มรีายได ้25,001 – 50,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก จ าแนกตามรายได้ พบว่า ผู้รับบริการที่มี
รายได้ 25 ,001 – 50,000 บาท มีความคิดเห็นต่างกับผู้รับบริการที่มีรายได้ ไม่เกิน 5 ,000 และ
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ผู้รับบริการที่มีรายได ้25,001 – 50,000 บาท มีความคิดเห็นต่างกับผู้รบับริการที่มรีายได ้10 ,001 – 
25,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05   

 

สรุปผลการศกึษา 
 

1) วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการให้บริการส านักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบงัคบัคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่ึงสามารถอภิปรายใน
แต่ละด้านได้ดังต่อไปน้ี 

 (1) ด้านการบริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
เจ้าหน้าที่ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด 6 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ
แรกได้แก่ ท่านได้รับบริการจากพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ  ท่านได้รับบริการด้วยความเสมอ
ภาค) และ ท่านได้รับข้อมูลการให้บริการถูกต้อง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ส านักงานอัยการสูงสุดได้ให้
ความส าคัญกับการบริการและมีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการให้บริการอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ า
ทุกปี เพื่อต้องการพัฒนามาตรฐานการใหบ้รกิาร ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกับกับแนวคิดของ มิลเล็ท 
(Millet, 1954, p. 397) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจในการบริการหรือความสามารถที่จะพิจารณาว่า 
บริการน้ันเป็นที่พึงพอใจหรอืไม่ โดยวัดจากการใหบ้รกิารอย่างเท่าเทียม การบริการที่มคีวามยุตธิรรม
เสมอภาค ไม่ว่าผู้น้ันจะเป็นใคร และเป็นไปในทางเดียวกันกับผลงานวิจัยของ ภควัน ธรรมพ้นภัย 
(2545, น. 111) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่ อง การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครด้านคุณภาพพนักงาน พบว่า อยู่ในระดับมาก 

 (2) ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ส านักงาน
ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
มีคุณภาพการให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เจ้าหน้าที่ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดจีังหวัดสุราษฎร์ธานี มีคุณภาพการให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน
อยู่ในระดับมาก 5 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความทันสมัยและความมั่นคงของ
อาคาร ที่ตั้งของอาคารมีความสะดวกในการมาตดิต่อราชการ และความสะดวกในการเดินทางมายัง
อาคาร ทั้งน้ีเน่ืองจาก ส านักงานส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ที่บริเวณริมแม่น้ าตาปี ซ่ึงเป็นแหล่งสถานที่ส าคัญใกล้ ๆ อาคาร
เช่น ศาลหลักเมือง และมีส านักงานส่วนราชการ เช่น สถานีต ารวจภูธร หนังสือเดินทาง กรมเจ้าท่า 
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พร้อมทั้งมีเวรยามคอยดูแลสถานที่และความปลอดภัยในอาคารส านักงานฯ ตลอด 24 ช่ัวโมง ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของ พงศ์ หรดาล (2548 , น. 141) กล่าวว่า การจัดสภาพแวดล้อมของการ
ปฎิบัติงานที่ไม่ค านึงถึงปัจจัยความแตกต่างและขีดจ ากัดของผู้ปฎิบัติงาน นอกจากจะก่อให้เกิดการ
ปฎิบัติงานที่ไม่สะดวกสบาย ไม่มีประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานแล้วยังส่งผลถึงระดับความเส่ียงใน
การเกิดอุบัติเหตุ และปัญหาในทางด้านสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย ในการจัดสภาพแวดล้อม
ของผู้ปฎิบัติงานที่ไม่ถูกหลักจะท าให้พนักงานเกิดความเมื่อยล้า นอกจากจะเป็นต้นเหตุที่ท าให้เกิด
การผิดพลานดในการปฏิบัตงิานซ่ึงส่งผลใหเ้กิดอุบัตเิหตุได้ทนัที ยังส่งผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานใน
ระยะยาว ซ่ึงส่งผลให้ปริมาณงานและคุณภาพของการผลิตลดลง และเป็นไปในทางเดียวกันกับ
งานวิจัยของ ภควัน ธรรมพ้นภัย (2545, น. 55) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจ
ของลูกค่าต่อการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านสภาพ  
แวดล้อมภายนอก พบว่า อยู่ในระดับมาก 

 (3)  ด้านสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ส านักงาน
ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
มีคุณภาพการให้บริการ  ด้ านสภาพแวดล้อมภายในห น่วยงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เจ้าหน้าที่ส านักงานส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีคุณภาพการให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมภายใน
หน่วยงานอยู่ในระดับมาก 5 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความสะอาด  และ
สุขอนามัยของห้องน้ า ส่ิงอ านวยความสะดวกขณะรอรับบริการ เช่น เก้าอ้ี หนังสือพิมพ์ น้ าดื่ม และ
ท าเลที่ตั้งของจุดบริการสอบถามมีความสะดวกแก่การติดต่อราชการ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะส านักงาน
ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการ
จัดกิจกรรม Big Cleanning Day ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างานให้เกิดบรรยากาศที่น่า
ท างาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในส านักงาน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ พรนพ พุกกะพันธ์ 
(2544 , น. 236) ซ่ึงสรุปว่า การจัดสภาพการปฏิบัติงานที่ดีถูกหลักอนามัย เช่น สถานที่สะอาด 
เรียบร้อย เป็นต้น จะท าให้พนักงานเกิดความสบายใจไมรู่้สึกอารมณ์ขุ่นมัว ขวัญและก าลังใจก็จะด ีถ้า
จัดการสภาพปฏิบัติงานไรร้ะเบยีบขาดส่ิงจงูใจ ขาดความสะอาดความสวยงามพนักงานจะขาดความ
ตั้งใจในการปฎิบัตงิาน และเป็นการท าลายขวัญและก าลังใจใหห้มดส้ินไปดว้ยและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับงานวิจัยของ ภควัน ธรรมพ้นภัย (2545, น. 55) ได้ท าการศกึษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความ
พึงพอใจของลูกค่าต่อการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
สภาพแวดล้อมภายใน พบว่า อยู่ในระดับมาก 
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 (4) ด้านการประชาสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ส านักงานส านักงานอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีคุณภาพการ
ให้บริการ ด้านการประชาสัมพันธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
เจ้าหน้าที่ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเห ลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี มีคุณาภาพการใหบ้ริการ ด้านการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และอยู่ใน
ระดับมาก 3 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การตอบข้อซักถาม/ความชัดเจนของ
เจ้าหน้าที่ ความชัดเจน ป้ายประกาศ ป้ายแนะน าการให้บริการภายในอาคาร และความชัดเจนของ
ป้ายช่ืออาคารบริเวณหน้าอาคาร ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
หน่วยงาน เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของอัยการสูงสุด เป็นประจ าทุก ๆ  ปี อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2540, น. 1) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ คือการกระท าทัง้ส้ินทั้งหลาย 
ทั้งปวงที่เกิดจากการวางแผนล่วงหน้าในการสร้างความเข้าใจกับสาธารณชนทีเ่ก่ียวข้องเพื่อก่อให้เกิด
ทัศนคติและภาพพจน์ที่ดี อันจะน าไปสู่สัมพันธภาพที่ดี ระหว่างภายในหน่วยงานและสาธารณชน  
ที่เก่ียวข้อง ก่อให้เกิดการสนับสนุนและความร่วมมอืเป็นอย่างดี  

2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการด้านต่าง ๆ ของส านักงาน
ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและกา รบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 (1)  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ ด้านต่าง ๆ ของ
ส านักงานส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี จ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้รับบริการที่มี เพศต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการ
ให้บริการด้านต่าง ๆ  ของส านักงานส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน แต่พบในรายด้าน ด้าน
สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานและด้านการประชาสัมพันธ์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวดี พูลพอกสิน (2544 , น. 8) ได้ท าการศึกษาวิจัย
เก่ียวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการในโครงการบัตรประกันสุขภาพจังหวัดนนทบุรี 
พบว่า เพศไม่มีผลต่อความพึงพอใจ 

 (2)  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ ด้านต่าง ๆ ของ
ส านักงานส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี จ าแนกตามอายุ พบว่า ผู้รับบริการที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการ
ให้บริการด้านต่าง ๆ  ของส านักงานส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
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บังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน แต่พบในรายด้าน ด้าน
สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานและด้านการประชาสัมพันธ์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวดี พูลพอกสิน (2544, น. 6) ได้ท าการศึกษาวิจัย
เก่ียวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการในโครงการบัตรประกันสุขภาพจังหวัดนนทบุรี 
พบว่า อายุไม่มีผลต่อความพึงพอใจ 

 (3)  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ ด้านต่าง ๆ ของ
ส านักงานส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี จ าแนกตามระดับการศกึษา พบว่า ผู้รับบริการทีม่ีระดับการศึกษาต่างกันมีความคดิเห็น
เก่ียวกับคุณภาพการให้บริการด้านต่าง ๆ ของส านักงานส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวดี พูลพอกสิน (2544, น. 8) ได้ท าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อการบรกิารในโครงการบตัรประกันสุขภาพจังหวัดนนทบุร ีพบว่า เพศไม่มีผล
ต่อความพึงพอใจ 

 (4) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ ด้านต่าง ๆ ของ
ส านักงานส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี จ าแนกตามรายได้ พบว่า ผู้รับบริการที่มีรายได้ต่างกันมีความคิด เห็นเก่ียวกับคุณภาพ
การให้บริการด้านต่าง ๆ  ของส านักงานส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ฟิทซ์เจอร์รัลด์ และดูแรนด์ (1980, น. 78)  ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในมลรัฐเคน
เมสซ่ี ที่มีต่อการบริการสาธารณะ พบว่า ทัศนคติที่เกิดจากการเปรยีบเทยีบระหว่างคา่ใช้จ่ายที่ตนเสีย
ไปกับประโยชน์ที่ไดร้ับจากการบริการ โดยทั้งสองปัจจัยเป็นปัจจัยที่เป็นตวัก าหนดความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อบรกิารสาธารณะที่ไดร้ับ และเป็นปัจจัยที่ก าหนดความตอ้งการของประชาชนทีจ่ะเข้า
มามีอิทธิพลในระบบการส่งมอบบริการดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะ 
 
จากผลงานวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการของส านักงานส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและ

ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดจีังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
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1) ข้อเสนอแนะทั่วไป 
(1) ด้านการบริการ ในเรื่องการปฎิบัตงิานของเจ้าหน้าที่ทีใ่หบ้รกิารแก่ประชาชน ควรมี

ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และเต็มใจบริการ และให้บริการด้วยความรวดเร็ว 
(2) ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน ควรมีการเพิ่มสถานที่จอดรถภายในบริเวณ

อาคารให้เพียงพอต่อการรองรับผู้เข้ามาติดต่อขอรับบริการ เพื่อประชาชนที่มารับบริการมีความพึง
พอใจที่ได้รับบริการที่ด ี

(3) ด้านสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน ควรมีการจัดสวนหย่อมเล็ก ๆ ให้ดูสวยงาม
มากข้ึนและควรจัดระเบียบตู้เอกสาร โต๊ะท างาน ให้เป็นระเบียบและสะอาดอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้มา
ติดต่อขอรับบริการและผู้ใหบ้ริการมีอารมณท์ี่สดช่ืน บริการด้วยความย้ิมแย้ม  

(4) ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรมีป้ายช่ืออาคาร ป้ายแนะน า การให้บริการ ให้ผู้มารับ
บริการเห็นชัดเจนเพื่อสะดวกในการมาติดต่อราชการ และควรเพิ่มส่ือประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับการเปล่ียนแลงระเบียบตา่ง ๆ  ของส านักงาน 

2)  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
(1) ควรท าการศึกษาความคิด เห็นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงาน

ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
กับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 

(2) ควรท าการศึกษาคุณภาพการให้บริการเปรยีบเทียบกับการใหบ้ริการของหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ของส านักงานอัยการสูงสุด เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการให้บริการเป็นไปแนวทางเดียวกัน และ
เพื่อน าไปปฎิบัติปรับปรงุให้บริการที่ดย่ิีงข้ึนไป 

(3) ควรศึกษาปัจจัยตา่ง ๆ  เพิ่มเติมนอกเหนือจากปัจจัยทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหน่วยงาน สภาพสังคมปัจจุบัน และเทคโนโลยีที่มีความเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น 
ปัจจัยด้านระบบสารสนเทศและเมื่อพบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการ สามารถน าผล
การศึกษาที่ได้ไปก าหนดแนวทาง นโยบาย ข้อตกลงร่วมกันภายในองค์กรเพื่อเพิ่มคุณภาพการ
ให้บริการของหน่วยงานต่อไป 
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การศึกษาผลกระทบจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่ต่อธุรกิจรา้นค้าปลีกขนาดเล็ก
ในเขตเทศบาลเมืองสุราษฎรธ์านี 

มัสยา  เอียดเนตร* 
 

บทคัดยอ่ 
 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลกระทบจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่ต่อธุรกิจร้านค้าปลีก

ขนาดเล็กในเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนใน
เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่
ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็กของประชาชนในเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี และ
แนวนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือส่งเสริมธุรกิจรา้นค้าปลีกขนาดเล็ก โดยสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
ในเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี จ านวน 400 คน และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และน าแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อหา
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่า t-test และการ
วิเคราะห์ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (One-Way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 

1) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี 
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้ต่อเดือนโดยเฉล่ีย 
10,001 – 20,000 บาท และมีจ านวนสมาชิกภายในครอบครัว 3 – 4 คน 

2)  พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี พบว่า  
 (2.1) พฤติกรรมการบริโภคก่อนที่ศูนย์การค้ าขนาดใหญ่จะเปิดให้บริการ พบว่า 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการจากร้านมินิมาร์ทบ่อยที่สุด ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการคือ ความหลากหลายของสินค้า  ค่าใช้จ่ายเงินเฉล่ียต่อการซ้ือสินค้าอุปโภค บริโภค 
ในหน่ึงครั้งมีประมาณ 101 – 500 บาท จะซ้ือสินค้าอุปโภค บริโภคในวันอาทิตย์ ช่วงเวลาที่ไปใช้

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บริการซ้ือสินค้าอุปโภค บริโภค มากที่สุด คือ ช่วงเวลา 16.01 – 19.00 น. ซ้ือสินค้าอุปโภค บริโภค
ทุกสัปดาห์ 

 (2) พฤติกรรมการบริโภคหลังจากที่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่เปิดให้บริการ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการใช้บรกิารจากศูนย์การค้าเซ็นทรัล พล่าซ่า สุราษฎร์ธานี มีการใช้จ่ายเงิน
เฉล่ียต่อการซ้ือสินค้าอุปโภค บริโภค ในหน่ึงครั้ง เป็นเงิน 501 – 1,000 บาท จะซ้ือสินค้าอุปโภค 
บริโภคในวันอาทิตย์ ช่วงเวลาที่ไปใช้บริการซ้ือสินค้าอุปโภค บริโภค มากที่สุดคือ ช่วงเวลา 16.01 – 
19.00 น. ซ้ือสินค้าอุปโภค บริโภคทุกสัปดาห์ 

3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าจากศูนย์การค้า
ขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบตอ่ธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มี
ระดับความคิดเห็นระดบัมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านสถานที่การจัดจ าหน่าย 
รองลงมาคือ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ  

4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวนโยบายรัฐบาลในการช่วยเห ลือส่งเสริมธุรกิจร้านค้าปลีก  
ขนาดเล็ก พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านโครงการปรับภาพลักษณ์ ร้านค้า ด้าน
โครงการโชห่วยออนไลน์ และการน าโมเดล “โย๋ เล่อ” (Ule Model) ของจีนมาใช้ในการพัฒนา
ร้านค้า            

5) ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
สินค้าจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านค้าปลีกขนาด เล็ก พบว่า เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนโดยเฉล่ีย และจ านวนสมาชิกภายในครอบครัวที่
ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าจากศูนย์การค้าขนาด
ใหญ่ที่ส่งผลกระทบตอ่ธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพตา่งกันซ้ือ
สินค้าจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็กในด้านผลิตภัณฑ์ และ
ด้านราคา 

 
ค  าส าคญั: ผลกระทบ, ศูนย์การค้าขนาดใหญ่, ธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก 
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บทน า 
  

การค้าปลีกเป็นส่วนหน่ึงของระบบเศรษฐกิจที่มีสัดส่วนใหญ่ที่สุด ปัจจุบันกิจการค้าปลีก
ก าลังก้าวเข้าสู่ความเปล่ียนแปลงอย่างมาก คนไทยให้ความสนใจในการประกอบอาชีพคา้ขายมากข้ึน 
ร้านค้าปลีกจึงถือได้ว่าเป็นธุรกิจหน่ึงที่ได้รบัความนิยมและมกีารขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพราะใช้เงินใน
การลงทุนไม่มาก การบริหารการจัดการไม่ยุ่งยากและสลับซับซ้อน ส่งผลให้ธุรกิจการค้าปลีกใน
ปัจจุบันเกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องปรับปรุง เปล่ียนแปลงวิธีการ
บริหาร การปรับทศิทางการพัฒนา การสร้างกลยุทธ์ใหม่ ๆ  ที่แตกต่างจากเดิม และการบริหารธุรกิจ
ค้าปลีกให้มีความทนัสมัยและมีคณุภาพใหส้อดคล้องและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลง
ไปโดยต้องปรับปรุงตนเองให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไปสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคในรูปแบบของสินค้าและบริการ เพื่อความอยู่รอดในสถานการณ์การ
แข่งขันในปัจจุบัน ที่มีการขยายสาขาของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ข้ึนมาในรูปแบบร้านค้าสะดวกซ้ือ 
ได้แก่ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ร้านมินิบิ๊กซี และร้านโลตัสเอ็กซ์เพรส ซ่ึงเป็นธุรกิจค้าปลีกที่มีช่ือเสียงเป็น
ที่รู้จักของคนทั่วไป ประกอบกับวิถีชีวิตของผู้บรโิภคไทยเปล่ียนไปตามรายได้ทีเ่พิ่มข้ึน และเทคโนโลยี
ที่เปล่ียนแปลงไปท าให้ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์
มากกว่าธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กหรือร้านโชห่วย               

ในประเทศไทยมีร้านค้าปลีกที่ขายสินค้าทั่วไป ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง ห้างสรรพสินค้า 
กิจการร้านค้าปลีกจึงเป็นส่วนส าคัญในลักษณะธุรกิจซ้ือขาย การแลกเปล่ียนสินค้า และบริการจาก
ผู้ผลิตไปสู่ผู้ค้าปลีกและผู้บริโภคคนสุดท้าย รูปแบบธุรกิจค้าปลีกเป็นร้านค้าตามบ้านหรือตึกแถว    
ถือเป็นร้านค้าแบบขนาดเล็กจ าหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคภายในชุมชนหรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า 
ร้านขายของช า หรือโชห่วย ซ่ึงเป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็กที่ด าเนินการโดยเจ้าของคนเดียวหรือคนใน
ครอบครัว ร้านค้าปลีกประเภทน้ีมีความส าคัญมากต่อชุมชน เพราะเป็นแหล่งรวมสินค้าที่จ าเป็น
ส าหรับชีวิตประจ าวันการเข้ามาของรา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้าส่งผลต่อร้านค้าปลีกขนาด
เล็กในด้านของสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายชนิด ราคาที่ต่ ากว่าร้านค้าปลีกขนาดเล็กโดยอาศัย
ความได้เปรียบด้านเงินทุนและจ านวนสินค้าที่มีอยู่ทั่วทุกพื้นที่ มีการส่ังสินค้าเป็นจ านวนมากต่อครั้ง 
จึงสามารถส่ังซ้ือสินค้าได้ในราคาต้นทุนที่ ถูกกว่ า หรือประเภทของสินค้าที่มี ให้เลือกอย่า ง         
หลากหลายกว่า รวมถึงมีการส่งเสริมการตลาด แต่ก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคแทนที่ร้านค้าปลีกขนาดเล็กไดอ้ย่างสมบรูณ์ 

ภาวการณ์แข่งขันของธุรกิจค้าปลีกมีแนวโน้มรุนแรงมากข้ึน การเข้ามาของธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ส่งผลกระทบต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมโดยตรง เน่ืองจากธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่มีความ
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ทันสมัยอีกทั้งยังอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าในข้ันตอนการซ้ืออีก (ปริญ ลักษิตามาศ , 2558, น. 1)
ดังน้ัน การประกอบธุรกิจค้าปลีกในยุคปจัจุบนัใหป้ระสบความส าเร็จน้ัน ร้านค้าปลีกขนาดเล็กจึงต้อง
มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ร้านค้าปลีกขนาดเล็กควรเริ่มต้นด้วยการท าความเข้าใจในความต้องการ
ของผู้บริโภค แล้วน ามาใช้ปรับปรุงการบริหารร้านให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (ทานตะวัน เสือสอาด , 
2550, น. 2) การสร้างนวัตกรรมใหม่ทั้งรูปแบบการค้า คือ การค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี 
และด้านการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเชิงรุก (Proactive) เช่น การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อ
สร้างแรงจูงใจหรือกระตุ้นให้ผู้ซ้ือเกิดความต้องการบริโภคสินค้า เหล่าน้ีเป็นแนวโน้มใหม่ในธุรกิจ  
ค้าปลีก ที่ได้เปล่ียนโฉมหน้าจากเดิมที่รอการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค การค้าปลีกขนาดเล็กจ าเป็น
อย่างย่ิง ที่จะต้องปรับตัวเองให้ทันยุคสมัยปัจจุบันเชิงรุกหรืออาจจะต้องถอนตัวออกจากกิจการ
เน่ืองจากกลยุทธ์เดิม ๆ ล้าสมัย ไม่สามารถแข่งขันกับธุรกิจยุคใหม่ได้  

 

ค  าถามการวจิยั 
 
การศึกษาผลกระทบจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่ตอ่ธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็กในเทศบาลเมือง

สุราษฎร์ธานี โดยศึกษาถึงพฤติกรรมการบรโิภคของประชาชนในเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินค้าจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่ส่งผลต่อธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก และ
นโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือส่งเสริมธุรกิจรา้นคา้ปลีกขนาดเล็ก เพื่อหาแนวทางการปรับตัวส าหรบั
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็กว่า มีกลยุทธ์ใดที่ร้านค้าปลีกดั้งเดิมสามารถใช้เพื่อเป็นแนว
ทางการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจร้านค้าปลีกดั้งเดมิ  

 

วัตถุประสงคใ์นการวจิยั 
 

1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบรโิภคของประชาชนในเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี 

2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็กของประชาชนในเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี 

3) เพื่อศึกษาแนวนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือส่งเสริมธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก 

4) เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้มาเสนอแนะเป็นแนวทางการปรับตัวทางการค้าของผู้ประกอบการ
ธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็กในเทศบาลเมืองสุราษฎรธ์านี 
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แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
 
1) แนวความคดิการตดัสนิใจเลอืกแบบมสีว่นรว่ม 
จินตนา สุจจานันท์ (2549) ให้ความเห็นว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการด าเนินงาน

รวมพลังประชาชนกับองค์กรของรัฐหรือองค์กรเอกชนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของ
ชุมชน โดยให้สมาชิกเข้ามาร่วมวางแผน ปฏิบัติ และประเมินงานเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน  

เมตต์ เมตต์การุณจิต (2553) ให้ความเห็นว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะของการ
ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตามผล ดังน้ัน การมีส่วนร่วมจึงหมายถึง การเปิด
โอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในการด าเนินงานพัฒนาไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดย
การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพื่อก าหนดเป้าหมายของสังคม และการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย และปฏิบัติตามแผนการหรือโครงการตา่ง ๆ  ด้วยความเต็มใจ ลักษณะการมีส่วนร่วมน้ันจะ
พิจารณาได้หลากหลายข้ึนอยู่กับว่าจะสนใจศึกษาในประเด็นใดบ้าง ประเด็นที่น่าสนใจในงานวิจัย  
ครั้งน้ี คือ การเน้นลักษณะการมีส่วนร่วมในประเด็นที่เกิดจากกิจกรรม เช่น การเข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็นในประโยชน์สาธารณะ การเข้าร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน และร่วมตรวจสอบในลักษณะ
องค์กรชุมชน ฯลฯ และการเน้นการศึกษาในลักษณะของการบริหารที่เกิดจากการด าเนินงานในทาง
นโยบายและในทางปฏิบัตกิารโดยเจ้าหน้าทีข่องรัฐร่วมกับชุมชน 

2)  นโยบายรฐับาล (State Policy) 
ส าหรับนโยบายของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือร้านค้าปลีกขนาดเล็กหรือ "ร้าน      โช

ห่วย" สู้ธุรกิจร้านค้าปลีกมีมาตรการหลายช่องทางช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับการพัฒนาสามารถปรับตัว
และแข่งขันในการประกอบธุรกิจไดอ้ย่างย่ังยืน ทั่วประเทศไทยมีร้านค้าโชห่วยอยู่ประมาณ 370,000 
ร้านค้า ซ่ึงปัจจุบันหลายแห่งตอ้งเผชิญกับความทา้ทายตา่ง ๆ  ในการท ามาคา้ขาย ทั้งการเพิ่มข้ึนของ
ร้านค้าสมัยใหม ่ต้นทุนที่สูงข้ึน อีกทั้งความสามารถทางการแข่งขันก็น้อยกว่า “ร้านค้าปลีกสมัยใหม่” 
ที่ดึงดูดลูกค้าและมีสินค้าที่ครบครันกว่า ท าให้ร้านค้าโชห่วยหลายแห่งต้องประสบปัญหาขาดทุน 
รายได้ลดลงมาก ภาครัฐรับทราบปัญหาเหล่าน้ีดีและได้พยายามหาทางในการด าเนินกา รช่วยเหลือ 
สนับสนุน เพื่อให้ร้านโชห่วยเหล่าน้ีสามารถปรบัตวัและแข่งขันในการประกอบธรุกิจไดอ้ย่างยั่งยืน 

3)  ทฤษฎวีา่ดว้ยการแทรกแซงของรฐัในกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 
เฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล (2556) ได้ให้ความเห็นว่า แม้ว่าโดยหลักการแล้ว การเข้าแทรกแซง

ของรัฐเป็นส่ิงที่ไม่พึงปรารถนาในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม การแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
ควรจ ากัดเพียงสามประการดังน้ี ประการแรกหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรของสังคมเพื่อผลิตสินค้า
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หรือบริการสาธารณะ ประการทีส่องหน้าที่กระจายรายไดแ้ละความมัง่คั่งของสังคม เพื่อให้สินค้าและ
บริการต่าง ๆ  ที่ผลิตข้ึนได้จ าแนกแจกจ่ายใหป้ระชาชนทุกคนไดใ้ช้กันอย่างทัว่ถึง และประการที่สาม
หน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อให้การจัดสรรการใช้ทรพัยากรของสังคมเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและการกระจายรายได้ของสังคมเป็นไปอย่างยุตธิรรม 

4)  แนวคดิ ทฤษฎเีก ีย่วกบัการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาด  (Marketing Mix: 4'Ps) ถือเป็นหัวใจส าคัญของการบริหาร

การตลาดการจะท าให้การด าเนินงานของกิจการประสบความส าเร็จได้ข้ึนอยู่กับการปรับปรุง
ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาดน้ี เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดเป้าหมายใหไ้ด้รบัความพึงพอใจสูงสุด ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย 

 (1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงที่ เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึง
ประกอบด้วยสินค้าบริการความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ 
(Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลท าใหผ้ลิตภัณฑ์สามารถขายได้ 

 (2) ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคา ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคาของผลิตภัณฑ์น้ัน ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา เขาก็จะ
ตัดสินใจซ้ือ 

 (3) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง ความพยายามตา่งๆทางการตลาดใน
การที่จะดึงดูดใหลู้กค้าหันมาซ้ือสินค้า แย่งชิงส่วนแบ่งตลาด ตลอดจนรักษาลูกค้าไว้ไมใ่หเ้ปล่ียนใจไป
ซ้ือสินค้าของคู่แข่งขัน 

 (4) การจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง กลไกต่างๆที่ เก่ียวข้องกับการท าให้สินค้า
เคล่ือนย้ายจากผู้ผลิตไปสู่มือผู้บริโภค หลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาในการจัดจ าหน่าย คือ 1) สถานที่ตั้ง 
(Location) จะพิจารณาเก่ียวกับประเด็นที่ว่าจะขายสินค้า ณ จุดใด ถ้ามีท าเลได้เปรียบจะมีโอกาส
มากกว่าคู่ แข่งขัน 2) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel of Distribution) การจัดจ าหน่ายจะผ่าน
ใครบ้าง เช่น ส่งผ่านผู้ค้าปลีก หรือส่งผ่านจากผู้ผลิตสู่มือผู้บริโภคโดยตรง  

5) แนวคดิ ทฤษฎเีก ีย่วกบัพฤตกิรรมการบรโิภค 
ฟิลิป คอดเลอร์ (Kotler, 2000, p. 161) คอตเลอร์ ได้คิดตัวแบบข้ึนเพื่ออธิบายพฤติกรรมใน

การซ้ือของผู้บริโภคโดยอาศัยทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่ว่าพฤติกรรมจะเกิดข้ึนได้
จะต้องมีสาเหตุท าให้เกิด ดังน้ัน ตามตัวแบบของคอตเลอร์  ตัวที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดพฤติกรรม
ประกอบด้วยส่ิงเร้า 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่ิงเร้าทางการตลาด อันได้แก่ ส่วนประสมการตลาด หรือ 4P’s 
ซ่ึงเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้และ 2) ส่ิงเร้าภายนอกอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่สามารถควบคุมได้ อันได้แก่ ปัจจัยและ
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เหตุการณ์ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซ่ึงมี อิทธิผลต่อการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงได้แก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี 
การเมือง และวัฒนธรรม เป็นต้น ส่ิงเร้าทั้ง 2 ส่วนดังกล่าว อันเป็นเหตุก่อให้เกิดพฤติกรรมในการซ้ือ
จะเป็นตัวป้อนเข้าสู่กล่องด า หรือ Black Box ผ่านกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้ซ้ือภายใต้อิทธิผล
ของวัฒนธรรม สังคมจิตวิทยา ที่บุคคลน้ันไดร้ับและจะปรากฏผลออกมา อันเป็นการแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองต่อ ส่ิงเร้าในรูปของการตัดสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือด้วยเหตทุี่ตวัแบบของ คอตเลอร์ เก่ียวข้องกับ
ส่ิงเร้า และ การตอบสนองต่อส่ิงเร้า ดังกล่าว 

6)   ทฤษฎเีก ีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้ 
คอทเลอร์ (Kotler, 2003 อ้างถึงใน อดุลย์ จาตุรงกุล, 2550, น. 13-26) ได้อธิบายเก่ียวกับ

การตัดสินใจซ้ือว่ามีประกอบดว้ยกระบวนการตัดสินใจ 5 ข้ันตอน คือ  
  (1) การรับรู้ปัญหาหรือความจ าเป็น (Problem or Need Recognition) ไม่พอใจ หมายถึง 

การที่บุคคลรับรู้ความต้องการของตนเอง ซ่ึงเกิดข้ึนเองหรือเกิดจากส่ิงกระตุ้นความตอ้งการเมื่อเกิดถึง
ระดับหน่ึงจะเปน็ส่ิงกระตุน้บุคคลเรียนรู้ถึงวิธีทีจ่ะจัดการกับส่ิงกระตุน้จากประสบการณใ์นอดีตท าให้
เขารู้ว่าจะตอบสนองอย่างไร 

 (2) การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เมื่อความต้องการถูกกระตุ้นมากพอและ
ส่ิงที่สามารถตอบสนองความต้องการอยู่ใกล้ผู้บริโภคจะด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการทันที
แต่ถ้าความต้องการไมส่ามารถตอบสนองความตอ้งการจะถูกจดจา ไว้เมื่อความตอ้งการทีถู่กกระตุน้ได้
สะสมไว้มากพอ  

 (3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลจากข้ัน
ที่ 2 ต่อไปผู้บริโภคจะเกิดการเข้าใจและประเมินทางเลือกต่าง ๆ   

 (4) การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) จากการประเมินผลทางเลือกในข้ันตอนที่  3 
ผู้บริโภคจะต้องตัด สินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ที่ เขาชอบมากที่สุดปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนระหว่างการ 
ประเมินผลและการตัดสินใจซ้ือ  

 (5) พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post purchase Feeling) เป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่
พอใจ ภายหลังการซ้ือผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้ว 

7)  งานวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
ณัฐิณี แซ่โง้ว (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของการลงทุนของร้านค้าปลีกขนาดกลางและขนาด

ย่อมในชุมชนต่อความสัมพันธ์ที่ ย่ังยืนระหว่างผู้บริโภค และร้านค้าปลีก ในเขตจังหวัดชลบุรี  ผล
การศึกษาพบว่า  ตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านค้าปลีก การรับรู้ของ
ผู้บริโภคต่อการลงทุนของร้านค้าปลีกไปยังชุมชน การรับรู้ของผู้บริโภคต่อการลงทุนของตัวผู้บริโภค
เองส่งผลต่อตัวแปรตามคือ ความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ ขณะที่ตัวแปรอิสระที่
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เหลืออีก 2 ตัว คือ การรับรู้ของผู้บริโภคตอ่การลงทุนของร้านค้าปลีกไปยังผู้บริโภค และคุณภาพของ
ความสัมพันธ์ไม่ไดส่้งผลกระทบตอ่ตัวแปรตามอย่างมีนัยส าคญัโดยสรปุคอื สมมติฐานของงานวิจัยครัง้
น้ี ส่วนใหญ่ถูกสนับสนุนโดยผลลัพธ์ของงานวิจัยที่ได้ถูกสรุป และอภิปรายผลไว้แล้ว และ ผู้วิจัยได้
เสนอข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในครั้งน้ีข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในครัง้ตอ่ไป รวมถึงประโยชน์
ที่จะได้รับจากงานวิจัยครั้งน้ีทั้งในแง่มุมของการน าไปใช้ในเชิงทฤษฎี และแง่มุมของการน าไปใช้ใน 
เชิงธุรกิจ 

เรืองรอง นันติ  (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบอาชีพธุรกิจ
ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ในอ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มี
การปรับตัว เน่ืองจากยอดขายของร้านลดลงไปจากเดิม ดังน้ัน ผู้ประกอบการต้องรักษาลูกค้าเดิมและ
เพิ่มลูกค้ารายใหม่ ศึกษาและวิเคราะหค์วามต้องการของลูกค้า โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สินค้า
ต้องมีความทันสมัยและหลากหลาย ขายสินค้าในราคาที่ไม่เอาเปรยีบลูกค้า มีการจัดโปรโมช่ันส่งเสริม
การขายเพื่อเป็นการดึงดูดใจลูกค้า ท าให้ลูกค้าอยากกลับมาใช้บริการของร้าน เพื่อให้ร้านค้าด ารงอยู่ 
และสามารถพัฒนาด าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคมากที่สุดต่อไป ปัญหาของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกขนาดเล็ก คือ ไม่มีความรู้เก่ียวกับ
การบริหารธุรกิจ ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนจึงท าให้ไม่สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่เท่ากับร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่ ไม่มีอ านาจการตอ่รองกับผู้ผลิตและจ าหน่าย ไม่มีการโฆษณาหรอืประชาสัมพันธ์ 
 

ระเบยีบวธิวีจิยั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 

 ส าหรับการก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของ
ประชาชนในเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าจาก
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็กของประชาชนในเทศบาลเมือง    
สุราษฎร์ธานี และแนวนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือส่งเสริมธุรกิจรา้นคา้ปลีกขนาดเล็ก ตัวแปรที่ใช้
ในการวิจัย ประกอบด้วย 
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1) ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน้ (Independent Variables) ได้แก่ 
 (1)  ปัจจัยส่วนบุคคล คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ  

สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และจ านวนสมาชิกภายใน
ครอบครัว  

 (2) พฤติกรรมการบริโภค ได้แก่ จ านวนครั้งที่ใ ช้บริการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการ ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการซ้ือสินค้าอุปโภค บริโภค ช่วงเวลาในการซ้ือสินค้าอุปโภค 
บริโภค 

  (3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่ส่งผล
กระทบต่อธุรกิจร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) 
ด้านสถานที่การจัดจ าหน่าย 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 

  (4)  นโยบายภาครัฐบาลในการใหค้วามช่วยเหลือและส่งเสริมธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก 
2)   ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ผลกระทบในเชิงธุรกิจจากศูนย์การค้า

ขนาดใหญ่ที่มีตอ่ธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก 
3)  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

อ าเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 177,242 คน (ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2562)  
ซ่ึงจ านวนประชากรน้ันมีจ านวนมากยากที่จะส ารวจได้ทั้งหมดภายใต้เวลาที่จ ากัด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
น่าเช่ือถือและภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบประมาณค่า
สัดส่วน โดยใช้ตาราง Taro Yamane ที่ระดับความน่าเช่ือถือ 95% จากค่าที่ได้จะต้องใช้ตัวอย่างไม่
น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเช่ือถือมากข้ึน และลดค่าเบี่ยงเบนต่างๆ ที่อาจ
เกิดข้ึน การศึกษาครั้งน้ีจึงก าหนดขนาดตวัอย่างที ่400 ตัวอย่าง 

4) ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ระหว่างสิงหาคม – พฤศจิกายน 2562 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ท าแบบสอบถามใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกค า ตอบซ่ึงผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 5 ส่วน ดังน้ี  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภค 
 ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่ส่งผล
กระทบต่อธุรกิจร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก 
 ส่วนที่ 4 แนวนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือส่งเสริมธุรกิจรา้นคา้ปลีกขนาดเล็ก 
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 ส่วนที่ 5 แบบสอบถามปลายเปิดข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางการปรับตัวทางการค้าของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก 

วิธกีารเกบ็รวบรวมขอมลู  
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามแก่ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน โดยด าเนินการเก็บตามล าดับข้ันตอนดังน้ี 1) เมื่อแบบสอบถามผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนดจนสามารถน ามาใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ จึงด าเนินการส่งแบบสอบถามแก่
ประชากรกลุ่มตัวอย่างจ านวน รวม 400 ชุด 2) แบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับเรียบร้อย น ามา
ตรวจสอบโดยผู้วิจัยคัดเลือกแบบสอบถามเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ มาท าการวิเคราะห์ดว้ยวิธีทางสถิต ิ
 การวเิคราะหข์อ้มลู 
 การวิเคราะห์เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและข้อค าถามที่ต้องการ
ทราบในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ ได้มาวิเคราะห์เพื่อค านวณหาค่าสถิติโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป ดังน้ี 
 1) หาความถ่ีค่าร้อยละ เก่ียวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบคุลากร เก่ียวกับ เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และจ านวนสมาชิกภายในครอบครวั และ 
พฤติกรรมการบริโภค 

 2) ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (SD) (Standard Deviation) ของกลุ่ม
ตัวอย่างในพื้นที่เทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อวิเคราะหข้์อมูลการศึกษาปัจจัยที่มอิีทธิพลตอ่การ
ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่ทีส่่งผลกระทบตอ่ธุรกิจรา้นค้าปลีกขนาดเล็ก และ
แนวนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือส่งเสริมธุรกิจรา้นค้าปลีกขนาดเล็ก 

 การแปลผลค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) น าไปเทียบเกณฑ์การแปล
ความหมายของค่าเฉล่ียที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

ค่าเฉล่ีย 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) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคลากรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าจากศูนย์การค้า
ขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ใช้ t-test กรณีเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) กรณีเปรียบเทียบความแตกต่าง 2 กลุ่มข้ึนไป  

X

X
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ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
 

ผลการวเิคราะหเ์ก ีย่วกบัปจัจยัสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี 

สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้ต่อเดือนโดยเฉล่ีย 
10,001 – 20,000 บาท และมีจ านวนสมาชิกภายในครอบครัว 3 – 4 คน  

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเก ีย่วก ับพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในเทศบาลเมอืง 
สุราษฎรธ์าน ี 

1) พฤติกรรมการบริโภคกอ่นที่ศนูย์การคา้ขนาดใหญ่จะเปิดใหบ้ริการ พบว่า ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการจากร้านมินิมารท์บอ่ยที่สุด ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บรกิาร
คือ ความหลากหลายของสินค้า ค่าใช้จ่ายเงินเฉล่ียต่อการซ้ือสินค้าอุปโภค บริโภค ในหน่ึงครั้งมี
ประมาณ 101 – 500 บาท จะซ้ือสินค้าอุปโภค บริโภคในวันอาทิตย์ ช่วงเวลาที่ไปใช้บรกิารซ้ือสินค้า
อุปโภค บริโภค มากที่สุด คือ ช่วงเวลา 16.01 – 19.00 น. ซ้ือสินค้าอุปโภค บริโภคทุกสัปดาห์ 

2) พฤติกรรมการบริโภคหลงัจากที่ศนูย์การคา้ขนาดใหญ่เปิดใหบ้รกิาร พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการใช้บรกิารจากศูนย์การค้าเซ็นทรัล พล่าซ่า สุราษฎร์ธานี มีการใช้จ่ายเงิน
เฉล่ียต่อการซ้ือสินค้าอุปโภค บริโภค ในหน่ึงครั้ง เป็นเงิน 501 – 1,000 บาท จะซ้ือสินค้าอุปโภค 
บริโภคในวันอาทิตย์ ช่วงเวลาที่ไปใช้บริการซ้ือสินค้าอุปโภค บริโภค มากที่สุดคือ ช่วงเวลา 16.01 – 
19.00 น. ซ้ือสินค้าอุปโภค บริโภคทุกสัปดาห์ 

ผลการวเิคราะหข์้อมลูเก ีย่วก ับปจัจยัทีม่อี ิทธพิลตอ่การตัดสนิใจเลือกซื้อสินคา้จาก
ศ ูนยก์ารคา้ขนาดใหญท่ีส่ง่ผลกระทบตอ่ธรุกจิรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็ 

โดยภาพรวม เป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีระดับความคดิเหน็ระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากัน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านสถานที่การจัดจ าหน่าย รองลงมาคือ ด้านราคา และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1) ด้านผลิตภัณฑ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ การจัดเรียงสินค้าอย่างเป็นหมวดหมูง่่ายตอ่
การค้นหา สินค้ามีความสดใหม่เสมอ ปริมาณสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และ
ความรับผิดชอบตอ่สินค้าภายหลังจากที่ทา่นซ้ือสินค้าไปแล้ว 

2) ด้านราคา ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก คือ ราคาสินค้า ป้ายเปรียบเทียบราคาสินคา้ การ
ประกันราคาสินค้า และสามารถช าระคา่สินค้าด้วยบัตรเครดิต 



 664   
 

3) ด้านสถานที่การจัดจ าหน่าย ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก คือ ความสะดวกสบายของสถานที่
จอดรถยนต์ บรรยากาศและความสะดวกสบายในสถานที ่ความสะดวกสบายในการเดินทาง ระบบ
รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน และช่ือเสียงและภาพพจน์ของสถานบริการจ าหน่ายสินค้า 

4) ด้านการส่งเสริมการตลาด ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก คือ ความต้องการของสมาชิกภายใน
ครอบครัว ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดของพนักงาน ข้อมูลข่าวสารและส่ือ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  การจัดรายการการส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคา ของแถม การชิงโชค และ
ความแตกต่างดา้นภาษา 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเก ีย่วกบัแนวนโยบายรฐับาลในการช่วยเหลอืสง่เสรมิธรุกจิรา้นคา้
ปลกีขนาดเลก็ 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านโครงการปรับภาพลักษณ์ร้านค้า ด้านโครงการ       
โชห่วยออนไลน์ และการน าโมเดล  “โย๋ เล่อ” (Ule Model) ของจีนมาใช้ในการพัฒนาร้านค้า           
มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1) ด้านโครงการปรับภาพลักษณร์้านค้า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก คือ การจัดร้านในรูปแบบ 
“5 ส” คือ สวย –สว่าง –สะอาด–สะดวก –สบาย สนับสนุนให้ร้านค้ามบีรกิารเสริมตา่ง ๆ อย่างครบ
วงจร ร่วมมือกับผู้ผลิต ผู้แทนจ าหน่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และเสริมสร้างองค์ความรู้
การบริหารจดัการ 

2) ด้านการน าโมเดล “โย๋ เล่อ” (Ule Model) ของจีนมาใช้ในการพัฒนาร้านค้า ภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง คือ การช่วยเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายให้กับร้านค้าเล็ก ๆ ในชนบท โดยอาศัย
ความร่วมมือกับไปรษณย์ี ร้านค้าในชนบทและทั่วประเทศเข้าไปจ าหน่ายสินค้าขายแบบออนไลน์โดย
ใช้ไปรษณีย์เป็นผู้ส่ง 

3) ด้านโครงการโชห่วยออนไลน์ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ น าแอปพลิเคช่ันหรือ
เว็บไซต์ มาท าเป็นแพลตฟอร์มในการส่ังซ้ือสินค้าจากรา้นโชห่วย ไปยังผู้ผลิตสินค้าโดยตรง การพัฒนา
ช่องทางในการรับค าส่ังซ้ือสินค้าออนไลน์ การบริหารสต๊อกสินค้า และค าส่ังซ้ือสินค้ารวมถึงการ
บริหารจัดการด้านการขนส่ง การพัฒนาช่องทางการส่ังซ้ือสินค้าออนไลน์ระหว่างธุรกิจด้วยกันเอง  
(Business to Business) และธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. จะสนับสนุนด้านสินเช่ือการค้า หรือ
สินเช่ือในการส่ังซ้ือสินค้าให้กับร้านค้าโชหว่ยที่เข้ารว่มโครงการ 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูการเปรยีบเทยีบปจัจยัสว่นบคุคลทีม่อีทิธพิลตอ่การตัดสินใจเลือก
ซื้อสนิคา้จากศนูยก์ารคา้ขนาดใหญท่ีส่ง่ผลกระทบตอ่ธรุกจิรา้นคา้ปลกีขนาดเลก็ 
 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าจากศูนย์การค้า
ขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบตอ่ธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
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อาชีพ รายได้ต่อเดือนโดยเฉล่ีย และจ านวนสมาชิกภายในครอบครัวทีต่่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพต่างกันซ้ือสินค้าจาก
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็กด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 

อภิปรายผล 
  
 ผลจากการวิจัย เรื่อง “การศึกษาผลกระทบจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่ต่อธุรกิจร้านค้าปลีก
ขนาดเล็กในเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี” มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายผลดงัน้ี 

1) พฤติกรรมการบริโภคก่อนที่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่จะเปิด พบว่า มีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการจากร้านมินิมาร์ทบ่อยที่สุด ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคือ ความหลากหลายของ
สินค้า ค่าใช้จ่ายเงินเฉล่ียต่อการซ้ือสินค้าอุปโภค บริโภค ในหน่ึงครั้งมีประมาณ 101 – 500 บาท ซ้ือ
สินค้าอุปโภค บริโภคในวันอาทิตย์ ช่วงเวลา 16.01 – 19.00 น. ซ้ือสินค้าอุปโภค บริโภคทุกสัปดาห์ 
จากผลการศึกษาเพื่อให้ธุรกิจร้านค้าปลีกยังคงอยู่ ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่
ช่วยอุดหนุน สอดคล้องกับแนวคิดของอุทัย บุญประเสริฐ (2542) คือ การมีส่วนร่วมเป็นการเปิด
โอกาสให้สมาชิกของชุมชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจในกิจกรรม ใด ๆ ให้ความ
ช่วยเหลือและมีอิทธิพลต่อการด าเนินกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของ
จินตนา สุจจานันท์  (2549) เห็นว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการด าเนินงานรวมพลัง
ประชาชนกับองค์กรของรัฐหรือองค์กรเอกชนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของชุมชน 
โดยให้สมาชิกเข้ามาร่วมวางแผน ปฏิบัติ และประเมินงาน เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เรืองรอง นันติ  (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบอาชีพธุรกิจ
ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ในอ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มี
การปรับตัว เน่ืองจากยอดขายของร้านลดลงไปจากเดิม ดังน้ัน ผู้ประกอบการต้องรักษาลูกค้าเดิมและ
เพิ่มลูกค้ารายใหม่ ศึกษาและวิเคราะหค์วามต้องการของลูกค้า โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ ดี สินค้า
ต้องมีความทันสมัยและหลากหลาย ขายสินค้าในราคาที่ไม่เอาเปรยีบลูกค้า มีการจัดโปรโมช่ันส่งเสริม
การขายเพื่อเป็นการดึงดูดใจลูกค้า ท าให้ลูกค้าอยากกลับมาใช้บริการของร้าน เพื่อให้ร้านค้าด ารงอยู่ 
และสามารถพัฒนาด าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคมากที่สุดต่อไป ปัญหาของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกขนาดเล็ก คือ ไม่มีความรู้เก่ียวกับ
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การบริหารธุรกิจ ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนจึงท าให้ไม่สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่เท่ากับร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่ ไม่มีอ านาจการตอ่รองกับผู้ผลิตและจ าหน่าย ไม่มีการโฆษณาหรอืประชาสัมพันธ์ 

2) พฤติกรรมการบริโภคหลังจากที่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่เปิดให้บริการ พบว่า มีการใช้
บริการจากศูนย์การค้าเซ็นทรัล พล่าซ่า สุราษฎร์ธานี มีการใช้จ่ายเงินเฉล่ียต่อการซ้ือสินค้าอุปโภค 
บริโภค ในหน่ึงครั้ง เป็นเงิน 501 – 1,000 บาท ซ้ือสินค้าอุปโภค บริโภคในวันอาทิตย์ ช่วงเวลาที่ไป
ใช้บริการซ้ือสินค้าอุปโภค บริโภค มากที่สุดคือ ช่วงเวลา 16.01 – 19.00 น. ซ้ือสินค้าอุปโภค บริโภค
ทุกสัปดาห์ สอดคล้องกับทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือของ คอทเลอร์ (Kotler, 2003 อ้างถึงใน 
อดุลย์จาตุรงกุล, 2550) ประกอบด้วยกระบวนการตัดสินใจ 5 ข้ันตอน คือ 1) การรับรู้ปัญหาหรือ
ความจ าเป็น (Problem or Need Recognition) ไม่พอใจ หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ความต้องการ
ของตนเอง ซ่ึงเกิดข้ึนเองหรือเกิดจากส่ิงกระตุ้นความต้องการเมื่อเกิดถึงระดับหน่ึงจะเป็นส่ิงกระตุ้น
บุคคลเรียนรู้ถึงวิธีที่จะจัดการกับส่ิงกระตุ้นจากประสบการณใ์นอดีตท าให้เขารูว้่าจะตอบสนองอย่างไร  
2) การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เมื่อความต้องการถูกกระตุ้นมากพอและส่ิงที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการอยู่ใกล้ผู้บริโภคจะด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการทันทีแต่ถ้าความ
ต้องการไม่สามารถตอบสนองความต้องการจะถูกจดจา ไว้เมื่อความต้องการที่ถูกกระตุ้นได้สะสมไว้
มากพอ 3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลจากข้ันที่ 2 
ต่อไปผู้บริโภคจะเกิดการเข้าใจและประเมินทางเลือกต่าง ๆ  4) การตัด สินใจซ้ือ (Purchase 
Decision) จากการประเมินผลทางเลือกในข้ันตอนที่ 3 ผู้บริโภคจะต้องตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ที่เขา
ชอบมากที่สุดปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนระหว่างการ ประเมินผลและการตัดสินใจซ้ือ  5) พฤติกรรม
ภายห ลังการซ้ือ (Post purchase Feeling) เป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ ภายหลังการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้ว 
 3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าจากศูนย์การคา้ขนาดใหญท่ี่ส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุสถานภาพ 
อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และจ านวนสมาชิกที่ต่างกันต่างกัน ตัดสินซ้ือสินค้าจากศูนย์การค้าขนาด
ใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็กด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่การจัด
จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกันอย่างมนัียส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 สอดคล้อง
แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ที่ให้ค านิยามพฤติกรรมผู้บรโิภคว่า การตัดสินใจของ
ผู้บริโภคได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลทางด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ วงจรชีวิตครอบครัว อาชีพ 
โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา ค่านิยมหรือคุณค่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
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ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาเรื่อง “การศึกษาผลกระทบจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่ต่อธุรกิจร้านค้าปลีกขนาด

เล็กในเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี” ซ่ึงได้ข้อสรุปเป็นข้อเสนอแนะดังน้ี 
1) เพิ่มปัจจัยแรงจูงใจต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าจากศูนย์การค้าขนา ดใหญ่ส่งผลต่อ

ธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก น าผลการวิจัยไปประยุกตใ์ช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจทีเ่ก่ียวข้องกับ
ธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพัฒนารูปแบบการ
น าเสนอการขายเพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืนของธุรกิจ 

2) ควรศึกษาเพิ่มเติมในปจัจัยอ่ืนที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการเลือกซ้ือสินค้าว่ามาจากเหตุผลใด 
แล้วน าข้อมูลที่ได้มาเป็นองค์ประกอบในการด าเนินธุรกิจอ่ืน ๆ     

ข้อเสนอแนะในการศกึษาครัง้ตอ่ไป 
1) เพิ่มปัจจัยแรงจูงใจในการตัด สินใจเลือกซ้ือสินค้าจากธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก

แนวนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือส่งเสริมธุรกิจรา้นค้าปลีกขนาดเล็ก 
2) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าจากธุรกิจรา้นคา้ปลีกขนาดเล็กเพิ่มเติม 
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คุณภาพการให้บริการ ของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย สุราษฎรธ์าน ี

รุ่งฉัตร รักแก้ว*  
 

 บทคดัยอ่ 
 

การศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการ ของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันประภัย สุราษฎร์ธานี 
มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของลูกค้า ที่มาใช้บริการ  บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย  
สุราษฎร์ธานี ในด้านต่าง ๆ  ทั้ง 5 ด้าน ของการวัดคุณภาพบรกิาร คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน
ความน่าเช่ือถือขององค์กร ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการเอาใจใส่ ด้านความไว้วางใจ และเพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นด้านบริการของลูกค้าที่มาใช้บริการ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย สุราษฎร์ธานี 
โดยจ าแนกเป็น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ประเภทของประกันภัยที่ ซ้ือ  การเกิด
อุบัติเหตุทางรถยนต์  และสาเหตุที่เลือกท าประกันภัยรถยนต์  โดยผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้ข้อมูลลูกค้าที่มาใช้บริการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม  – ตุลาคม จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง โดยงานวิจัยเรื่องน้ีเลือกใช้ กรอบแนวคิด คุณภาพของการให้บริการ 
ของ Ziethaml, Parasuraman, and Berry (1985) ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ 
(Tangible) ด้านความน่าเช่ือถือขององค์กร (Reliability) ด้านการตอบสนองลูกค้า (Responsiveness)  
ด้านการเอาใจใส่ (Empathy) ด้านความไว้วางใจ (Assurance)   

ผลการวิจัยในครั้งน้ี พบว่า 1) คุณภาพการให้บริการของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย  
สุราษฎร์ธานี ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยลูกค้ามีความคิดเห็นในดา้นความ
สะอาดขององค์กร มากเป็นอันดับหน่ึง  2) คุณภาพการให้บรกิารของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย 
สุราษฎร์ธานี ด้านความน่าเช่ือถือขององค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยลูกค้ามีความคิดเห็นด้าน
พนักงานตอบข้อสงสัยลูกค้าได้เป็นอย่างดี มากเป็นอันดับหน่ึง 3) คุณภาพการให้บริการของ บมจ. 
กรุงไทยพานิชประกันภัย สุราษฎร์ธานี ด้านการตอบสนองลูกค้า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยลูกค้ามี
ความคิดเห็นด้านพนักงานมีจ านวนเพียงพอต่อการบริการลูกค้า มากเป็นอันดับหน่ึง 4) คุณภาพการ
ให้บริการของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย สุราษฎร์ธานี ด้านการเอาใจใส่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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โดยลูกค้ามีความคิดเห็นด้านพนักงานให้ความดูแลหลังการขายแก่ลูกค้าเป็นอย่างดี มากเป็นอันดับ
หน่ึง , 5) คุณภาพการใหบ้รกิารของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย สุราษฎร์ธานี ด้านความไว้วางใจ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยลูกค้ามีความคิดเห็นด้านพนักงานมีการติดต่อถึงลูกค้าเมื่อมีข่าวสา ร
อัพเดทต่างๆ มากเป็นอันดับหน่ึง  

ผู้วิจัยคาดหวังว่า การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการที่ดีข้ึนกว่าเดิม และมีการเสริมในเรื่องของการให้ค าแนะน าและอธิบายในรายละเอียด ของ
แต่ละประเภทกรมธรรม์ประกันภัย  เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซ้ือของผู้บริโภค และท าให้ลูกค้า
มั่นใจในการบริการและตดัสินใจใช้บริการมากที่สุด   
  
ค  าส าคญั: คุณภาพการใหบ้รกิาร, ประกันภัย  
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บทน า 
 

สภาพปญัหา ความส าคญั และ เหตผุลของการศกึษา  
ปัจจุบันรถยนต์ถือเป็นพาหนะส าคัญที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการเดินทางสัญจรบนท้องถนนและ

สัญจรในชีวิตประจ าวัน ซ่ึงการเดินทางโดยรถยนตถื์อว่ามีความสะดวก และ มีความคล่องตัวเป็นอย่าง
มาก จนท าให้จ านวนรถยนต์เพิ่มข้ึนในทุก ๆ ปี และ คาดว่ามีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองซ่ึงการที่
จ านวนรถยนต์เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่ิงที่ส่งผลตามมาคืออุบัตเิหตบุนทอ้งถนน อาจะเกิดได้จาก ความ
ประมาท การไม่เคารพกฎจราจร หรือรวมถึงการเมาสุรา โดยจ านวนอุบัติเหตบุนทอ้งถนนน้ัน เพิ่มข้ึน
ทุกปีอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก ต่อผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ และ ผู้ที่ได้รับความ
เสียหายจากอุบัติเหตุในแตล่ะครั้งและเพื่อลดความเสียหายจากอุบัตเิหตุรถยนต์ กฎหมายมีข้อก าหนด
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนตท์ุกคัน จะต้องท าประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ซ่ึงมีความคุ้มครอง
ในด้านชีวิตและร่างกายแก่ผู้ประสบภัยจากรถทุกคน โดยบริ ษัทผู้รับประกันภัยจะท าการจ่ายค่า
สินไหมทดแทนตามวงเงินคุ้มครองที่ระบุไว้ตามเงื่ อนไขที่ระบุไว้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุข้ึนจริง ความ
เสียหายที่เกิดข้ึนอาจจะมากกว่าที่ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจะชดใช้ได้ ท าให้ผู้ประสบภัยจะต้อง
รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดข้ึนเอง ดังน้ันทางบริษทัประกันภัยต่าง ๆ  จึงได้มีประกันภัยรถยนต์ภาค
สมัครใจเกิดข้ึน เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่เกินวงเงินจากประกันภัยภาคบังคับ เพื่อชดเชยและ
บรรเทาความเสียหายทีเ่กิดข้ึน จึงส่งผลให้การท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีความส าคญัต่อผู้เอา
ประกันภัย และ บุคคลภายนอก   

ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ จัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจวินาศภัย ซ่ึงมีการรับประกันความเสียหายที่เกิด
จาก อัคคีภัย ภัยทางทะเล และ ขนส่ง อุบัติเหตุส่วนบุคคล และ สุขภาพ รวมถึง รถยนต์ และ ความ
รับผิดต่อบุคคลภายนอก จากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิ จ
ประกันภัย (คปภ.) พบว่า ส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจประกันภัยประเภทรถยนต์ถือเป็นสัดส่วนที่
มากที่สุดในทุกประเภทของการรับประกันภัย น่ันคือร้อยละ  57 รองลงมาคือประกันภัยเบ็ดเตล็ด  
ร้อยละ 35 ล าดับถัดไปคือ ประกันอัคคีภัย ร้อยละ 5 สุดท้ายคือ ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  
ร้อยละ 3 บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย ถือเป็นบริษัทที่อยู่ในวงการประกันภัยมายาวนาน ถึง 66 ปี 
โดยปัจจุบัน เรามุ่งเน้นทางการขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางธนาคาร และ ผ่านตัวแทนนายน้า  
ต่าง ๆ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ถือเป็นผลิตภัณฑ์หลักอีกอย่างหน่ึง ในการน าเสนอขายและ
ดึงดูดลูกค้า โดยทางผู้จัดท าวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการให้บริการของ  บมจ.กรุงไทยพานิช
ประกันภัย ที่จะส่งผลให้ลูกค้าเลือกซ้ือหรือตัดสินใจในการท าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  โดยใน
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การศึกษาวิจัย ใช้แนวคิดการวัดคุณภาพการบริการ (Service Quality: SERVQUAL) ประกอบไป
ด้วยปัจจัยทั้ง 5 ด้าน คือ   

1) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Tangible) คือ คุณภาพของการบริการในด้านสภาพ 
แวดล้อม ซ่ึงลูกค้าสามารถรับรู้ได้จากการบรกิารของเรา เช่น การตกแต่ง บรรยากาศ เครื่องมือ หรือ 
ป้ายต่าง ๆ   

2) ด้านความน่าเช่ือถือขององค์กร (Reliability) คือ คุณภาพด้านความน่าเช่ือถือ ว่าตรง
ตามโฆษณาชวนเช่ือหรือไม่  

3) ด้านการตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) คือ การตอบสนองของพนักงานต่อลูกค้า
ที่มาใช้บริการ   

4) ด้านการเอาใจใส่ (Empathy) คือคุณภาพการให้บริการเก่ียวกับการเอาใจใส่ลูกค้าของ
พนักงาน รวมไปถึงการสนใจที่จะช่วยเหลือลูกค้าทีใ่ช้บริการแล้วเกิดปัญหา (บริการหลังการขาย)  

5) ด้านความไว้วางใจ (Assurance) คือ คุณภาพการใหบ้ริการดา้นความรู้ความสามารถของ
พนักงานที่ให้บริการ ซ่ึงในด้านน้ีจะเป็นส่ิงที่สร้างความไว้วางใจจากลูกค้าว่าจะได้รับการบริการที่
ดี  (Ziethaml, Parasuraman, & Berry, 1985) โดยข้อมูลจากการศึกษาจะสามารถน า ไปใ ช้
ประโยชน์ในองค์กรที่ผู้วิจัยท างานอยู่ เพื่ อน าข้อมูลการวิจัยมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการ
ปฎิบัติงานด้านการให้บริการในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซ่ึงจะสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน และ พัฒนาบุคคลการในองค์กรใหม้ีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
 

วัตถุประสงคข์องการวจิยั 
 

1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของลูกค้า ที่มาใช้บรกิาร บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย สุราษฎร์
ธานี ในด้านต่าง ๆ ทั้ง 5 ด้าน ของการวัดคุณภาพบริการ  คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความ
น่าเช่ือถือขององค์กร ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการเอาใจใส่ ด้านความไวว้างใจ  

2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นด้านบริการของลูกค้าที่มาใช้บริการ บมจ.กรุงไทยพานิช
ประกันภัย สุราษฎร์ธานี โดยจ าแนกเป็น  เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ประเภทของ
กรมธรรม์ที่มี การเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ และ สาเหตุที่ซ้ือประกันภัยรถยนต์  
  
 
 
 



 675   
 

สมมติฐานงานวจิยั 
 
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกัน มีผล

ต่อความคิดเห็นด้านคุณภาพการบริการที่ตา่งกัน  
  

ขอบเขตของการศกึษา 
 

งานวิจัยเรื่องน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับคุณภาพการบริการของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย 
โดยเลือกใช้ กรอบแนวคิด คุณภาพของการให้บริการ ของ Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 
1985; 1990 ซ่ึงได้น ามาก าหนดใช้ในการศกึษา และกลุ่มตัวอย่างที่น ามาศกึษาวิจัย คือ ลูกค้าที่เข้ามา
ใช้บริการ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย โดยมีการส ารวจผ่านแบบสอบถาม ซ่ึงมีระยะเวลาในการ
ส ารวจในช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562   
  

ประโยชนข์องการศกึษา 
 

1) ท าให้ผู้บริหารสามารถทราบถึงความคิดเห็นด้านการบริการขององค์กร  และสามารถ
น ามาปรับปรงุคณุภาพการบริการ  

2) พัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานในองค์กรให้มีความเข้าใจในงานบริการเพิ่มมากข้ึน 
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคดิและทฤษฎเีก ีย่วกบัการใหบ้รกิาร  
ความหมายของการบรกิาร  
ราชบัณฑิตยสถาน (2525, น. 463) ให้ความหมายของการบริการไว้ว่า หมายถึงการปฏิบัติ

รับใช้การให้ความสะดวกต่าง ๆ  เช่น ให้บริการ ใช้บริการ  
สมชาติ กิจยรรยง (2536, น. 42) กล่าวว่า การบริการเป็นกระบวนการของการปฏิบัติตนเพื่อผู้อ่ืน 
Kotler (1994, p. 464) กล่าวว่า การบริการ หมายถึงกิจกรรมใด ๆ หรือการปฏิบัติที่กลุ่ม

หรือคณะใดคณะหน่ึง สามารถเสนอส่ิงส าคัญที่มองไม่เห็นเป็นตัวเป็นตน และไม่มีผลในการเป็น
เจ้าของผลผลิตของบริการอาจเป็นหรือไมเ่ป็นผลิตภัณฑ์ก็ได้  
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ศิริพร ตันติพูลวินัย (2538, น. 59) กล่าวว่า บริการเป็นงานที่เราท าเพื่อผู้อ่ืน ท าแล้วผู้อ่ืน
ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจ และผู้กระท าต้องมีความสุขในงานน้ันด้วย  

สุขุม นวลสกุล (2538, น. 16-21) กล่าวว่า “ค าว่าบริการน่าจะเป็นค าที่มีคุณค่าและชวนให้
ภูมิอกภูมิใจ เพราะค าว่าบริการน้ัน หมายถึง การท าประโยชน์ใหกั้บคนอ่ืนใหค้นอ่ืนมีความสุข ความ
พอใจ ซ่ึงคนที่ท าก็น่าจะมีความสุขที่ตัวเองมีคุณค่าแก่คนอ่ืน ฉะน้ันถ้าเราตั้งอุดมการณ์ไว้ว่างานของ
เราคือการบริการแล้วละก้อ งานที่เราท าจะเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการเสมอ ผู้ที่มีหัวใจบริการ
จริงๆน้ันต้องแสวงหาความรู้รอบตัวเพื่อจะได้ใช้ความรู้น้ันมาให้บริการเขาได้ความเจริญรุ่งเรืองของ
ธุรกิจ หรือองค์กรไม่ได้ข้ึนอยู่กับระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพหรือสินค้าที่มีคุณภาพเลิศเท่าน้ัน 
การพัฒนาให้มีหัวใจบริการกับคนในองค์การก็เป็นองค์ประกอบทีส่ าคญัที่ละเลยไม่ได้ งานบริการคือ
การท าให้ลูกค้าพอใจ (Customer’s Satisfaction) ลูกค้าทุกคนมีความแตกต่างกันไป ดังน้ันเราต้อง
บริการที่ดีใหเ้ขาพอใจจึงจะเป็นงานทีม่ีคณุภาพ (เกียรติภูมิ วงษ์รจิต, 2538, น. 2-3)  

วินัย ร าพรรณ์ (2546) การบริการ หมายถึง กระบวนการของการปฏิบัตตินเพื่อให้เกิดผลกับ
ผู้อ่ืน ดังน้ัน ผู้ที่จะให้การบริการคนอ่ืน จึงควรจะมีคณุสมบัตสิามารถอ านวยความสะดวกและปฏิบัติ
ต่อผู้อ่ืนในด้านการบริการอย่างมีความรับผิดชอบและมคีวามสุข  

อาศยา โชติพานิช (2549) การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพื่อ
ประโยชน์ของผู้อ่ืน การบริการที่ดผู้ีรับบรกิารก็จะไดร้ับความประทับใจและช่ืนชมองค์กร ซ่ึงเป็นส่ิงดี
ส่ิงหน่ึงอันเป็นผลดีกับองค์กรของเรา เบื้องหลังความส าเร็จเกือบทุกงานมักพบว่างานบริการเป็น
เครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่างๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ เป็นต้น ดังน้ัน ถ้า
บริการดีผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ซ่ึงการบริการถือเป็นหน้าเป็นตาขององค์กร ภาพลักษณ์ของ
องค์กรก็จะดีไปด้วย  

สมิต สัชฌุกร (2550) การบริการ หมายถึง การปฏิบัติงานทีก่ระท าหรือตดิต่อและเก่ียวข้อง
กับผู้ใช้บริการ การให้บุคคลต่าง ๆ  ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหน่ึง ทั้งด้วยความพยายามใดๆ ก็ตาม
ในการท าให้คนต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องได้รับความช่วยเหลือ  

แนวคดิและทฤษฎ ีเก ีย่วกบัคณุภาพการใหบ้รกิาร  
ความหมายของคณุภาพบรกิาร  
เน่ืองจากการบริการเป็นงานที่ไม่สามารถจับต้องได้จึงเป็นการยากที่จะท าการประเมิน

คุณภาพของการบริการ แต่นักวิชาการหลายท่านได้ให้ค านิยามและแนวทางในการประเมินคุณภาพ
ของการบริการไว้น่าสนใจ ดังน้ี  

Douglas (2007) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพการใหบ้ริการ (Service Quality) หมายถึง ทัศนคติ
ที่เกิดข้ึนในระยะยาวเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัตงิานทั้งหมด  
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ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2552) ได้กล่าวว่า บริการที่ยอดเย่ียมตรงกับความตอ้งการ หมายถึง
ส่ิงที่ลูกค้าต้องการหรือหวังไว้ไดร้ับการตอบสนอง ส่วนบริการที่เกินความตอ้งการของลูกค้า หมายถึง
บริการที่ลูกค้าไดร้ับดกีว่าที่หวังไว้ ท าให้เกิดความรู้สึกประทบัใจ  

Etzel (2014) กล่าวว่าการจัดการคณุภาพการบริการขององค์กรน้ันควรจะค านึงถึง  
1)  การตั้งความคาดหวังของผู้บริโภค  
2)  ควรวัดระดับความคาดหวังจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
3)  พยายามรักษาคุณภาพการบรกิารใหเ้หนือกว่าระดับความคาดหวังของผู้บริโภค  
จากความหมายของคุณภาพการบริการ ผู้เขียน สามารถสรุปได้ว่าคุณภาพการบริการ 

หมายถึง ส่ิงที่ลูกค้าคาดหวังที่จะไดร้ับ จนท าให้เกิดความรู้สึกประทบัใจ และ ผู้ส่งมอบจะต้องมอบส่ิง
ที่ดีและตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ทีสุ่ด  

เครือ่งมอืการวดัคณุภาพการบรกิาร Ziethaml, Parasuraman & Berry (2013)   
คุณภาพการบริการ (Service Quality) เป็นส่ิงที่ลูกค้าทุกคนคาดหวังที่จะได้รับจากการ

บริการในการให้บริการ ลูกค้าจะวัดจากเครื่องมือวัดคุณภาพการบริการซ่ึงเป็นการวัดคุณภาพ
จาก 5 ด้านดังน้ี  

1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) หมายถึง งานบริการควรมีความเป็น
รูปธรรมที่สามารถสัมผัสจับตอ้งไดม้ีลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เหน็ เช่น อุปกรณ์ และเครื่องใช้
ส านักงานสภาพแวดล้อมและการตกแต่ง การแต่งกายของพนักงาน แผ่นพับ และเอกสารต่างๆ ป้าย
ประกาศ ความสะอาดและความเป็นระเบียบของส านักงาน ท าเลที่ตั้ง ลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้
ลูกค้ารับรู้ว่ามีความตั้งใจในการให้บริการ และลูกค้าสามารถเห็นภาพได้ชัดเจน  

2) ความน่าเช่ือถือ (Reliability) หมายถึง การให้บริการต้องตรงตามเวลาที่สัญญาไว้กับ
ลูกค้างานบริการที่มอบหมายใหแ้ก่ลูกค้าทกุครั้งตอ้งมีความถูกต้อง เหมาะสม และมีความสม่ําเสมอ มี
การเก็บข้อมูลของลูกค้าและสามารถน ามาใช้ได้อย่างรวดเร็ว มีพนักงานเพียง พอต่อการให้บริการ 
และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดกับลูกค้าดว้ยความเตม็ใจ  

3) การตอบสนองลูกค้า (Responsive) หมายถึง ความรวดเร็วเป็นความตัง้ใจที่จะช่วยเหลือ
ลูกค้า โดยให้บริการอย่างรวดเร็ว ไม่ให้รอคิวนานรวมทั้งตอ้งมีความกระตอืรือร้น เห็นลูกค้าแล้วต้อง
รีบต้อนรับต้อนรับให้การช่วยเหลือ สอบถามถึงการมาใช้บริการอย่างไม่ละเลย ความรวดเร็วจะตอ้งมา
จากพนักงาน และกระบวนการในการให้บริการที่มปีระสิทธิภาพ  

4) การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (Assurance) หมายถึง การบริการจากพนักงานที่มีความรู้
ความสามารถในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องมีทักษะในการท างานตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
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มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท าให้ลูกค้าเกิดความเช่ือถือ และรู้สึกปลอดภัยสร้าง ความมั่นใจว่าลูกค้า
ได้รับบริการที่ด ี 

5) การเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Empathy) หมายถึง พนักงานที่ให้บริการลูกค้าแตล่ะรายด้วย
ความเอาใจใส่และใหค้วามเปน็กันเองและดูแลลูกค้าเปรียบเสมือนญาติ และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ให้รับทราบ ศึกษาความตอ้งการของลูกค้าแต่ละรายมีความเหมือนและความแตกต่างในบางเรื่อง ใช้
เป็นแนวทางการให้บริการลูกค้าแตล่ะรายในการสรา้งความพึงพอใจ  
 

กรอบแนวคดิงานวจิยั 
 

การศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการ ของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย สุราษฎร์ธานี 
ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเรื่อง การวัดคุณภาพการบริการ (Service Quality: SERVQUAL) ของ Ziethaml,  
Parasuraman, and Berry, 1985 มาใช้ในการก าหนดกรอบแนวคดิงานวิจัย ดังน้ี 
 

     ตัวแปรอสิระ                        ตัวแปรตาม 
       (Independent Variables)        (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วิธกีารด าเนนิการวจิยั   
 
 
 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) ซ่ึงผู้วิจัย
ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ และน าเสนอรายงานในรูปแบบตารางประกอบความเรียง  

ค ุณภาพการใหบ้รกิาร ของ บมจ.กรุง
ไทยพานชิประกนัภยั สุราษฎรธ์าน  ี

1. ด้านลักษณะทางกายภาพ 

(Tangible) 

2. ด้านความน่าเช่ือถือขององค์กร 

(Reliability)  

3. ด้านการตอบสนองลูกค้า 

(Responsiveness) 

4. ด้านการเอาใจใส่ (Empathy)  

5. ด้านความไว้วางใจ (Assurance)  

 

 

ปจัจยัพ ืน้ฐานสว่นบคุคล 

• เพศ 

• อายุ 

• ระดับการศึกษา 

• อาชีพ 

• รายได้ 

• ประเภทของประกันภัยที่ซ้ือ 

• การเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ 

• สาเหตุที่เลือกท าประกันภัย

รถยนต์ 
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ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

ประชากรที่ใ ช้ในการวิจัยครั้ง น้ี คือ  ลูกค้ าที่ เข้ามาใช้บริการ  บมจ.กรุง ไทยพา นิช
ประกันภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 400 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ  บมจ.กรุงไทยพานิช
ประกันภัย  จังหวัดสุราษฎรธ์านี จ านวน 400 คน ซ่ึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างทีสุ่่มแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) คือ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บรกิาร บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ในช่วงเดือน 4 เดือน ตั้งแต่ กรกฎาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2562     
 

วิธีการสุม่ตวัอยา่ง 
 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกวิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive sampling) คือ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ในช่วงเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2562  เก็บจนครบตามจ านวน 400 ชุด  
  

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน โดยการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เครื่องมือแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ  อายุ  ระดับ การศึกษา  อาชีพ  รายได้
เฉล่ียต่อเดือน  ประเภทของประกันภัยที่ ซ้ือ  การเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์  และสาเหตุที่เลือกท า
ประกันภัยรถยนต์ แบบเลือกตอบ จ านวน 8 ข้อ  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นด้านคุณภาพการให้บริการ ของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย  
สุราษฎร์ธานี  5 ด้าน จ านวน 20 ข้อ  

1) ด้านลักษณะทางกายภาพ  
2) ด้านความน่าเช่ือถือขององค์กร  
3) ด้านการตอบสนองลูกค้า  
4) ด้านการเอาใจใส่  
5) ด้านความไว้วางใจ  
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การสรา้งและตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอื 
 

แบบสอบถามฉบับน้ี ผู้วิจัยได้สร้างข้ึนเอง มีข้ันตอนในการสร้าง ดังน้ี  
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องในเรื่อง คุณภาพการให้บริการ ของ บมจ. 

กรุงไทยพานิชประกันภัย สุราษฎร์ธานี ก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย และใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถาม  

2) สร้างแบบสอบถาม และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามว่า ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 
จากการน าแบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ  และน ามาปรับปรุงตามค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา  

3) น าแบบสอบถามที่ปรับปรงุตามค าแนะน าของอาจารย์ทีป่รกึษา เพื่อตรวจสอบความตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) จากน้ันปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ  

4) น าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try–Out) กับ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บรกิาร บมจ.กรุงไทย
พานิชประกันภัย สาขาอ่ืน จ านวน 30 ชุด เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ โดยการหาค่าความเที่ยงหรือ
ความเช่ือถือได้ของแบ บสอบ ถาม (Reliability) โดยใ ช้สูตรสัม ป ระ สิทธิ์ แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ ได้ค่าความ
เที่ยงหรือความเช่ือถือได้ของแบบสอบถามมากกว่า  0.80 ซ่ึงถือว่าแบบสอบถามน้ีมีความเช่ือถือได้
สามารถน าไปเก็บข้อมูลไดจ้รงิ  
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามที่ ผู้วิจัยสร้างข้ึน โดยเลือกวิธีสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี  เมื่อผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามครบตามจ านวนพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
แบบสอบถาม และรวบรวมแบบสอบถามมาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในข้ันตอนต่อไป  

 

การวิเคราะหข์อ้มลู 
 

งานวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย สุราษฎร์ธานีสามารถ
วิเคราะห์และอธิบายโดยใช้สถิต ิดังน้ี  
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1) เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ซ่ึงประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2) สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistic) ประกอบด้วย t –test, One – way ANOVA   
 (1)  T-test ใช้วิเคราะห์ตัวแปร 2 ตัว ได้แก่ ลูกค้าที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นดา้น

คุณภาพการบริการที่ตา่งกัน  
 (2) One way ANOVA ใช้วิเคราะห์ตัวแปรมากกว่า 2  ตัว ข้ึนไป  ได้แก่ ลูกค้ าที่

มี อายุ  ระดับการศึกษา   อาชีพ  รายได้เฉล่ียต่อเดือน  ประเภทของประกันภัยที่ ซ้ือ  การเกิด
อุบัติเหตุทางรถยนต ์ และสาเหตุที่เลือกท าประกันภัยรถยนต์ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นดา้นคณุภาพ
การบริการที่ตา่งกัน   
 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
 

การศึกษาเรื่อง “คุณภาพการให้บริการของ  บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย สุราษฎร์
ธานี” โดยมีวัตถุประสงค์ดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาความคิดเหน็ของลูกค้า ที่มาใช้บริการ บมจ.กรุงไทยพานิช
ประกันภัย สุราษฎร์ธานี ในด้านต่างๆทั้ง 5 ด้าน ของการวัดคุณภาพบริการ คือ ด้านลักษณะทาง
กายภาพ , ด้านความน่าเช่ือถือขององค์กร , ดา้นการตอบสนองลูกค้า , ด้านการเอาใจใส่ , ด้านความ
ไว้วางใจ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นด้านบริการของลูกค้าที่มาใช้บริการ  บมจ.กรุงไทยพานิช
ประกันภัย สุราษฎร์ธานี โดยจ าแนกเป็น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ประเภทของ
กรมธรรม์ที่มี การเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ และสาเหตุที่ซ้ือประกันภัยรถยนต์ มีผลการวิเคราะห์ ดังน้ี  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เป็นลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ บมจ.กรุงไทย
พานิชประกันภัย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจ านวน 400 ตัวอย่าง จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ประเภทของประกันภัยที่ซ้ือ การเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ และสาเหตุที่
เลือกท าประกันภัยรถยนต์ ได้ดังน้ี  

เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  เป็นเพศหญิง  จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อย
ละ 56.0 และ เป็นเพศชาย จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0  

อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ  31-40 ปี  จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อย
ละ 37.5 รองลงมา 20-30 ปี จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และ 41-50 ปี จ านวน 77 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.2  
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ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ  53.3 รองลงมา ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 150 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.5 และ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2  

อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพพนักงานเอกชน จ านวน 132 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.0 รองลงมาข้าราชการ จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0  และ รัฐวิสาหกิจ  จ านวน 
60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  20,001 –
 30,000 บาท จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.1 รองลงมา 30,0001 – 40,000 บาท จ านวน 94 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.5  และ10,001 – 20,000 บาท จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8  

ประเภทของประกันภัยที่ซ้ือ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประเภทของประกันภัยที่
ซ้ือคือประเภท 1 จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมา ประเภท 2+ จ านวน 129 คน คิด
เป็นร้อยละ 32.3  และประเภท 3+ จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2  

การเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เคยมีการเกิดอุบัติเหตุทาง
รถยนต์ จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 และไม่เคย จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5  

สาเหตุที่เลือกท าประกันภัยรถยนต์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีสาเหตุที่เลือกท า
ประกันภัยรถยนต์คือลดค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ  จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อย
ละ 43.0 รองลงมา เพิ่มความมั่นใจในการขับรถ จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0  และป้องกัน
รถยนต์สูญหาย จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0  

ตอนที่ 2 คุณภาพการใหบ้รกิารของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย สุราษฎร์ธานี  
ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.67 เมื่อจ าแนกเป็น

รายข้อแล้ว พบว่า ความสะอาดภายในองค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91 รองลงมา  มี
สถานที่จอดรถเพียงพอ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71 และมีความสะดวกในการเดินทางมา
ใช้บริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.57  

ด้านความน่าเช่ือถือขององค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 เมื่อจ าแนก
เป็นรายข้อแล้ว พบว่า พนักงานตอบค าถามในข้อสงสัยของลูกค้าได้เป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.75 รองลงมา  พนักงานสามารถให้บริการตรงตามเวลาที่ลูกค้าพึงพอใจ อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.64 และพนักงานให้บริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า  อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.43  

ด้านการตอบสนองลูกค้า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70 เมื่อจ าแนกเป็นราย
ข้อแล้ว พบว่า พนักงานมีจ านวนเพียงพอต่อการบริการลูกค้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76 
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รองลงมา  พนักงานมีความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.75 และ
พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71  

ด้านการเอาใจใส่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.64  เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว 
พบว่า พนักงานให้ความดูแลหลังการขายแก่ลูกค้าเป็นอย่างด ีอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68 
รองลงมา  พนักงานน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.66 และพนักงานรับฟังปัญหาต่างๆ และพร้อมปรับปรุงแก้ไข อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.64  

ด้านความไว้วางใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.64 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ
แล้ว พบว่า พนักงานมีการติดต่อถึงลูกค้าเมื่อมีข่าวสารอัพเดทต่างๆ  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.74 รองลงมา  พนักงานมีความช านาญด้านงานประกันภัยเป็นอย่างดี  อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 และพนักงานมีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.67  

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานที่ 1 ลูกค้าที่มีปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านคุณภาพ

การบริการที่ตา่งกัน  
ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของลูกค้า ที่มีความคดิเห็นดา้นคณุภาพการบริการ จ าแนก

ตามเพศ พบว่า ทุกด้าน มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1)  หมายความว่า ลูกค้าที่มีเพศ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นดา้นคณุภาพการบริการ
ที่ไม่ต่างกัน  

ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของลูกค้า ที่มีความคดิเห็นดา้นคณุภาพการบริการ จ าแนก
ตามอายุ พบว่า ด้านความไว้วางใจ มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H1) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H0)  หมายความว่า ลูกค้าที่มีอายุ แตกต่างกัน มีความคิดเหน็ด้านคุณภาพ
การบริการที่ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ดงัน้ันผู้วิจัยจึงทดสอบความแตกต่าง
จ าแนกตามอายุ โดยใช้การทดสอบแบบ Scheffe’s  ที่ระดับความเช่ือมั่น 95%  

ความคิดเห็นเก่ียวกับด้านคณุภาพการบริการทางเลือกของลูกค้า จ าแนกตามอายุ ด้านความ
ไว้วางใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยความส าคัญที่ระดับ 0.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ ลูกค้า ที่มีอายุ 41 – 
50 ปี มีความคิดเห็นด้านคุณภาพการบรกิารทางเลือก น้อยกว่า ลูกค้า ที่มีอายุ 31 – 40 ปี  

เมื่อทดสอบความแตกต่าง ความคิดเห็นเก่ียวกับด้านคุณภาพการบริการทางเลือกของ
ลูกค้า จ าแนกตามระดับการศกึษา ด้านการเอาใจใส่ แตกต่างกันอย่างมีนัยความส าคัญที่ระดับ 0.05 
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จ านวน 1 คู่ ได้แก่ ลูกค้า ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นด้านคุณภาพการบริการ
ทางเลือก มากกว่า ลูกค้า ที่มีระดับการศกึษาต่ ากว่าปรญิญาตรี  

ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของลูกค้า ที่มีความคดิเห็นดา้นคณุภาพการบริการ จ าแนก
ตามอาชีพ พบว่า ทุกด้าน มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1)  หมายความว่า  ลูกค้าที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านคุณภาพการ
บริการที่ไม่ตา่งกัน  

เมื่อทดสอบความแตกต่าง ความคิดเห็นเก่ียวกับด้านคุณภาพการบริการทางเลือกของ
ลูกค้า จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ด้านลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยความส าคัญที่
ระดับ 0.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ ลูกค้า ที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  มากกว่า 40,000 บาท  มีความ
คิดเห็นด้านคุณภาพการบริการทางเลือก  น้อยกว่า ลูกค้า ที่ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  20,001 – 
30,000 บาท, 30,0001 – 40,000 บาท  

เมื่อทดสอบความแตกต่าง ความคิดเห็นเก่ียวกับด้านคุณภาพการบริการทางเลือกของ
ลูกค้า จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน ด้านประเภทของประกันภัยที่ ซ้ือ แตกต่างกันอย่างมีนัย
ความส าคัญที่ระดบั 0.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ ลูกค้า ที่มีประเภทของประกันภัยที่ ซ้ือ ประเภทอ่ืนๆ มี
ความคิดเห็นด้านคุณภาพการบริการทางเลือก  น้อยกว่า ลูกค้า ที่มีประเภทของประกันภัยที่ ซ้ือ
ประเภท 1 

แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของลูกค้า  ที่มีความคิดเห็นด้านคุณภาพการ
บริการ จ าแนกตามการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์  พบว่า ทุกด้าน มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 แสดงว่า 
ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว่า  ลูกค้าที่มีการเกิด
อุบัติเหตุทางรถยนต ์แตกต่างกัน มีความคิดเห็นดา้นคณุภาพการบริการที่ไม่ตา่งกัน  

แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของลูกค้า  ที่มีความคิดเห็นด้านคุณภาพการ
บริการ จ าแนกตามสาเหตุที่เลือกท าประกันภัยรถยนต์ พบว่า ทุกด้าน มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 แสดง
ว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว่า ลูกค้าที่มีสาเหตุที่
เลือกท าประกันภัยรถยนต์ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านคุณภาพการบริการที่ไม่ตา่งกัน 
 

สรุป อภิปรายผล และขอ้แสนอแนะ 
 

จากการศึกษา ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ บมจ.กรุง
ไทยพานิชประกันภัย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง  จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อย
ละ 56.0 มีอายุ 31-40 ปี  จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ
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เทียบเท่า จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 มีอาชีพพนักงานเอกชน จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อย
ละ 33.0 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ  44.1 มี
ประเภทของประกันภัยที่ ซ้ือคือประเภท 1  จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 เคยมีการเกิด
อุบัติเหตุทางรถยนต ์จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 และมีสาเหตุที่เลือกท าประกันภัยรถยนต์
คือลดค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดความเสียหายจากอุบัตเิหตุ จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0  

จากการศึกษา  คุณภาพการให้บริการของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย สุราษฎร์ธานี
สามารถแยกเป็นรายด้าน ได้ดังน้ี   

1) ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.67 เมื่อจ าแนก
เป็นรายข้อแล้ว พบว่า  ความสะอาดภายในองค์กร  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ ากับ  3.91 
รองลงมา  มีสถานที่จอดรถเพียงพอ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71 และมีความสะดวกใน
การเดินทางมาใช้บริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.57  

2) ด้านความน่าเช่ือถือขององค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.56 เมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า พนักงานตอบค าถามในข้อสงสัยของลูกค้าได้เป็นอย่างดี อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.75 รองลงมา พนักงานสามารถให้บริการตรงตามเวลาที่ลูกค้าพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.64 และพนักงานให้บริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า  อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.43  

3) ด้านการตอบสนองลูกค้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70 เมื่อจ าแนก
เป็นรายข้อแล้ว พบว่า พนักงานมีจ านวนเพียงพอต่อการบริการลูกค้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.76 รองลงมา  พนักงานมีความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่า กับ 3.75 และพนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริกา ร อยู่ในระดับมาก มีค่ าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.71  

4) ด้านการเอาใจใส่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.64 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ
แล้ว พบว่า พนักงานให้ความดูแลหลังการขายแก่ลูกค้าเป็นอย่างดี  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.68 รองลงมา พนักงานน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 และพนักงานรับฟังปัญหาต่างๆ และพร้อมปรับปรุงแก้ไข อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.64  

5) ด้านความไว้วางใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.64 เมื่อจ าแนกเป็นราย
ข้อแล้ว พบว่า พนักงานมีการติดต่อถึงลูกค้าเมื่อมีข่าวสารอัพเดทต่างๆ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.74 รองลงมา  พนักงานมีความช านาญด้านงานประกันภัยเป็นอย่างดี  อยู่ในระดับมาก มี



 686   
 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 และพนักงานมีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.67  

เมื่อทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปสมมตฐิาน ได้ดังน้ี  
สมมติฐานที่ 1 ลูกค้าที่มีปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านคุณภาพ

การบริการที่ตา่งกัน  
1) ลูกค้าที่มีเพศ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นดา้นคณุภาพการบริการทีต่่างกัน พบว่า ลูกค้าที่

มีเพศ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นดา้นคณุภาพการบริการที่ไม่ตา่งกัน  
2) ลูกค้าที่มีอายุ แตกต่างกัน มีความคิดเหน็ด้านคณุภาพการบริการทีต่่างกัน พบว่า ลูกค้า

ที่มีอายุ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านคุณภาพการบรกิารทีต่า่งกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 
0.05 ด้านความไว้วางใจ  

3) ลูกค้าที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านคุณภาพการบริการที่ต่างกัน
พบว่า ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านคุณภาพการบริการที่ต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ด้านการเอาใจใส่  

4) ลูกค้าที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านคุณภาพการบริการที่ ต่างกัน พบว่า 
ลูกค้าที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นดา้นคณุภาพการบริการทีไ่ม่ตา่งกัน 

5) ลูกค้าที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านคุณภาพการบริการที่
ต่างกัน พบว่า ลูกค้าที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านคุณภาพการบริการที่
ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ด้านลักษณะทางกายภาพ  

6) ลูกค้าที่มีประเภทของประกันภัยที่ซ้ือ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านคุณภาพการบรกิาร
ที่ต่างกัน พบว่า ลูกค้าที่มีประเภทของประกันภัยที่ ซ้ือ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านคุณภาพการ
บริการที่ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ด้านลักษณะทางกายภาพ  

7) ลูกค้าที่มีการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านคุณภาพการ
บริการที่ต่างกัน พบว่า ลูกค้าที่มีการเกิดอุบัติเหตทุางรถยนต ์แตกต่างกัน มีความคิดเห็นดา้นคณุภาพ
การบริการที่ไมต่่างกัน  

8) ลูกค้าที่มีสาเหตุที่เลือกท าประกันภัยรถยนต์ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นดา้นคณุภาพการ
บริการที่ต่างกัน พบว่า ลูกค้าที่มีสาเหตุที่เลือกท าประกันภัยรถยนต์ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้าน
คุณภาพการบริการที่ไม่ตา่งกัน  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการศกึษา  
1) พนักงานควรให้ค าแนะน าและอธิบายในรายละเอียด  ของแต่ละประเภทกรมธรรม์

ประกันภัย  เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซ้ือของผู้บริโภค และท าให้ลูกค้ามั่นใจในการบริการและ
ตัดสินใจใช้บริการมากที่สุด   

2) ปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงเก่ียวกับประภันภัย ส่ิงห น่ึงที่ ผู้ประกอบการจะต้องให้
ความส าคัญอย่างยิ่งคือ การบริการและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าภักดีต่อบริษัท 
และยังคงเลือกที่จะซ้ือประกันภัยหรือต่อายุกรมธรรม์กับบริษัทเดิม ดังน้ันผู้ประกอบการควรศึกษา  
ผู้เอาประกันว่าต้องการใหม้ีบริการด้านใดบ้าง จ าแนกกลุ่มลักาณะของการประกันภัย เพื่อง่ายต่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปในอนาคต เพื่อให้ตรงกับความตอ้งการของลูกค้าอย่างแทจ้ริง โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงการบริการหลังการขาย รวมถึงการบริการโทรศัพทฉุ์กเฉินของผู้เอาประกัน จะเป็นปัจจัยส าคัญที่มี
ส่วนต่อการตัดสินใจใช้บรกิารของลูกค้า 
 

เอกสารอา้งองิ 
 
เกียรติภูมิ วงษ์รจิต. (2538). การบริกรสัมพันธภาพ คู่มือวิทยาการบริการดจุญาติมติรเพื่อสุขภาพจิต

ของประชาชน. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 
จรัสลักษณ์ อู่ทรัพย์. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้
ตีพิมพ์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ. 

ชลธิชา ศรีบ ารุง. (2557). คุณภาพการใหบ้รกิารของธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬ่อ จังหวัดชลบุรี 
(การค้นคว้าอิสระปรญิญามหาบณัฑิต ไม่ไดต้ีพิมพ์). มหาวิยาลัยบูรพา, ชลบุรี. 

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. (2548). การตลาดบริการ (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน.  
ชุติมณฑน์ วิมูลชาติ. (2553). ความพึงพอใจของกลุ่มคนท างานในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ไม่ได้ตีพมิพ์). มหาวิทยาลัยรามค าแหง, กรุงเทพมหานคร. 
นิติพล ภูตะโชติ. (2551). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกพักโรงแรมที่จังหวั ด 

หนองคาย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ไม่ไดต้ีพิมพ์). มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น,  
เบญชภา แจ้งเวชฉาย. (2559). คุณภาพการให้บริการทีส่่งผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟฟ้า 

BTS ในกรุงเทพมหานคร (การค้นคว้าอิสระปรญิญามหาบณัฑิต ไม่ไดต้ีพิมพ์ ) มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ, กรุงเทพมหานคร. 



 688   
 
พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2556). หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา. กรุงเทพฯ: เฮ้าส์ ออฟ เคอร์มิสท์.  
ราชบัณฑิตยสถาน. (2542). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.  
วินัย ร าพรรณ์. (2546). ความพึงพอใจของผู้ใชบริการธนาคารออมสิน: กรณีศึกษาส านักงานใหญ่ 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์ ). มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา , 
กรุงเทพมหานคร. 

วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2536). พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์. 
วีระพงษ์ เฉลิมจิระวัฒน์. (2542). คุณภาพในการบริการ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริม 

เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).  
ศิริพร ตันติพูลวินัย. (2538). การพยาบาลในศตวรรษที่ 21. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์, 3(1), 1-8.  
สมชาติกิจยรรยง. (2536). สร้างบริการ สร้างความประทบัใจ. กรุงเทพฯ: เอช-เอนการพิมพ์.  
สมิต สัชฌุกร. (2550). การต้อนรับและบริการที่เปน็เลิศ (พิมพ์ครั้งที่ 5).กรุงเทพฯ: สายธาร.  
สุขุม นวลสกุล. (2538). กลยุทธ์ผู้น า (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ธรรมนิติ.  
อาศยา โชติพานิช. (2549). การบริการที่ด.ี กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.  
Douglas, C. M. (2007). Design and analysis of experiments (6th ed. ) . New York:  

John Willey & Sons. 
Etzel, M. J. (2014). Marketing (12th ed.). New York: McGraw-Hill/lrwin.  
Kotler, P. (1994). Marketing essential. New Jersey: Prentice-Hall.  
Kotler, P. & Armstrong, G. (2008). Principles of marketing (5th ed.). Harlow: Financial 

Times Prentice Hall. 
Parasuraman, A., Zeithamal, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service 

quality and its implication for future research (SERVQUAL). Journal of 
Marketing, 49(4), 41-50.  

Parasuraman, A., Zeithamal, V. A., & Berry, L. L. (1990). Delivering quality service-
Balancing customer perceptions and expectations. New York: The Tree Press. 

 
 



การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านการไกล่เกล่ียข้อพิพาทชั้นบงัคบัคด ี                                        
กรณีศึกษากองทุนเงนิใหกู้้ยืมเพื่อการศกึษา ส านักงานบังคับคดี 

จังหวัดสุราษฎรธ์านี สาขาไชยา 

                                                                                         เรวดี  เชิงสมอ* 
 

บทคัดยอ่ 
 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาถึงปญัหาและอุปสรรคของกระบวนการด าเนินงาน

ด้านการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี และเพื่อพัฒนาและหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานด้านการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี  กรณีศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ส านักงานบังคับคดีจังหวัด สุราษฎร์ธานี สาขาไชยา  เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มสูงข้ึน โดยมีผู้ให้ข้อมูล จ านวน 10 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคด ีจ านวน 1 คน  กลุ่มที่ 2 ได้แก่ นิติกร จ านวน 3 คน กลุ่มที่ 
3 ได้แก่ ทนายความผู้แทนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จ านวน  6 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ            
แบบสัมภาษณ์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) และเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviewing)  เพื่อทราบถึง
การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี  ด้วยวิธีการน าเสนอ      
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการบรรยาย ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า 
 ปัจจัยในการด าเนินงานด้านการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี ของส านักงานบังคับคดี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 5 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ควรมีการปรับปรุงเพราะเน่ืองส านักงานฯ 
เป็นแค่สาขาจึงยังไม่มีผู้ไกล่เกล่ียจากส่วนกลางโดยตรงมาเป็นผู้ไกล่เกล่ีย จึงควรที่จะมีตัวผู้ไกล่เกล่ีย
โดยตรงอย่างน้อย 1 คน และควรมีการจัดฝึกอบรมด้านการไกล่เกล่ียจากส่วนกลางปีละอย่างน้อย      
2 ครั้ง  ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ ส านักงานฯ ยังไม่มีห้องส าหรับใช้ในการไกล่เกล่ียโดยเฉพาะ ประกอบ
กับเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ และอยากให้มีการจัดหาโปรแกรม
ส าหรับใช้ในการไกล่เกล่ียเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ไกล่เกล่ียที่ประจ าส านักงาน  ด้านข้อมูล  ควรมีระบบ

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริการประชาชนที่มีหลากหลายช่องทาง มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
จะสามารถช่วยลดภาระในการติดต่อประสานงานกับประชาชนของบุคลากรของกรมบังคับคดีลง  
ด้านเอกสาร ควรมีการเพิ่มเอกสารอธิบายข้ันตอนกระบวนการขอเจรจาไกล่เกล่ีย และเอกสาร
เก่ียวกับเงื่อนไขการช าระหน้ีของ กยศ. เพื่อให้คู่ความเข้าใจถึงกระบวนการและข้ันตอนมากข้ึน ด้าน
งบประมาณ อยากให้มีการปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้เจ้าหน้าที่ไกล่เกล่ียที่ประสานด าเนิน
เรื่อง เน่ืองจากในการเชิญเจ้าหน้าที่ไกล่เกล่ีย ไม่มีงบประมาณจากกรมฯ หรือ กยศ. ในส่วนของค่าส่ง
เอกสารและการด าเนินการในกระบวนการไกล่เกล่ีย 

ความคิดเห็นต่อกระบวนการด าเนินงานด้านการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี กรณีศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา  4 ด้าน คือ    
ด้านข้ันตอนในการไกล่เกล่ียข้อพิพาท ควรปรับปรงุใหคู้ค่วามสามารถย่ืนความประสงค์ไกล่เกล่ียผ่าน
ทางระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อความสะดวกมากข้ึน แต่ในการไกล่เกล่ียน้ันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษามิได้มเีจ้าหน้าทีโ่ดยตรงในการให้คูค่วามตดิตอ่ ต้องใช้เจ้าหน้าทีไ่กล่เกล่ียของบังคับคดตีิดตอ่
แทน ซ่ึงท าให้ ยุ่งยากและไม่ เอ้ืออ านวยความสะดวกกับจ าเลยในการติดต่อเจรจาไกล่เกล่ีย          
ด้านเวลาในการไกล่เกล่ียข้อพิพาท มีอุปสรรคในการเจรจาไกล่เกล่ีย คือ การโทรศัพท์และรอให้
เจ้าหน้าที่ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พิจารณาอนุมัติข้อเสนอไกล่เกล่ียต้องใช้ระยะเวลา
พิจารณานานเกินไป   ด้านกฎเกณฑ์ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาท เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย       
ของบังคับคดี แต่ทว่ากฎหมาย กฎ ระเบียบที่กรมบังคับคดีใช้อยู่อาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพสังคม
ปัจจุบัน ตลอดจนข้ันตอนและกระบวนการในช้ันการท างานของเจ้าพนักงานค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน 
ท าให้การท างานในคดีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาย่ิ งล่าช้า สะสมงานมากข้ึน ด้านเทคนิคและ
วิธีการให้ค าปรึกษา อยากให้กรมบังคับคดี มีการจัดฝึกอบรมในเรื่องของเทคนิคและวิธีก ารให้
ค าปรึกษา ให้แก่ผู้ที่ท าห น้าที่ไกล่เกล่ียของส านักงานสาขาทั่วประเทศ ให้มีทักษะในการเป็น             
ผู้ไกล่เกล่ียที่พึงประสงค์   
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บทน า 
 
การพัฒนาระบบราชการมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ

ของรัฐ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน ดังน้ันระบบราชการ
จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงตนเองอย่างรอบด้านและต่อเน่ือง มีขีดสมรรถนะสูง มีวิสัยทัศน์และ      
ความรับผิดชอบตอ่สังคมให้ความส าคญักับประชาชน ปรับปรงุกระบวนการท างานใหม้ีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มและเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
วางแผนและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศ และท างานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตาม
กรอบแนวคิดการพัฒนาและวงจรคณุภาพการบรกิารภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการ คือ 
เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐน า ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยสู่ระดับมาตรฐานสากล และเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ภายใน 
 ส านักงานบังคับคดี จังหวัด สุราษฎร์ธานี สาขาไชยา อยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม           
เป็นองค์กรในการด าเนินการ  ก ากับดูแลการบังคับคดีเก่ียวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย       
พร้อมทั้งขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย์  และอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงมุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่ งใส และ เป็นธรรม  มีการบั งคับ ใช้กฎหมาย กฎระเบียบ  ข้อบั งคับอย่าง เท่ า เทียม กัน                
โดยสอดคล้องกับหลักการพื้นฐาน “ความเป็นธรรมในสังคม” (Equity)  ซ่ึงเป็นการให้บริการที่ตอ้งให้
ความเป็นกลางและเป็นธรรมกับทั้งประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีกฎหมายบังคับใช้มีมาตรฐาน
การให้บริการทั้งในส่วนของกระบวนการ ข้ันตอนการให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายและการให้บริการที่
สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน  สร้างความประทับใจและ
ด าเนินการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร 
เป้าหมายการให้บริการ และค่านิยมร่วมขององคก์ร  
 กยศ. หรือ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คือ ทุนที่เกิดข้ึนโดยมติของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงได้
จัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือที่เรียกว่า กยศ. น้ัน  ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 
พ.ศ.2538 เป็นต้นมา  และมีฐานะเป็นนิติบุคคล ซ่ึงอยู่ในกรอบก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง    
โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา โดยการให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่     
ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักเรียน นักศึกษาจะต้องช าระหน้ีคืนพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่ก าหนด    
เมื่อจบการศึกษาแล้ว การจะขอทุน กยศ. น้ันจะแบ่งประเภทผู้กู้ยืมกองทุนได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่  

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://campus.sanook.com/
http://campus.sanook.com/
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ผู้กู้ยืมรายใหม่  ผู้กู้ยืมรายเก่าเปล่ียนระดับการศึกษาหรือเปล่ียนสถานศึกษา และผู้กู้ยืมรายเก่าเล่ือน
ช้ันปี กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาน้ี ได้เปิดให้นักเรียนและนักศึกษาได้กู้ยืมเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 
2539 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  ซ่ึงเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี  โดยมีจ านวนผู้กู้ยืมไปแล้ว
ทั้งส้ิน  4,625,210 ราย มูลค่าของทุนที่ให้ยืมไปแล้วเป็นเงินทั้งส้ิน 493,000 แสนล้านบาท   
 ถึงแม้ว่าการให้เงินกู้ยืมเพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษา จะเป็นการให้โอกาสกับผู้ที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ก็จริง แต่หลายปีที่ผ่านมาน้ี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ก็ประสบกับปัญหา     
การค้างช าระหน้ี กยศ. เป็นเงินจ านวนมาก ซ่ึงยอดตามจริงของผู้จบการศึกษาและมีระยะเวลา     
ครบก าหนดที่ตอ้งใช้หน้ีคืนแก่กองทุนอยู่ที่ 1.9 ล้านราย หรือคิดเป็น 62 % เป็นตัวเลขที่น่าตกใจมาก
และไม่ควรที่จะเกิดข้ึน 
 ปัจจุบันน้ี จะพบว่าหน้ีเสียของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ใกล้แตะ 70,000 
ล้านบาท จากการปล่อยกู้ทั้งหมด 5.4 ล้านคน ผิดนัดการช าระหน้ีจ านวน 2.1 ล้านคน จะลุกลามเป็น
ปัญหาใหญ่ข้ึนเรื่อยๆ หากไม่มีนโยบายในการแก้ไขอย่างเป็นระบบและจรงิจัง ซ่ึงปัญหาขาดทนุเรื้อรัง
จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของ กยศ. มากข้ึนตามล าดับ และอาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของกองทุนในระยะยาว กระทบต่อโอกาสทางการศึกษาของผู้กู้รายใหม่ รวมทั้งเกิดภาระ
ทางงบประมาณของรัฐบาลมากข้ึนอีกด้วย โดยปัญหาหน้ีเสียจ านวนมากของ กยศ. เป็นผลจากผู้กู้เงิน
จาก กยศ. คืนเงินให้กับกองทุนคิดเป็นจ านวนที่ต่ ากว่าประเทศอ่ืนมาก การไม่ช าระหน้ีอยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 50 ของหน้ีทั้งหมด จ านวนที่ ได้คืนมาน้ีเมื่อหักด้วยค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่าง  ๆ          
ของกองทุนแล้วจะเหลือเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน ท าให้กองทุน กยศ. มีอัตราคืนทุนในระดบัต่ ามาก  
 ผลสรุปของงานวิจัยหลายช้ินพบว่า กยศ.ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล้ าทางการ
ศึกษา การขยายโอกาสทางการศกึษาให้กับครอบครวัฐานะยากจน อันน ามาสู่การกระจายรายได้และ
การลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมได้ดีนัก เน่ืองจากยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย      
ผู้ขาดแคลนและมีรายไดน้้อย ผู้กู้ที่มาจากครอบครัวทีม่ีฐานะยากจน (มีรายไดไ้มเ่กิน 30,000 บาท/ปี) 
มีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 15-20 จากผู้กู้ทั้งหมด ขณะที่ผู้กู้ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวฐานะปานกลางคิด
เป็นร้อยละ 80 กยศ. จึงต้องเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงผู้ที่ขาดโอกาสทางการศกึษาและขาดทุนทรัพย์ 
โดยเฉพาะนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนในถ่ินทุรกันดาร รวมถึงนักเรียนที่ออกกลางคันระหว่างศึกษา   
ข้ันพื้นฐาน นักเรียนกลุ่มน้ีบางส่วนรัฐบาลควรจัดสรรทุนแบบให้เปล่าหรือทุนการศึกษาเพิ่มเติม      
เป็นทุนการศึกษาส าหรับผู้มีรายได้ต่ า (Need-Based Scholarship)  ขณะเดียวกัน กยศ.ควรมี
บทบาทในการขยายทางเลือกทางการศกึษา เน่ืองจากผู้กู้สามารถเข้าศึกษาตอ่ในมหาวิทยาลัยเอกชน
ได้มากข้ึน  
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 ปัจจุบัน กยศ.ได้ร่วมมือกรมบังคับคดีจัดศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดีหลังจากถูก     
ยึดทรัพย์บังคับคดี ซ่ึงสามารถช่วยให้ลูกหน้ีเงินตามค าพิพากษาได้มีโอกาสช าระหน้ี และต่อรอง      
การช าระหน้ี และขอผ่อนช าระหน้ี โดยไม่ต้องน าทรัพย์ถูกยึดออกขายทอดตลาดทรัพย์ และช่วย
ส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของลูกหน้ีดีข้ึน มีเงินหมุนเวียนให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อ      
เพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษารุ่นต่อๆ ไป โดยปัจจุบัน กองทุนมีผู้กู้ยืมที่ศาลมีค าพิพากษาแล้ว 
1,200,000 ราย โดยขณะน้ีมีผู้กู้ยืมที่ผิดนัดและไม่ช าระหน้ีตามค าพิพากษา และเข้าสู่กระบวนการ
บังคับคดีแล้วจ านวนประมาณ 200,000 ราย และยังมีผู้กู้ยืมที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี
ประมาณ 1,000,000 ราย  

เพือ่เป็นการด าเนินการในเรื่องเหล่าน้ี กรมบังคับคดีและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา       
จึงด าเนินการให้ผู้กู้ที่ศาลพิพากษาแล้ว และเข้าสู่กระบวนการบงัคับคดี ได้เข้าร่วมโครงการไกล่เกล่ีย
ข้อพิพาทช้ันบังคับคดีเพื่อช่วยเหลือลูกหน้ีร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่ อการศึกษา  โดยให้ผู้กู้ที่      
ศาลพิพากษาแล้วและเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี ไปช าระหน้ีหรือขอเจรจาไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี       
ซ่ึงการจัดโครงการฯ น้ี เป็นส่วนหน่ึงในการสนับสนุนการยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน เพื่อเปิด
โอกาสให้เจ้าหน้ี ลูกหน้ีได้เจรจาร่วมกันด้วยความพึงพอใจ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม เจ้าหน้ี
ได้รับช าระหน้ี และลูกหน้ีสามารถช าระหน้ีได ้ส่งผลให้ลูกหน้ีมีคุณภาพชีวิตทีด่ีข้ึน ไม่ต้องถูกบังคับคดี 
หรือถูกฟ้องล้มละลาย อีกทั้งยังเป็นการอ านวยความยุติธรรม ลดความเหล่ือมล้ า และเป็นการ
ช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุตธิรรมไดโ้ดยง่าย  
 การไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี เป็นกระบวนการยุตธิรรมทางเลือกที่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้ี
และลูกหน้ีได้มีการเจรจาตกลงช าระห น้ีร่วมกัน ลดปัญหาการถูกยึดทรัพย์ บังคับคดีหรือถูกฟ้อง
ล้มละลาย และช่วยให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย ส่งผลให้สังคมเกิดความ      
สงบสุข และเศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน เป็นล าดับ 
 ดังน้ัน ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านการ    
ไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี กรณีศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ส านักงานบัง คับคดี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้ค าปรึกษาและไกล่เกล่ียด้านคดี    
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แก่ลูกหน้ีของกองทุนฯ ที่มาใช้บริการในเขตความรับผิดชอบของ
ส านักงานบังคับคดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา  อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เสมอภาค         
เป็นธรรมและตรวจสอบได้  ตลอดจนการน ามาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธผิลเพิ่มสูงข้ึน 
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วัตถุประสงคใ์นการวจิยั 
 

1) เพื่อพิจารณาถึงปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการด าเนินงานด้านการไกล่เกล่ีย        
ข้อพิพาทช้ันบังคับคดี กรณีศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ส านักงานบังคับคดีจังหวัด           
สุราษฎร์ธานี สาขาไชยา   
 2) เพื่อพัฒนาและหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านการไกล่เกล่ีย             
ข้อพิพาทช้ันบังคับคดี กรณีศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ส านักง านบังคับคดีจังหวัด                    
สุราษฎร์ธานี สาขาไชยา เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มสูงข้ึน 
 

ประเดน็ปญัหาของการวจิยั 
 
1) ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อกระบวนการด าเนินงานในการให้ค าปรึกษา การไกล่เกล่ีย     

ข้อพิพาทช้ันบังคับคดี กรณีศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ส านักงานบังคับคดีจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี สาขาไชยา   

2) กระบวนการด าเนินงานด้านการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดีใดบ้างที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการให้ค าปรึกษาการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี  กรณีศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา ส านักงานบังคับคดจีังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา   

3) ประสิทธิผลหรือผลลัพธ์ของการบังคับคดี กรณีศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ส านักงานบังคับคดีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา เป็นอย่างไร  
 

นิยามเชงิปฏบิัตกิาร 
 

1) การบังคับคด ีหมายถึง กรมบังคับคดีมภีารกิจในการให้บริการดา้นการบังคับคดแีพ่ง คดี
ล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี การช าระบัญชี การวางทรัพย์ และการไกล่เกล่ียข้อพิพาท ซ่ึง
การด าเนินการดังกล่าวจะมคีวามเก่ียวข้องกับประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงมีความจ าเป็น ที่
จะต้องให้ประชาชนได้เข้าใจในสิทธิของตนเองด้านการบังคับคดี ทั้งความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
กฎหมายด้านการบังคบัคดแีละกฎหมายที่เก่ียวข้อง และเข้าถึงบริการต่างๆ ของกรมบังคับคดี 

2) การไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี หมายถึง วิธีการระงับหรือยุติข้อพิพาทโดยมีบุคคลที่
สามเรียกว่า “ผู้ไกล่เกล่ีย” ท าหน้าที่ในการช่วยเหลือเสนอแนะแนวทาง และเป็นส่ือกลางให้คู่กรณี
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หาทางออกของข้อพิพาทร่วมกัน โดยผู้ ไกล่เกล่ียไม่มีอ านาจในการก าหนดข้อตกลงให้แก่คู่กรณี การ
จะตกลงหรือไม่เป็นการตดัสินใจของคู่กรณเีอง 

3) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หมายถึง หน่วยในใบก ากับของกระทรวง                    
การคลัง ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริมการศกึษาโดยการใหกู้้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษา
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักเรียน นักศึกษาจะต้องช าระหน้ีคืนพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่ก าหนด  
เมื่อจบการศึกษาแล้ว ผู้กู้ยืมกองทุนก่อน ซ่ึงได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ ผู้กู้ยืมรายใหม่  ผู้กู้ยืม
รายเก่าเปล่ียนระดับการศกึษาหรอืเปล่ียนสถานศึกษา และผู้กู้ยืมรายเก่าเล่ือนช้ันปี  

4) ส านักงานบังคับคดี  หมายถึง ส านักงานบังคับคดีฯ ที่อยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม   
เป็นองค์กรในการด าเนินการ ก ากับดูแลการบังคับ คดีเก่ียวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย     
พร้อมทั้งขายทอดตลาดสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงมุ่งเน้น การปฏิบัติงาน ด้วยความ
โปร่งใส และเป็นธรรม มีการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเท่าเทียมกัน โดยสอดคล้อง
กับหลักการพื้นฐาน “ความเป็นธรรมในสังคม” (Equity)  ซ่ึงเป็นการให้บริการที่ต้องให้ความเป็น
กลางและเป็นธรรมกับทั้งประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีกฎหมายบังคับใช้มีมาตรฐานการ
ให้บริการทั้งในส่วนของกระบวนการ ข้ันตอนการให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย และการให้บริการ ที่
สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน สร้างความประทับใจและ
ด าเนินการด้วยความโปรง่ใส และเป็นธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร 
เป้าหมายการให้บริการ และค่านิยมร่วมขององคก์ร 
 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
 
 1) ทฤษฎีเก่ียวกับการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 

การศึกษาถึงทฤษฎีนับว่าเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน  ในการ
เข้าใจถึงธรรมชาติมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ ซ่ึงทฤษฎีเก่ียวกับการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเพื่อยุติ
ข้อพิพาทน้ัน มีดังน้ี 

(1) ทฤษฎีการเจรจา   ในการเจรจาเพื่อยุติข้อพิพาทที่เกิดข้ึนน้ัน มีทฤษฎีเก่ียวกับการ
เจรจาที่ส าคัญอยู่ 2 ประการ ที่อธิบายถึงข้ันตอนการเจรจาได้แก่ ทฤษฎีการแข่งขัน (Competitive 
Theory) และทฤษฎี การแก้ปัญหา (Ploblem-Solving Theory) ซ่ึงทั้งสองทฤษฎีประกอบด้วย
ข้ันตอนและองค์ประกอบ พื้นฐานที่ส าคัญที่จะให้เข้าถึงการเจรจา และช่วยให้นักกฎหมายเข้าใจ
ธรรมชาติของกระบวนการเจรจา ที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตอ้งการ 
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  (2) ทฤษฎีการแข่งขัน (Competitive theory) นักกฎหมายและนักศึกษากฎหมายส่วน
ใหญ่ตลอดทั้งสาธารณชนมีความเห็นว่า ผู้เจรจาที่มีประสิทธิภาพน้ันได้แก่ นักกฎหมายหรือผู้ที่มี
ความรู้ทางกฎหมาย และสามารถรักษาผลประโยชน์ของลูกความ โดยได้รับผลออกมาอย่างเป็น
รูปธรรมซ่ึงอาจเป็นเงินหรือวัตถุก็ได้  โดยสรุป พฤติกรรมนักกฎหมายประเภทน้ีถือหลักยุทธศาสตร์
แบบแข่งขัน โดยผู้เจรจาหรือนักกฎหมาย ตามทฤษฎีแข่งขันมักจะเป็นผู้แข็งกร้าวยืนอยู่  ในจุดของ
ตนโดยการเรียกร้องและพยายามให้ฝ่ายของตน ได้ชัยชนะจากการเจรจา ตามหลักที่ว่า ผู้เข้มแข็งกว่า
ย่อมสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างแท้จริง บางคนอาจประสงค์ให้นักกฎหมายประเภทน้ีเป็นตัวแทนใน
การเจรจา สมมติฐานเบื้องต้นของทฤษฎีแข่งขันน้ีได้แก่ สังคมอยู่ภายใต้การปกครองหรือการครอบง า
โดยผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ในสถานการณ์ของการเจรจาแต่ละฝ่ายทั้ง นักกฎหมายและลูกความ
มีความประสงค์จะให้บรรลุความต้องการของตนมากที่สุด ทฤษฎีการแข่งขันมองโลกในแง่ที่ว่า
ทรัพยากรมีอยู่อย่างจ ากัด ซ่ึงจะต้องแบ่งปันโดยการแข่งขันเพื่อให้เกิดประสบความส าเร็จในแต่ละ
เรื่อง ท าให้มนุษย์กลายเป็นศัตรูกัน ตามทฤษฎีน้ีรูปแบบการเจรจาก าหนดข้ึนโดยผลประโยชน์ของ
ตนเองเป็นส าคัญ เพื่อให้ตนเอง ได้รับผลประโยชน์มากทีสุ่ดและอีกฝ่ายหน่ึงต้องสูญเสีย ภายใต้ทฤษฎี
การแข่งขันน้ีวัตถุประสงค์เบื้องต้นของนัก กฎหมาย คือการควบคุมข้ันตอน การเจรจาข้อขัดแย้ง ใน
การเผชิญหน้ากันนักกฎหมายผู้ซ่ึงเข้าใจ ระบบการแข่งขันจะได้เปรียบในการก าหนดรูปแบบและ
ข้ันตอนของการเจรจา การต่อรองที่แข็งกร้าวจะเหนือกว่าฝ่ายทีด่้อยกว่า 
  (3) ทฤษฎีการแก้ไขปัญหา (Problem-Solving Theory)  ทฤษฎีการแก้ไขปัญหากล่าว
ไว้ว่า ผู้เข้าร่วมเจรจาทุกคนมีผลประโยชน์ร่วมกันบางประการถ้าไม่มีส่ิงอ่ืน ทุกคนอาศัยอยู่ใน
สภาพแวดล้อมของสังคมเดียวกันและมีส่วนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อท าข้อตกลงด้วยความ
สมัครใจ ภายใต้ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่เปน็ปัญหาทีต่อ้งศึกษาและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
โดยคู่ความทั้งสองฝ่ายในขณะที่ลักษณะของทฤษฎี การแก้ปัญหา นักกฎหมายทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้า
กัน แต่ละฝ่ายต้องต่อสู้เพื่อชัยชนะในข้อตกลงที่ฝ่าย ตนได้เปรียบ ส่วนทฤษฎีการแก้ไขปัญหาเห็นว่า
นักกฎหมายทั้งสองฝ่ายควรน่ังเคียงข้างกันท างาน ร่วมกันและช่วยกันแก้ไขปัญหาเพื่อประโย ชน์
ร่วมกัน 
 2) งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 อัครศักย์ จิตธรรมมา (2551)  ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาทในศาล 
ยุติธรรมของประเทศไทย  ผลการศึกษาพบวา่ การพัฒนาระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาทให้มีประสิทธิภาพ
น้ันจ าเป็นต้องพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญ คือ การสนับสนุนทรัพยากร จากรัฐบาล อีกทั้ง
สร้างเสริมทัศนคติในเชิงบวกต่อระบบการไกล่เกล่ีย การฝึกฝนและอบรมและการจ่ายค่าตอบแทนที่
เหมาะสม ส่วนการพัฒนาระบบการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบน้ัน ปัจจุบัน
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ยังไม่ได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ  ดังเช่นที่ ศาลยุติธรรมด าเนินการอยู่ แต่สามารถเรียนรู้
ประสบการณ์การพัฒนาการไกล่เกล่ียข้อพิพาทจากศาลยุติธรรมได้ ทั้งด้านรูปแบบ  องค์ความรู้ การ
พัฒนาในเชิงนโยบาย ระเบียบกฎหมายและบุคลากรที่เก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า  ปัญหา
อุปสรรคต่างๆ น้ันต่างเดินมาบนเส้นทางทีค่ลาํยคลึงกันอย่างมาก 

ดร.มะรอนิง สาแลมิง เเละคณะผู้วิจัย  (2554)  ได้ศึกษาเรื่อง การไกล่เกล่ียข้อพิพาท
ครอบครัวและมรดก ตามบทบญัญัตแิห่งศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า กลไกการไกล่
เกล่ียข้อพิพาทเรื่องครอบครัวและมรดกตามหลักศาสนาอิสลามของคณะกรรมการอิสลามประจ า
จังหวัดปัตตานี สตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส ประกอบด้วย กฎหมาย บุคลากร งบประมาณ คู่มือ 
เอกสาร แบบฟอร์มและข้อมูลสารสนเทศ และสถานที่  ข้ันตอนการไกล่เกล่ียในระดับมัสยิดและ
ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด  ประกอบด้วยการร้องเรียน การไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
และการบันทึกข้อตกลงหรือการฟ้องร้องในระดับอ่ืน  ส่วนปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการ
พัฒนาการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านกลไกแบ่ง
ออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านกฎหมาย ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านคู่มือ เอกสาร แบบฟอร์มและ
ข้อมูลสารสนเทศ และด้านสถานที่  โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายก าหนด
รายละเอียดด้านบุคลากรและอ านาจหน้าที่ งบประมาณ อ านาจการออกระเบียบข้อบังคบัวา่ดว้ยการ
ไกล่เกล่ีย รวมถึงการเช่ือมโยงกับศาลยุติธรรม การจัดให้มีผู้ท าหน้าที่ไกล่เกล่ียโดยเฉพาะ การให้มี
องค์กรพัฒนาการไกล่เกล่ียข้อพิพาท การจัดหางบประมาณเพื่อการไกล่เกล่ีย   การจัดท าเอกสารที่
จ าเป็นส าหรับการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในระดับส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด   การ
จัดระบบห้องไกล่เกล่ีย การจัดท าระเบียบการไกล่เกล่ียข้อพิพาทและการก าหนดข้ันตอนการไกล่เกล่ีย 
ศุภณัฏฐ์ สัตยาภิวัฒน์ และคณะ (2557)  ศึกษาเรื่อง  ประสิทธิผลการบรหิารงานระบบการไกล่เกล่ีย
ข้อพิพาทของศาลยุติธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล  การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธผิล
การบริหารระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาทของศาลยุตธิรรมตามหลักธรรมาภิบาล 2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
โดยตรงต่อประสิทธิผลการบริหารระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาทของศาลยุติธรรมตาม  หลักธรรมาภิบาล 
และ 3) เสนอแนะให้มีการปรับปรุงปจัจัยทีม่ีอิทธิพลโดยตรงต่อการบรหิารระบบไกล่เกล่ีย ข้อพิพาท
ของศาลยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วย การวิจัยเชิง
คุณภาพเป็นหลักรวมกับเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ  ด าเนินการโดยสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน 22 คน ที่เลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้พิพากษา 7 ท่าน ผู้ไกล่เกล่ีย   ข้อพิพาท 1 
ท่าน เจ้าหน้าที่ผู้ไกล่เกล่ีย 1 ท่าน พนักงานอัยการ 3 ท่าน ทนายความ 4 ท่าน พนักงานสอบสวน 2 
ท่าน พนักงานปกครอง  1 ท่าน และนักวิชาการ  3 ท่าน  ซ่ึงเป็นผู้ที่ เก่ียวข้องกับกระบวนการ
บริหารงานไกล่เกล่ียของศาลยุติธรรมและได้วิเคราะหข้์อมูลเชิงเน้ือหา การวิจัยเชิงปริมาณด าเนินการ
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โดยเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามกับข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชน ผู้มารับบริการ การไกล่
เกล่ียข้อพิพาทที่ศาลจังหวัดปทุมธานี ศาลจังหวัดธัญบรุี ศาลเยาวชนและครอบครวั จังหวัดปทุมธานี  
จ านวน 230 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน วิเคราะห์ ข้อมูล ด้วยสถิติพรรณนา  
ประกอบด้วยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   ผลการวิจัย พบว่า  

1) ระบบไกล่เกล่ียข้อพาทของศาลยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาล เป็นมาตรการที่เหมาะสม
อย่างยิ่งกับสภาพปัญหาของศาลยุติธรรมที่มี ส านวนคดีค้างการพิจารณาเป็น จ านวนมากและ           
มีแนวโน้มที่จะเพิ่มจ านวนคดีที่ค้างการพิจารณามากข้ึนเป็นทวีคูณ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งน้ีหาก
กลุ่มผู้มาติดต่อราชการศาลไดม้ีส่วนร่วมในการบรหิาร ระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาทจะมแีนวโน้มส่งผลให้
การบริหารระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาทของศาลยุตธิรรมตามหลักธรรมาภิบาล ที่เหมาะสมและเด่นชัดได้
สูงข้ึนด้วย     

2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อประสิทธิผลการบริหา รระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาท  เพื่อให้  
บังเกิดผลอย่างยั่งยืนได้น้ันจะเป็นได้รับการพัฒนา  คือ (1) การพัฒนาระดับนโยบาย พัฒนา          
การประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการไกล่เกล่ียข้อพิพาท โดยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ
ให้มากข้ึน และการพัฒนากระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท ต้องได้รับการสนับสนุนทรัพยากรที่ จ าเป็น
จากรัฐบาลที่เพียงพอ (2) การพัฒนาระดับอ านวยการด้านศักยภาพของผู้บริหารศาล ทักษะในการ
บริหารจัดการคดี ทักษะด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่  และด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ             
การฝึกอบรม พัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลหลังการฝึกอบรม  พัฒนาระบบการเสริมสร้าง    
ขวัญก าลังใจ เพิ่มค่าตอบแทนของผู้ไกล่เกล่ีย รวมทั้งแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการด้านงบประมาณ โดยจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบงบประมาณเพื่อใหเ้หมาะสมกับสภาพ
และความจ าเป็นมากข้ึน  (3) การพัฒนาระดับปฏิบัติการ มุ่งเน้นด้านการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้อง   
5 ประเภท ได้แก่ ผู้พิพากษา ผู้ไกล่เกล่ียที่เป็น บุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่ศาล ทนายความและคูค่วาม  

3) ข้อเสนอแนะในการบริหารระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาทในกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ
อย่างครอบคลุม เพื่อให้เกิดผลส าเร็จได้ ประกอบด้วยการด าเนินการที่ส าคญั 3 ระดับ คือ (1) ระดับ
นโยบาย ปัจจัยความส าเร็จ จ าเป็นต้องพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญ คือ  การสนับสนุน
ทรัพยากรจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ การก าหนดระเบียบและข้อกฎหมายให้เหมาะสม ย่ิงข้ึน            
(2) ระดับอ านวยการ จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องให้มีความรู้การไกล่เกล่ียให้มากข้ึน และ
สร้างเสริมทัศนคติในเชิงบวกต่อระบบการไกล่เกล่ียให้แก่บุคลากรเหล่าน้ี   (3) ระดับปฏิบัติการ      
ควรมุ่งเน้นด้านบุคลากรที่ เก่ียวข้องกับระบบไกล่เกล่ียจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในระดับสูง  
ต้องมีความรู้ ความสามารถ จนได้รับศรัทธาและไว้วางใจจากคู่กรณีทุกฝ่าย และเจ้าหน้าที่             
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ที่ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทของแต่ ละศาล ต้องมีทัศนคติและมีความมั่นใจใน
ประสิทธิผลของระบบการไกล่เกล่ีย ข้อพิพาทของศาลยุติธรรมโดยรวม 

วรรณพงศ์ วิไลรัตน์ และสมาน งามสนิท  (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการ       
ไกล่เกล่ียข้อพิพาทของอ าเภอในประเทศไทย  การวิจัยน้ี เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน มีวัตถุประสงค์
ในการศึกษา 4 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค ตามสภาพทีป่รากฏอยูในปัจจบุันของระบบ
การไกล่เกล่ียข้อพิพาทของอ าเภอ (2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของอ าเภอ          
(3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของอ าเภอ  (4) เพื่อเสนอ
รูปแบบการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของอ าเภอในประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงในการวิจัยเชิงคุณภาพ
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย 2 กลุ่มหลัก ได้แก่  (1) เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 
30 คน และ  (2) เก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะกบผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 1 กลุ่ม จ านวน 6 คน  
โดยใช้เครื่องมือได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง และการก าหนดประเด็นค าถามที่ใช้ใน
การสนทนาแบบกลุ่มเฉพาะ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลน้ีดว้ยวิธีการพรรณนา  ส่วนในการวิจัยเชิงปริมาณใช้
กลุ่มตัวอย่างจากการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจ านวน  303 ตัวอย่าง และเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนาหาค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติ 
Multiple Regression Analysis วิเคราะห์การถดถอยพหุ เพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทที่ควรน ามาใช้ในการไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาท
ของอ าเภอมี 6 ปัจจัยประกอบด้วย (1) ภาวะผู้น า (2) การวางแผนกลยุทธ์ (3) คุณลักษณะของผู้ไกล่
เกล่ีย (4) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (5) การบริหารทรัพยากรในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทและ                
(6) การประชาสัมพันธ์ซ่ึงสามารถน ามากาหนดเป็นรูปแบบหรือแนวทางในการไกล่เกล่ียข้อพิพาท   
ของอ าเภอต่อไป 
 วันชัย นาสมจิตร และคณะ (2560)  ได้ศึกษาเรื่อง  รูปแบบกระบวนการบงัคบัคดีผู้ประกันที่
มีประสิทธิภาพของส านักงานศาลยุติธรรม : ศึกษากรณีศาลในสังกัดส านักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 
4  มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการบังคับคดี  ผู้ประกัน
ของศาลในสังกัดส านักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค4 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพกระบวนการบังคับคดี
ผู้ประกันของศาลในสังกัด ส านักงานอธิบดีผู้พิพากษา  ภาค4 และเพื่อศึกษารูปแบบกระบวนการ
บังคับคดีผู้ประกันที่มีประสิทธิภาพของศาลในสังกัดส านักงาน อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 4  ผลการวิจัย
พบว่า 1) ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการบังคับคดีผู้ประกันของศาลในสังกัดส านักงานอธิบดีผู้
พิพากษา ภาค 4 ได้แก่ การไม่สามารถบังคับคดีกับผู้ประกันกรณีบุคคลได้ใช้ต าแหน่งประกันตัว
ผู้ต้องหาหรือจ าเลย การขายทอดตลาดที่ดินไม่พอช าระหน้ีการขาดหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในการ
บังคับคดีผู้ประกันและขาดบคุลากรและเครือ่งมือในการออกสืบทรัพย์ 2) ประสิทธิภาพกระบวนการ
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บังคับคดีผู้ประกันของศาลในสังกัดส านักงานอธิบดผู้ีพิพากษา ภาค 4 พบว่าการบังคับคดกัีบผู้ประกัน 
ที่ผิดสัญญาประกันผู้ต้องหาหรือจ าเลยยังขาดประสิทธิภาพ เน่ืองจากยังมีหน้ีค้างช าระอยู่เป็นจ านวน
มาก แต่บังคับคดีได้น้อย และบางคดไีมส่ามารถตดิตามบงัคับคดไีด้อยู่ระหว่างขอจ าหน่ายหน้ีสูญต่อ
กรมบัญชีกลาง และ 3) รูปแบบกระบวนการบังคับคดี ผู้ประกันที่มีประสิทธิภาพของศาลในสังกัด
ส านักงานอธิบดีผู้พิพากษา  ภาค 4 ได้แก่ (1) ผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้รับการปล่อยช่ัวคราว  โดยมี
หลักประกันที่น่าเช่ือถือเพื่อให้บังคับคดีหลักประกันไดเ้พียงพอต่อการช าระหน้ี (2) ในแต่ละศาลควรมี
หน่วยงานภายในรับผิด ชอบในการบั งคับคดีผู้ประกันโดยเฉพาะโดยจัดตั้งเป็นกลุ่มงานบังคับคดี
ผู้ประกัน (3) แก้ไขกฎหมายให้สามารถยึดหรืออายัดสิทธิ เรียกร้องจ าพวกเงินเดือน ค่าจ้างฯ ของ
ข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐได้ตามจ านวนทีศ่าลเห็นสมควรเพื่อให้สามารถบงัคับ ค่าปรับกับ
ผู้ประกันน าเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดนิได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4) ควรสนับสนุนให้มีการน าอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) มาใช้ในคดีบางประเภทกับผู้ต้องหาหรือจ าเลยซ่ึง
สมัครใจโดยไม่ต้องใช้หลักประกัน อันเป็นมาตรการเสริมและลดข้ันตอนการบังคับคดีกับผู้ประกันใน
อนาคตต่อไป 
 

ระเบยีบวธิวีจิยั 
 
ผู้ใหข้อ้มลูทีใ่ชในการวจิยั 
ส าหรับการก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรอืกระบวนวิธีการเชิงคณุภาพครั้งน้ี ได้ก าหนดกลุ่ม

ผู้ให้ข้อมูลไว้ คือ เจ้าหน้าที่ไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี  นิติกร และทนายความผู้แทนกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รวมจ านวน 10 คน โดยด าเนินกระบวนการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลด้วยวิธีการ      
สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random)  เน่ืองจากผู้วิจัยมีข้อจ ากัดในเรื่องของระยะเวลาการศึกษา 
จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant Interview) คือการสัมภาษณ์ โดยก าหนด
ตัวผู้ตอบเป็นการเฉพาะเจาะจง  

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี  ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ างเป็น          

แบบสัมภาษณ์โดยใช้ค าถามเหมือนกันทุกคน และการศึกษาจากข้อมูลที่มีผู้บันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน 
(Unobtrusive Research) โดยลักษณะข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครัง้น้ี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี  

1)  ข้อมูลปฐมภูมิ  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการ
สัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured Interview or Formal Interview) จากผู้ให้การสัมภาษณ์ 
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โดยก าหนดเป็นค าถามปลายเปิด  เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัว จะ
สัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามแบบเดยีวกัน (Standardized Questionnaire) มีล าดับข้ันตอนเหมือนกัน 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วารสาร  เอกสารทางวิชาการ 
ต่าง ๆ  และสืบค้นข้อมูลจาก Internet ที่เก่ียวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

วิธกีารเกบ็รวบรวมขอมลู  
ส าหรับแนวทางประการส าคัญในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ เจาะลึก  

(In-Depth Interview) น้ัน ทางผูวิจัยไดก าหนดแนวทางประการส าคัญในการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
การขอความรวมมือจากลุมตัวอยางส าหรับการวิจัยครั้งน้ี เพื่อขอสัมภาษณอยางเปนทางการและ         
ไมเปนทางการ จากเจ้าหน้าที่ไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี  นิติกร และทนายความผู้แทนกองทุน
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยในกระบวนการสัมภาษณเจาะลึกน้ัน ทางผูวิจัยไดด าเนินกระบวนการ
บันทึกขอมูลโดยวิธีการจดบันทึกขอมูลและการบันทึกเสียงของผู มีสวนรวมในการวิจัยหรือ               
ผูใหสัมภาษณโดยการขออนุญาตจากผูมีสวนรวมในการวิจัยหรือผูใหสัมภาษณกอนท าการบนัทึกเสียง 
เพื่อน ามาใชในกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความถูกตองยอนกลับในภายหลังได ้

การวเิคราะหข์อ้มลู 
ผู้ศึกษาจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์และจากการศึกษาต่างๆ มาท าการวเิคราะหข้์อมูล

ร่วมกันอย่างเป็นระบบ  และน าไป สู่การเช่ือมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน เป็นข้อมูล เชิงพรรณนาที่มี 
“รายละเอียด” และ “ลึก” และมีการอ้างถึงโดยตรงเก่ียวกับที่มาของข้อมูลไม่ว่าจะเปน็ข้อมูลที่ไดจ้าก
การค้นคว้าหรือข้อมูลทางเอกสาร  ซ่ึงจะถูกน ามาวิเคราะห์และประมวลผลโดยเช่ือมโยงความสัมพันธ์
ในแง่ต่างๆ ตามข้อเท็จจริง ทั้งในเชิงเหตุและผลซ่ึงการวิเคราะห์จะออกมาในลักษณะของการ
พรรณนา 
 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
 

ผลการวเิคราะหเ์ก ีย่วกบัสถานภาพสว่นบคุคลของผูใ้หก้ารสมัภาษณ ์
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ านวน 10 คน ซ่ึง

แจกแจงข้อมูลได้ดังน้ี กลุ่มที่ 1 ได้แก่ เจ้าหน้าที่ไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี จ านวน 1 คน  เป็น 
เพศหญิง จ านวน 1 คน อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 25 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี กลุ่มที่ 2 ได้แก่  
นิติกร จ านวน 3 คน เป็นเพศชาย จ านวน 1 คน และเพศหญิง จ านวน 2 คน อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 
25-39 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตร ีมีอาชีพเป็นข้าราชการและลูกจ้างหน่วยงานราชการ และกลุ่ม
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ที่ 3 ได้แก่ ทนายความผู้แทนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จ านวน 6 คน เป็นเพศชาย จ านวน 3 
คน และเพศหญิง จ านวน 3 คน อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 25-42 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเก ีย่วกบัปจัจยัในการด าเนนิงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทชั้น
บ ังคบัคด ีของส านกังานบงัคบัคดจีงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ีสาขาไชยา 

1)  ด้านบุคลากร   
พนักงาน หรือบุคลากรของส านักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา ถือว่าเป็น

ปัจจัยหลักที่ส าคัญที่สุด เพราะการด าเนินการใด  ๆ  จะต้องเกิดข้ึนได้ต้องอาศัยคน ทั้งในด้านความคิด  
การวางแผน การด าเนินการ หรือจัดการท าใหเ้กิดผลส าเร็จในการท างาน โดยบุคลากรของ ส านักงาน
บังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา น้ัน จะต้องมีทักษะ และความสามารถท าหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
คือ ด าเนินการเก่ียวกับการบังคับคดแีพ่งและการวางทรพัย์ในเขตทีร่ับผิดชอบ ด าเนินการเก่ียวกับการ
ไกล่เกล่ียข้อพิพาทในช้ันบังคับคดี และปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหน่วยงานอ่ืนที่
เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายได้ จากข้อมูลการให้ สัมภาษณ์ของกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลสามารถสรุปถึง
ปัจจัยในการด าเนินงานด้านบุคลากร ได้ดังน้ีคือ  ผู้ให้ข้อมูลทุกคนให้สัมภาษณ์ในทางเดียวกันว่า 
ส านักงานบังคับคดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา มีบุคลากรทีม่ีความรู้ความเช่ียวชาญด้านกฎหมาย 
และกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท สุภาพ อัธยาศัยดี มีความพร้อมที่จะไกล่เกล่ียข้อพิพาทข้อพิพาท
ช้ันบังคับคดี  เน่ืองจากเป็นแค่สาขาจึงยังไม่มีผู้ไกล่เกล่ียจากส่วนกลางโดยตรงมาเป็นผู้ไกล่เกล่ีย จึง
ท าให้ผู้อ านวยการ หรือนิติกรผู้ซ่ึงไม่ใช่เจ้าของส านวนท าการไกล่เกล่ียเองท าให้นิตกิรซ่ึงมีอ านาจหลัก
อยู่แล้ว ต้องแบ่งเวลามาท าการไกล่เกล่ียคู่ความ จึงควรที่จะมีตัวผู้ไกล่เกล่ียโดยตรงอย่างน้อย 1 คน 
และควรมีการจัดฝึกอบรมด้านการไกล่เกล่ียจากส่วนกลางปีละอย่างน้อย 2 ครั้งส่วนด้านการ
ให้บริการน้ัน ผู้ให้ข้อมูลมีความเหน็ว่าบคุลากรที่ให้บริการดว้ยอัธยาศยัที่ด ีให้ข้อเสนอแนะ ช่วยเหลือ
แนะแนวทางได้อย่างเหมาะสม 

2) ด้านเครื่องมือ / อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้หรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานภายในส านักงานบังคับ

คดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา  ปัจจัยในกลุ่มน้ีจะเป็นส่วนที่มาช่วยเติมเต็ม ในการท างาน ช่วย
ผ่อนปรนการท างาน เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการท างาน และระบบคอมพิวเตอร์
เครือข่ายออนไลน์เครื่องมือทางด้านไอทีก็เป็นส่วนส าคัญที่น ามาใช้มากข้ึนในการด าเนินงานของ
ส านักงานฯ จากการให้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยสามารถสรุปถึงปัจจัยในการด าเนินงานด้าน
เครื่องมือ/อุปกรณ์ ได้ดังน้ีคือ ส านักงานบังคับคดจีังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา ยังไม่มีห้องส าหรับ
ใช้ในการไกล่เกล่ียโดยเฉพาะ และรวมถึงการมีทั้งอุปกรณ ์และเครื่องมือที่คอยอ านวยความสะดวกใน
การไกล่เกล่ีย เน่ืองจากส านักงานเป็นอาคารเช่า ไม่กว้างขวางพอท าใหบ้รรยากาศในการไกล่เกล่ียแต่
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ละครั้งไม่เหมาะสม เพราะอยู่ท่ามกลางบุคคลคนอ่ืน รวมถึงเจ้าหน้าที่ ประกอบกับเครื่องมือ และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในส านักงานน้ันมีความทนัสมัยในการใหบ้ริการ และยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ 
ซ่ึงเป็นเครื่องมือส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และอยากให้มีการจัดหาโปรแกรม
ส าหรับใช้ในการไกล่เกล่ียเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ ไกล่เกล่ียที่ประจ าส านักงาน และควรมีการจัดสถานที่
ในการจัดการไกล่เกล่ียให้เหมาะสม 

3.  ด้านข้อมูล 
สารสนเทศ (Information) คือ การให้ความส าคัญในการจัดการข้อมูล ทรัพยากรด้าน

สารสนเทศ (Information Resource)  เน่ืองจากข้อมูลในทุกหน่วยงานของกรมบังคับคดีทั้งใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบกายภาพ มีความส าคัญ  และมีความเก่ียวเน่ืองสัมพันธ์กันตาม
ลักษณะการท างาน ดังน้ันจึงมีความจ าเป็นที่ข้อมูลต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน มีความน่าเช่ือถือ 
สามารถติดตามและใช้อ้างอิง รวมทั้งยืนยันเป็นหลักฐานทางกฎหมายได้ การท างานของกรมบงัคับคดี
ในปัจจุบันต้องพึ่งพาเอกสารทางกายภาพ (กระด าษ) ที่มีจ านวนมาก ซ่ึงยังไม่สามารถละทิ้งได้     
เพราะเป็นเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายของกรมบงัคับคดีและหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง ซ่ึงกรมบังคับ
คดียังไม่สามารถเลิกหรือเปล่ียนเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที อีกทั้ งกระบวนการในการ
ปรับเปล่ียนจะต้องมีการเจรจากับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงต้องใช้เวลานานมากในการด าเนินงาน  
ดังน้ัน การด าเนินงานของกรมบังคับคดี จึงต้องท าการบูรณาการระหว่างเอกสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบกายภาพด้วย จึงจะท าให้การบูรณาการด้านข้อมูลมีความครบถ้วนและ
สามารถใช้งานได้อยางมีประสิทธิภาพกรมบังคับคดีจึงต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลทั้งในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบกายภาพที่ดีและเป็นระบบ เพื่อท าให้เกิดการบูรณาการของข้อมูลทั้งสอง
รูปแบบ รวมทั้งงานที่เก่ียวข้องได้ อีกทั้ งข้อมูลต้องมีความมั่นคงโดยบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลทีม่ีความสอดคล้อง ถูกต้องตรงกันในงาน
ที่เก่ียวข้อง จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยสามารถสรุปถึงปจัจัยในการด าเนินงานดา้นข้อมูล 
ได้ดังน้ีคือ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา มีข้อมูลซ่ึงมีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาเป็นโจทก์ ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ี เป็นข้อมูลที่ กยศ. ได้มีการปรับปรุงนโยบายการเจรจาช าระหน้ี
มาให้ทราบเป็นระยะ ซ่ึงส่งผลให้ผู้ไกล่เกล่ียสามารถให้ข้อมูลทีต่รงกับความต้องการที่คู่กรณีต้องการ
ตามข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนและถูกต้องตามความเป็นจริง เพียงพอในการท าการไกล่เกล่ีย สามารถ
ตรวจสอบ ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว เพื่อช่วยให้ผู้ไกล่เกล่ียง่ายต่อการเจรจาไกล่เกล่ียกับทางจ าเลย      
แต่เน่ืองจากปัจจุบันกรมบังคับคดี ยังไม่มีระบบบริหารงานภายในอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจร    
ท าให้การประสานการท างานภายในมีอุปสรรคและต้องใช้เวลาในการท างานและประสานงาน          
ที่มากข้ึน จึงต้องมีการพัฒนาระบบบริหารงานภายในเพื่อให้เกิดข้อมูลที่สมบูรณ์ สามารถสนับสนุน
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การท างานตามข้ันตอนได้อย่างต่อเน่ือง อีกทั้งกรมบังคับคดีมีภาระที่ต้องประสานงานกับประชาชน    
ที่เก่ียวข้องกับงานบังคับคดีที่ด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก ดังน้ัน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมาก เพราะถ้ามีระบบข้อมูล สารสนเทศ
เพื่อการบริการประชาชนที่มีหลากหลายช่องทาง มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ จะสามารถ     
ช่วยลดภาระในการติดต่อประสานงานกับประชาชนของบคุลากรของกรมบังคับคดลีง ท าให้บุคลากร
ของกรมบังคับคดีมีเวลาในการท างานอ่ืนที่มีความส าคัญได้เพิ่มมากข้ึน และสุดท้าย กยศ. ควรจะมี
การเพิ่มเติมข้อมูลการผ่อนช าระหน้ีของลูกหน้ีแต่ละคดีให้ชัดเจน เน้ือหาให้การเจรจาและคิดหน้ี     
ได้ถูกต้องมากข้ึน เพื่อช่วยให้ระยะเวลาในการไกล่เกล่ียลดน้อยลง 

4)  ด้านเอกสาร 
เอกสาร หรือแบบฟอร์มต่างๆ ซ่ึงกรมบังคับคดไีดจ้ัดท าข้ึน เช่น เอกสารค าร้องต่างๆ หนังสือ

มอบอ านาจ ใบมอบฉันทะ ค าขอรับช าระหน้ี สัญญาค้ าประกัน เป็นต้น ทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
และรูปแบบกายภาพ จากการสัมภาษณ์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยสามารถสรุปถึงปัจจัยในการ
ด าเนินงานด้านเอกสาร ได้ดังน้ีคือ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา มีเอกสารที่ใช้
ในการติดต่อประสานงานไดค้รบถ้วนตามความตอ้งการ และยังได้มีการจัดท าเอกสารเพื่อให้ความรู้ใน
เรื่องของการยึด/หรืออายัดทรัพย์ คู่มือการไกล่เกล่ีย หนังสือแจกฟรี และพร้อมแจกหนังสือในการ
บังคับคดีขายทอดตลาดแก่ลูกหน้ี กยศ.ไว้แจกประชาชนผู้มาติดต่อ เพื่อให้ประชาชนหรือจ าเลยมี
แนวทางและข้อเสนอแนะในการคิดและตัดสินใจในการยุตคิดขีองตน  และส านักงานบังคับคดี สาขา
ไชยา จะมีหนังสือเชิญชวนไกล่เกล่ียจากเจ้าหน้าที่ไกล่เกล่ียส่งแก่จ าเลยเพื่อเป็นคนกลางประสานงาน
ให้คู่ความตกลงเจรจากัน และควรมีการเพิ่มเอกสารอธิบายข้ันตอนกระบวนการขอเจรจาไกล่เกล่ีย 
เพื่อให้คู่ความเข้าใจถึงกระบวนการและข้ันตอนมากข้ึน และอยากให้ กยศ. ท าเอกสารประชาสัมพันธ์ 
และเงื่อนไขการช าระหน้ีใหเ้จ้าหน้าทีไ่กล่เกล่ียได้แจกประชาสัมพันธ์ใหลู้กหน้ีหรือผู้ที่สนใจข้อมูล 

5)  ด้านงบประมาณ 
งบประมาณของส านักงานบงัคับคด ีสาขาไชยา หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงแสดงออกในรูปตัว

เงิน แสดงโครงการด าเนินงานทั้งหมดในระยะหน่ึง รวมถึงการกะประมาณการบริหารกิจกรรม 
โครงการ และคาใชจาย ตลอดจนทรัพยากรทีจ่ าเปนในการสนับสนุนการด าเนินงานใหบรรลุตามแผน 
ประกอบดวยการท างาน 3 ข้ันตอน คือ (1) การจัดเตรียม (2) การอนุมัติและ (3) การบริหาร ซ่ึงจาก
การสัมภาษณ์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยสามารถสรุปถึงปัจจัยในการด าเนินงานด้านงบประมาณ ได้
ดังน้ีคือ ส านักงานบังคับคดี สาขาไชยา ไม่มีทุนด้านงบประมาณมาอ านวยการในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ด้านการไกล่เกล่ีย จึงอยากให้องค์กรให้ความส าคญัในดา้นงบประมาณที่ใช้ในช้ันไกล่เกล่ียคดี และใน
การขอไกล่เกล่ียควรแจ้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบงัคับคดใีหค้รบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าใน
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การด าเนินการ และเน่ืองจากส านักงานบังคับคดี สาขาไชยา ไม่มีผู้ไกล่เกล่ียจากศูนย์กลางจึงท าให้ไม่
ต้องใช้งบประมาณมากมายในการไกล่เกล่ียข้อพิพาท และอยากให้มี การปรับปรุงการจัดสรร
งบประมาณให้เจ้าหน้าที่ไกล่เกล่ียที่ประสานด าเนินเรื่องเน่ืองจากในการเชิญเจ้าหน้าที่ไกล่เกล่ีย ไม่มี
งบประมาณจากกรมฯ หรือ กยศ. ในส่วนของค่าส่งเอกสารและการด าเนินการในกระบวนการไกล่เกล่ีย 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเก ีย่วกบัความคดิเหน็ตอ่กระบวนการด าเนนิงานดา้นการไกล่เกลีย่
ข้อพพิาทชัน้บงัคบัคด ีกรณศีกึษากองทนุเงนิใหก้ ูย้มืเพ ือ่การศกึษา ส านักงานบงัคบัคดจีงัหวัด  
สุราษฎรธ์าน ีสาขาไชยา 

1) ด้านข้ันตอนในการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
การไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดี เป็นวิธีการระงับข้อพิพาทเพื่อยุติการบังคับคดโีดยมีบคุคลที่สามซ่ึง

เป็นกลาง ที่เรียกว่า “ผู้ไกล่เกล่ีย” ในการท าหน้าทีช่่วยเหลือ เสนอแนะแนวทาง เพื่อให้คู่กรณีหาทาง
ออกของข้อพิพาทร่วมกัน หากตกลงกันได้จะเป็นผลให้มีการถอนการยึดทรัพย์ ถอนการอายัดทรัพย์ 
หรือถอนการบังคับคด ี ผู้วิจัยสามารถสรุปถึงความคิดเห็นต่อกระบวนการด าเนินงานด้านข้ันตอนการ
ไกล่เกล่ียข้อพิพาท ได้ดังน้ีคือ กระบวนการไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดีกรณีศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา น้ัน การเข้าสู่กระบวนการไกล่ เกล่ีย
ก่อนการบังคับคดี ภายหลังจากที่ศาลมีค าพพิากษา คู่กรณีสามารถตกลงให้คนกลางช่วยเหลือในการ
ระงับหรือยุติการบังคบัคดไีด ้โดยย่ืนค าร้องแสดงความประสงค์มาทีส่ านักงานฯ และหลังจากการเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกล่ียภายหลังการบังคบัคดแีล้ว คู่กรณีสามารถตกลงใหม้ีการไกล่เกล่ียก่อนมีการขาย
ทอดตลาด หรือหลังการอายัดทรัพย์แล้วก็ได้ โดยย่ืนค าร้องต่อส านักงานฯ เพื่อด าเนินการให้ หากไกล่
เกล่ียส าเร็จจะน าไปสู่การถอนการยึดทรัพย์ ถอนการอายัดทรัพย์ หรือถอนการบังคับคดีต่อไป  ใน
ส่วนของการไกล่เกล่ียมีตัวแทนโจทก์ในการด าเนินการไกล่เกล่ียกับจ า เลย เพื่อให้มีความเข้าใจและ
สามารถระงับหรือยุติข้อพิพาทได้  และการท างาน การติดต่อประสานงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษามีความสะดวก เพราะมีผู้รับมอบอ านาจจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มาติดตาม
ดูแลลูกหน้ีพอสมควร  ส่วนการติดต่อประสานงานต้องให้คูค่วามเข้ามาติดต่อที่ส านักงานเพื่อย่ืนความ
ประสงค์ขอไกล่เกล่ีย และมีผู้แทนโจทก์เป็นผู้ประสานงานกับส านักงานบังคับคดี และมีการประสาน
กับจ าเลยในการท าการไกล่เกล่ียข้อพิพาท  และผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ควรปรับปรุงให้
คู่ความสามารถย่ืนความประสงค์ไกล่เกล่ียผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อความสะดวกมากข้ึน แต่ใน
การไกล่เกล่ียน้ันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มิได้มีเจ้าหน้าที่โดยตรงในการใหคู้่ความตดิต่อ  ต้อง
ใช้เจ้าหน้าที่ไกล่เกล่ียของบังคับคดีติดต่อแทน ซ่ึงท าให้ยุ่งยากในการติดต่อเจรจาไกล่เกล่ีย และการ
ย่ืนค าร้องขอเจรจาไกล่เกล่ียเป็นการท าให้กระบวนการไกล่เกล่ียยืดเวลาออกไป และไม่เอ้ืออ านวย
ความสะดวกกับจ าเลย 
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2)  ด้านเวลาในการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
การบังคับคดีมีข้ันตอนการด าเนินการมากมาย ซ่ึงแต่ละข้ันตอนต้องใช้เวลาแทบทั้งส้ิน ทั้งน้ี 

ไม่นับรวมระยะเวลาตามทีบ่ัญญัตไิว้ในกฎหมายใหต้อ้งรอเมื่อครบระยะเวลาตามที่ก าหนดก่อนจึงจะ
ด าเนินการต่อไปได้ อีกทั้งไม่นับรวมกรณีที่มีผู้มีส่วนได้เสียร้องที่ยึดได้ หากเงินค่าใช้จ่าย ที่วางไว้ไม่
เพียงพอ เจ้าหน้ีตามค าพิพากษาต้องวางเพิ่มเรื่อยไปจนกว่าจะขายทรัพย์ได้ บางคดีต้องทดรองเงิน  
ค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าท า ให้เสียทั้งเวลา และค่าใช้จ่าย แต่กลับ
ไม่ได้รับผลการช าระหน้ีครบถ้วน ตามค าพิพากษาที่คาดว่าจะได้แตอ่ย่างใด   จากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยสามารถสรุปถึงความคิดเห็นต่อกระบวนการด าเนินงานด้านเวลาในการไกล่เกล่ียข้อ
พิพาท ได้ดังน้ีคือ ระยะเวลาในการไกล่เกล่ียทั้งส้ินตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการในการไกล่เกล่ียข้อ
พิพาทช้ันบังคับคดข้ึีนอยู่กับความยากง่ายของข้อพิพาทหรอืคดี โดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 1-3 
เดือน โดยเริ่มจากมีการนัดไกล่เกล่ีย แจ้งวันเวลานัดไกล่เกล่ีย และใช้เวลาในการไกล่เกล่ียเพียงไม่
นาน ส่วนมากไม่เกิน 1 ช่ัวโมง จะมีเกินในกรณีขอเวลาในการตัดสินใจแล้วเล่ือนผลัดไป ซ่ึงผลของการ
ไกล่เกล่ียในช้ันบังคับคดี เป็นไปได้ 2 แบบคือ กรณีไกล่เกล่ียส าเร็จ ก็จะมีผลท าให้การบังคับคดีเสร็จ
ส้ินลงอันจะท าให้คู่กรณีทัง้สองฝ่ายได้รบัการเยียวยาและเปน็ที่พึงพอใจทั้งสองฝ่าย  กรณีไกล่เกล่ียไม่
ส าเร็จหรือส าเร็จเป็นบางส่วน ในกรณีที่คู่กรณีตกลงกันไม่ได้ผลของการพิพากษาที่มีอยู่ทั้งหมดก็ยัง
ไม่ได้หมดไป หากมีการบังคับคดีไว้แล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีจะด าเนินการต่อไป ตาม ข้ันตอน 
ส าหรับกรณีที่ตกลงกันได้บางส่วน เจ้าพนักงานบังคับคดจีะด าเนินการบังคบัคดตี่อไป ในส่วนที่ตกล ง
กันไม่ได้  ส่วนอุปสรรคในการเจรจาไกล่เกล่ีย คือ การโทรศัพท์และรอใหเ้จ้าหน้าทีข่องกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา พิจารณาอนุมัติข้อเสนอไกล่เกล่ียต้องใช้ระยะเวลาพิจารณานานเกินไป 

3)  ด้านกฎเกณฑ์ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
การไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดีกรณีศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ส านักงานบังคับคดี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยาน้ัน มีการใช้กฎหมายและกฎระเบียบหลายอย่างประกอบกัน โดยมี
การใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พระราชบญัญัตล้ิมละลาย ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กฎและระเบียบที่เก่ียวข้องในการใช้บังคับคดี และกรมบังคับคดีก็ยังมีการพัฒนากฎหมาย 
ระเบียบ และค าส่ังที่เก่ียวข้องกับการบังคับคดใีห้มีความทนัสมัยและเป็นมาตรฐานสากล  ในการไกล่
เกล่ียข้อพิพาทเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน จากการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
ผู้วิจัยสามารถสรุปถึงความคิดเห็นต่อกระบวนการด าเนินงานด้านกฎเกณฑ์ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
ได้ดังน้ีคือ การไกล่เกล่ียช้ันบังคับคดีกรณีศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ส านักงานบังคับคดี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยาน้ัน เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่ตั้งไว้โดยทางส านักงานมี
แบบฟอร์มไกล่เกล่ียที่กรอกง่ายและสะดวกต่อจ าเลย หรือถ้าไม่สะดวกมาเขียนที่ส านักงานก็



 707   
 
ประสานงานทางโทรศัพท์จะมีเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและประสานงานต่อให้ และยังเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการยุติบังคับคดีด้วยตนเอง เช่น ในส่วนของกฎเกณฑ์การไกล่เกล่ียกรณีศึกษา 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาก็จะมีเกณฑ์ อาทิ ขยายเวลาในการช าระหน้ี ลดอัตราดอกเบี้ย ลดต้น
หรือดอกเบี้ยค้างช าระ ซ่ึงในข้ันตอนการไกล่เกล่ีย ก็จะแจ้งการมีส่วนลดของโครงการ กยศ. ที่ลด   
เบี้ยปรับให้แก่ลูกหน้ีทราบ ตามนโยบายของ กยศ. ในเรื่องของการลดเบี้ยปรับให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทุกราย กล่าวโดยสรุป คือ ด้านกฎเกณฑ์ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเป็นไปตามระเบียบ          
ข้อกฎหมายของบังคับคดี แต่ทว่ากฎหมาย กฎ ระเบียบที่กรมบังคับคดีใช้อยู่อาจจะไม่สอดคล้องกับ
สภาพสังคมปัจจุบัน ตลอดจนข้ันตอนและกระบวนการในช้ันการท างานของเจ้าพนักงานค่อนข้าง
ยุ่งยาก ซับซ้อน ลูกหน้ีหรือผู้มีส่วนได้เสียส่วนใหญ่ไม่เข้าใจกฎหมาย ไม่เข้าใจกระบวนการท างานและ
ไม่ยอมจะรับรู้ จึงท าให้มีการร้องต่อศาล การใช้ดุลยพินิจของศาลที่ต่างกันท าให้ เป็นปัญหาต่อการ
ปฏิบัติ ความตื่นตัวของกระแสสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลไทยสูง ค านึงถึงแต่สิทธิของตนเอง ย่ิงท าให้มี
ช่องทางในการร้องเรียนมาก ท าให้การท างานในคดีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาย่ิงล่าช้า       
สะสมงานมากข้ึน 

4)  ด้านเทคนิคและวิธีการใหค้ าปรึกษา 
บทบาทโดยรวมของผู้ไกล่เกล่ีย คือ การเป็นคนกลางที่ช่วยท าให้คู่ความทั้งสองฝ่ายกลับมา

คืนดีกันอีก สามารถแก้ปัญหาที่พิพาทกันได้ในลักษณะที่คู่ความทั้งสองฝ่ายต่างก็ยอมรับได้โดยน า
คู่ความทั้งสองฝ่ายมาพบปะกัน ซ่ึงหน้าเพื่อเจรจากันเปิดโอกาสให้มีการส่ือสารติดต่อกันช่วยขจัด
ความเป็นศัตรูทีม่ีต่อกัน เสาะหาข้อมูลที่จะช่วยใหก้ารเจรจาส าเร็จ ขจัดความยุ่งยากตา่ง ๆ  ที่ขัดขวาง
การเจรจาออกเสีย แปลและตีความในเรื่องที่เจรจาให้แก่คู่ความโดยท าให้แน่ใจว่าคู่ความแต่ละฝ่าย
เข้าใจในส่ิงที่คู่ความฝ่ายตรงข้ามก าลังพูด ช่วยเพิ่มการรับรู้และความเข้าใจซ่ึงกันและกันระหว่าง
คู่ความ รวมทั้งท าใหแ้น่ใจว่าคูค่วามแตล่ะฝ่ายเข้าใจตรงกันกับส่ิงที่คู่ความอีกฝ่ายหน่ึง รับรู้และเข้าใจ 
สอนคู่ความเก่ียวกับการเจรจาต่อรองว่าจะเจรจาต่อรองให้ได้ผลดีได้อย่างไร  อ านวยความสะดวก
เก่ียวกับการเจรจา เช่น ด าเนินการประชุมให้เรียบร้อย  ท าให้การเจรจาราบรื่นเห็นได้ถึงความ       
เป็นกลาง ท าให้การไกล่เกล่ียเป็นกระบวนการทีไ่ม่ยุ่งยาก คอยระวังมิให้การเจรจาล้มเหลวลงกลางคนั    
ให้คู่ความแสดงเหตุผลเก่ียวข้อเท็จจริง ข้อเรียกร้อง ความคิดเห็น และจุดยืนของตน แนะน าและ
ช่วยเหลือคู่ความในการประเมินค่าใช้จ่ายความเสียหายและเวลาที่ต้องเสียไปซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินคดีทางศาลและผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนจากการที่ท าการไกล่เกล่ียได้ส าเร็จเปรียบเทียบกัน 
โดยสรุปคือ ผู้ไกล่เกล่ียเข้ามาเป็นคนกลางเพียงเพื่อเข้าช่วยให้การเจรจาต่อรองง่ายข้ึนเกิดความ
สะดวกในการเจรจาและช่วยให้คู่ค วามค้นพบทางออกของปัญหาที่เป็นที่พอใจของทุกฝ่าย             
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล ผู้วิจัยสามารถสรุปถึงความคิดเห็นต่อกระบวนการด าเนินงาน     
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ด้านเทคนิคและวิธีการให้ค าปรึกษาในการไกล่เกล่ียข้อพิพาท ได้ดังน้ีคือ เจ้าหน้าที่ส านักงานบังคับคดี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา ได้มีการปรับปรุงข้อมูลและหลักเกณฑ์การเจรจาไกล่เกล่ียอยู่เป็น
ประจ าทุกปี ตลอดจนได้มีการศึกษาข้อมูลเงื่อนไขหลักเกณฑ์กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตลอดระยะเวลา เพื่อที่จะน ามาปรับปรงุเทคนิคและวิธีการให้ค าปรึกษา  โดยการใช้เทคนิคและวิธีการ
ให้ค าปรึกษาน้ัน จะต้องท าให้ให้ทัง้สองฝ่ายมีความเข้าใจในเรื่องทีม่ีปญัหาใหส้ามารถยุติข้ อพิพาทได้ 
และอยากให้กรมบังคับคดี มีการจัดฝึกอบรมในเรื่องของเทคนิคและวิธีการให้ค าปรึกษา ให้แก่ผู้ที่    
ท าหน้าที่ไกล่เกล่ียของส านักงานสาขาทั่วประเทศ ให้มีทักษะในการเป็นผู้ไกล่เกล่ียที่พึงประสงค์     
ซ่ึงประกอบด้วย การเป็นผู้มีอุดมการณ์ช่วยเหลือให้คู่กรณีสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกัน เป็นผู้ฟัง
อย่างมีความ เป็นกลาง มีความยุติธรรม  เป็นผู้มีทักษะความรู้ทักษะการพูดและทักษะการฟัง       
เข้าใจเทคนิคการส่ือสาร เป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์ ในด้านการควบคุมอารมณ์ รู้ตนเอง รู้สังคม  
และมีความสามารถในการแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้า  

 

อภิปรายผลการวิจยั 
 
1.  การวเิคราะหข์้อมลูเก ีย่วก ับปจัจยัในการด าเนนิงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท      

ชั้นบงัคบัคด ีของส านกังานบงัคบัคดจีงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ีสาขาไชยา อภิปรายผลได้ดังน้ี  
 ปัจจัยในการด าเนินงานของกรมบงัคบัคดี ประกอบด้วย ปัจจัยด้านบุคลากร ด้านเครื่ องมือ/
อุปกรณ์ ด้านข้อมูล ด้านเอกสาร และด้านงบประมาณ ซ่ึงจากการสัมภาษณผู้์ใหข้้อมูล เสนอให้มีการ
พิจารณาแก้ไข ปรับปรุง ดังน้ี 

บุคลากร เน่ืองจากส านักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา เป็นแค่สาขาจึงยังไม่มี
ผู้ไกล่เกล่ียจากส่วนกลางโดยตรงมาเป็นผู้ไกล่เกล่ีย จึงท าให้ผู้อ านวยการ หรือนิติกร ผู้ซ่ึงไม่ใช่เจ้าของ
ส านวนท าการไกล่เกล่ียเองท าให้นิติกรซ่ึงมีอ านาจหลักอยู่แล้ว ต้องแบ่งเวลามาท าการไกล่เกล่ีย
คู่ความ จึงควรที่จะมีตัวผู้ไกล่เกล่ียโดยตรงอย่างน้อย 1 คน และควรมีการจัดฝึกอบรมด้านการไกล่
เกล่ียจากส่วนกลางปีละอย่างน้อย 2 ครั้งส่วนด้านการใหบ้ริการน้ัน ผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นว่าบุคลากร
ที่ให้บริการดว้ยอัธยาศยัที่ด ีให้ข้อเสนอแนะ ช่วยเหลือแนะแนวทางได้อย่างเหมาะสม 

เครื่องมือ / อุปกรณ์ ส านักงานบังคับคดีจงัหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา ยังไม่มีห้องส าหรับ
ใช้ในการไกล่เกล่ียโดยเฉพาะ และรวมถึงการมีทั้งอุปกรณ ์และเครื่องมือที่คอยอ านวยความสะดวกใน
การไกล่เกล่ีย เน่ืองจากส านักงานเป็นอาคารเช่า ไม่กว้างขวางพอท าใหบ้รรยากาศในการไกล่เกล่ียแต่
ละครั้งไม่เหมาะสม เพราะอยู่ท่ามกลางบุคคลคนอ่ืน รวมถึงเจ้าหน้าที่ ประกอบกับเครื่องมื อ และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในส านักงานน้ันมีความทนัสมัยในการใหบ้ริการ และยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ 
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ซ่ึงเป็นเครื่องมือส าคัญเป็นอันดับต้นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และอยากให้มีการจัดหาโปรแกรม
ส าหรับใช้ในการไกล่เกล่ียเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ไกล่เกล่ียที่ประจ าส านักงาน  และควรมีการจัดสถานที่
ในการจัดการไกล่เกล่ียให้เหมาะสม 

ข้อมูล ปัจจุบันกรมบังคับคด ียังไม่มีระบบบรหิารงานภายในอย่างเต็มรปูแบบและครบวงจร 
ท าให้การประสานการท างานภายในมีอุปสรรคและต้องใช้เวลาในการท างานและประสานงานที่มาก
ข้ึน จึงต้องมีการพัฒนาระบบบริหารงานภายในเพื่อให้เกิดข้อมูลที่สมบูรณ์ สามารถสนับสนุนการ
ท างานตามข้ันตอนไดอ้ย่างตอ่เน่ือง และกยศ. ควรจะมีการเพิ่มเติมข้อมูลการผ่อนช าระหน้ีของลูกหน้ี
แต่ละคดีให้ชัดเจน เน้ือหาให้การเจรจาและคิดหน้ีได้ถูกต้องมากข้ึน เพื่อช่วยให้ระยะเวลาในการไกล่
เกล่ียลดน้อยลง 

เอกสาร ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา ควรมีการเพิ่มเอกสารอธิบาย
ข้ันตอนกระบวนการขอเจรจาไกล่เกล่ีย เพื่อให้คู่ความเข้าใจถึงกระบวนการและข้ันตอนมากข้ึน และ
อยากให้ กยศ. ท าเอกสารประชาสัมพันธ์ และเงื่อนไขการช าระหน้ีให้เจ้าหน้าที่ไกล่เกล่ียได้แจก
ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหน้ีหรือผู้ที่สนใจข้อมูล 

งบประมาณ  ส านักงานบังคับคดจีังหวัดสุราษฎรธ์านี สาขาไชยา จึงอยากให้องค์กรส่วนกลาง
ให้ความส าคญัในดา้นงบประมาณที่ใช้ในช้ันไกล่เกล่ียคดี และในการขอไกล่เกล่ีย ควรแจ้งงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดความ ล่าช้าในการด าเนินการ และเน่ืองจาก
ส านักงานบังคับคดี สาขาไชยา ไม่มีผู้ไกล่เกล่ียจากศูนย์กลางจึงท าใหไ้มต่้องใช้งบประมาณมากมายใน
การไกล่เกล่ียข้อพิพาท และอยากให้มีการปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้เจ้าหน้าที่ไกล่เกล่ียที่
ประสานด าเนินเรื่อง เน่ืองจากในการเชิญเจ้าหน้าที่ไกล่เกล่ีย ไม่มีงบประมาณจากกรมฯ หรือ กยศ. 
ในส่วนของค่าส่งเอกสารและการด าเนินการในกระบวนการไกล่เกล่ีย 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ปัจจัยในการด าเนินงานทั้ง 5 ด้าน น้ันส่งผลต่อการด าเนินงานด้านการ
ไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี กรณีศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของส านักงานบังคับคดี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ดร.มะรอนิง สาแลมิง เเละคณะผู้วิจัย  
(2554)  ได้ศึกษาเรื่อง การไกล่เกล่ียข้อพิพาทครอบครัวและมรดก ตามบทบญัญัตแิห่งศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า กลไกการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเรื่องครอบครัวและมรดกตามหลัก
ศาสนาอิสลามของคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดปัตตานี สตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส 
ประกอบด้วย กฎหมาย บุคลากร งบประมาณ คู่มือ เอกสาร  แบบฟอร์มและข้อมูลสารสนเทศ และ
สถานที่ ข้ันตอนการไกล่เกล่ียในระดับมัสยิดและส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ า จังหวัด 
ประกอบด้วยการร้องเรียน การไกล่เกล่ียข้อพิพาท และการบันทึกข้อตกลงหรือการฟ้องร้องในระดับ
อ่ืน  ส่วนปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของคณะกรรมการอิสลาม
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ประจ าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านกลไกแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านกฎหมาย ด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ ด้านคู่มือ เอกสาร แบบฟอร์มและข้อมูลสารสนเทศ และด้านสถานที่  โดยมีแนวทางการ
พัฒนา คือ การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายก าหนดรายละเอียดด้านบุคลากรและอ านาจหน้าที ่งบประมาณ 
อ านาจการออกระเบียบข้อบังคับว่าดว้ยการไกล่เกล่ีย รวมถึงการเช่ือมโยงกับศาลยุติธรรม การจัดใหม้ี
ผู้ท าหน้าที่ไกล่เกล่ียโดยเฉพาะ การให้มีองค์กรพัฒนาการไกล่เกล่ียข้อพิพาท การจัดหางบประมาณ
เพื่อการไกล่เกล่ีย การจัดท าเอกสารที่จ าเป็นส าหรับการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในระดับส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด การจัดระบบห้องไกล่เกล่ีย การจัดท าระเบียบการไกล่เกล่ียข้อ
พิพาทและการก าหนดข้ันตอนการไกล่เกล่ีย  และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วรรณพงศ์ วิไลรัตน์ 
และสมาน งามสนิท  (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของอ าเภอใน
ประเทศไทย  การวิจัยน้ี เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 4 ประการคือ (1) 
เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค ตามสภาพที่ปรากฏอยูในปัจจุบันของระบบการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของ
อ าเภอ (2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของอ าเภอ (3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของอ าเภอ (4) เพื่อเสนอรูปแบบการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของ
อ าเภอในประเทศไทยที่มปีระสิทธภิาพ ซ่ึงในการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนร่วมในการวิจยั 
2 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 30 คน และ (2) เก็บข้อมูลจากการ
สนทนากลุ่มเฉพาะกบผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 1 กลุ่ม จ านวน 6 คน  โดยใช้เครื่องมือได้แก่ แบบสัมภาษณ์
เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง และการก าหนดประเด็นค าถามที่ใช้ในการสนทนาแบบกลุ่มเฉพาะ แล้ว
วิเคราะห์ข้อมูลน้ีด้วยวิธีการพรรณนา ส่วนในการวิจัยเชิงปริมาณใช้กลุ่มตัวอย่างจากการคดัเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงจ านวน 303 ตัวอย่าง และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนาหาค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติ  Multiple Regression Analysis 
วิเคราะห์การถดถอยพหุ เพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพใน
การไกล่เกล่ียข้อพิพาทที่ควรน ามาใช้ในการไกล่เกล่ียร ะงับ ข้อพิพาทของอ าเภอมี  6 ปัจจัย
ประกอบด้วย  (1) ภาวะผู้น า  (2) การวางแผนกลยุทธ์ (3) คุณลักษณะของผู้ไกล่เกล่ีย (4) การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (5) การบริหารทรัพยากรในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทและ  (6) การประชาสัมพันธ์ซ่ึง
สามารถน ามากาหนดเป็นรปูแบบหรือแนวทางในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของอ าเภอต่อไป 

2.  การวเิคราะหข์อ้มลูเก ีย่วกบัความคดิเหน็ตอ่กระบวนการด าเนนิงานดา้นการไกลเ่กลีย่
ข้อพ ิพาทชั้นบงัคบัคดี กรณีศกึษากองทุนเง ินใหก้ ูย้ ืมเพ ื่อการศ ึกษา ส านักงานบ ังค ับคดี       
จ ังหวดัสรุาษฎรธ์าน ีสาขาไชยา อภิปรายผลได้ดังน้ี 

กระบวนการด าเนินงานด้านการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี กรณีศึกษากองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย ข้ันตอนในการไกล่เกล่ียข้อพิพาท เวลาในการไกล่เกล่ียข้อพิพาท  
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กฎเกณฑ์ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาท และเทคนิคและวิธีการให้ค าปรึกษา  ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูล เสนอให้มีการพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง ดังน้ี 

ข้ันตอนในการไกล่เกล่ียข้อพิพาท  ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา ควร
ปรับปรุงให้คู่ความสามารถย่ืนความประสงค์ไกล่เกล่ียผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต  เพื่อความสะดวก
มากข้ึน แต่ในการไกล่เกล่ียน้ันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามิได้มีเจ้าหน้าที่โดยตรงในการให้
คู่ความติดตอ่ ต้องใช้เจ้าหน้าที่ไกล่เกล่ียของบังคับคดีตดิต่อแทน ซ่ึงท าใหยุ่้งยาก ในการติดต่อเจรจา
ไกล่เกล่ีย และการย่ืนค าร้องขอเจรจาไกล่เกล่ียเป็นการท าให้กระบวนการไกล่เกล่ียยื ดเวลาออกไป 
และไม่เอ้ืออ านวยความสะดวกกับจ าเลย 

ด้านเวลาในการไกล่เกล่ียข้อพิพาท  ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา มี
ระยะเวลาในการไกล่เกล่ียทั้งส้ินตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการในการไกล่เกล่ียข้อพิพาท  ช้ันบังคับคดี
ข้ึนอยู่กับความยากง่ายของข้อพิพาทหรือคด ีโดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 1-3 เดือน โดยเริ่มจาก
มีการนัดไกล่เกล่ีย แจ้งวันเวลานัดไกล่เกล่ีย และใช้เวลาในการไกล่เกล่ียเพียงไม่นาน ส่วนมากไม่เกิน 
1 ช่ัวโมง ส่วนอุปสรรคในการเจรจาไกล่เกล่ีย คือ การโทรศัพท์และรอให้เจ้าหน้าที่ของกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา พิจารณาอนุมัติข้อเสนอไกล่เกล่ียต้องใช้ระยะเวลาพิจารณานานเกินไป 

ด้านกฎเกณฑ์ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาท  ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 
มีการใช้กฎเกณฑ์ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายของ  บังคับคดี แต่ทว่า
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่กรมบังคับคดีใช้อยู่อาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน ตลอดจน
ข้ันตอนและกระบวนการในช้ันการท างานของเจ้าพนักงานค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน ลูกหน้ีหรือผู้มีส่วน
ได้เสียส่วนใหญ่ไม่เข้าใจกฎหมาย ไม่เข้าใจกระบวนการท างานและไม่ยอมจะรับรู้ จึงท าให้มีการร้อง
ต่อศาล การใช้ดุลยพินิจของศาลที่ต่างกันท าให้เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติ ความตื่นตัวของกระแสสิทธิ
เสรีภาพส่วนบุคคลไทยสูง ค านึงถึงแต่สิทธิของตนเอง ย่ิงท าให้มีช่องทางในการร้องเรียนมาก ท าให้
การท างานในคดกีองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาย่ิงล่าช้า สะสมงานมากข้ึน 

ด้านเทคนิคและวิธีการให้ค าปรึกษา ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 
อยากให้กรมบังคับคด ีมีการจัดฝึกอบรมในเรื่องของเทคนิคและวธิีการให้ค าปรกึษา ให้แก่ผู้ที่ท าหน้าที่
ไกล่เกล่ียของส านักงานสาขาทั่ วประ เทศ ให้มีทักษะในการเป็นผู้ไกล่เกล่ียที่พึงประสงค์  ซ่ึง
ประกอบด้วย การเป็นผู้มีอุดมการณ์ช่วยเหลือใหคู้่กรณีสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกัน เป็นผู้ฟังอย่างมี
ความเป็นกลาง มีความยุติธรรม เป็นผู้มีทักษะความรู้ทักษะการพูดและทักษะการฟัง  เข้าใจเทคนิค
การส่ือสาร เป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์ ในด้านการควบคุมอารมณ์  รู้ตนเอง รู้สังคมและมี
ความสามารถในการแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้า  
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จากที่กล่าวมาข้างต้น กระบวนการด าเนินงานด้านการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี 
กรณีศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน น้ันส่งผลต่อการด าเนินงานด้านการไกล่เกล่ีย
ข้อพิพาทช้ันบังคับคดี กรณีศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของส านักงานบังคับคดีจังหวัด                      
สุราษฎร์ธานี สาขาไชยา สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศุภณัฏฐ์ สัตยาภิวัฒน์ และคณะ (2557)  
ศึกษาเรื่อง  ประสิทธิผลการบริหารงานระบบการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของศาลยุติธรรม  ตามหลักธรร
มาภิบาล  การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิผลการบรหิารระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาทของ
ศาลยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาล  2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อประสิทธิผลการบริหาร
ระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาทของศาลยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และ 3) เสนอแนะให้มีการปรับปรุง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการบริหารระบบไกล่เกล่ีย  ข้อพิพาทของศาลยุติธรรมตามหลัก           
ธรรมาภิบาล โดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักรวมกับ        
เชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ  ด าเนินการโดยสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 22 คน    
ที่เลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้พิพากษา  7 ท่าน ผู้ไกล่เกล่ียข้อพิพาท  1 ท่าน เจ้าหน้าที่          
ผู้ไกล่เกล่ีย 1 ท่าน พนักงานอัยการ 3 ท่าน  ทนายความ 4 ท่าน พนักงานสอบสวน 2 ท่าน พนักงาน
ปกครอง 1 ท่าน และนักวิชาการ 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการบริหารงานไกล่เกล่ียของ
ศาลยุติธรรมและได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา การวิจัยเชิงปริมาณด าเนินการโดยเครื่องมือที่เป็น
แบบสอบถามกับข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนผู้มารับบริการ  การไกล่เกล่ียข้อพิพาทที่    
ศาลจังหวัดปทมุธานี ศาลจังหวัดธัญบุร ีศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี จ านวน 230 คน 
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติพรรณนา ประกอบด้วยค่าความถ่ี     
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัย พบว่า  
1) ระบบไกล่เกล่ียข้อพาทของศาลยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาล เป็นมาตรการที่เหมาะสม

อย่างยิ่งกับสภาพปัญหาของศาลยุติธรรมที่มี ส านวนคดีค้างการพิจารณาเป็น จ านวนมากและ          
มีแนวโน้มที่จะเพิ่มจ านวนคดีที่ค้างการพิจารณามากข้ึนเป็นทวีคูณ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งน้ีหาก
กลุ่มผู้มาติดต่อราชการศาลไดม้ีส่วนร่วมในการบรหิาร ระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาทจะมแีนวโน้มส่งผลให้
การบริหารระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาทของศาลยุตธิรรมตามหลักธรรมาภิบาล ที่เหมาะสมและเด่นชัดได้
สูงข้ึนด้วย     

2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อประสิทธิผลการบริหารระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาท เพื่อให้  
บังเกิดผลอย่างยั่งยืนได้น้ันจะเป็นได้รับการพัฒนา  คือ (1) การพัฒนาระดับนโยบาย พัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการไกล่เกล่ียข้อพิพาท โดยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ    
ให้มากข้ึน และการพัฒนากระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท ต้องได้รับการสนับสนุนทรัพยากรที่ จ าเป็น
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จากรัฐบาลที่เพียงพอ (2) การพัฒนาระดับอ านวยการด้านศักยภาพของผู้บริหารศาล ทักษะในการ
บริหารจัดการคดี ทักษะด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่  และด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ           
การฝึกอบรม พัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลหลังการฝึกอบรม พัฒนาระบบการเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจ เพิ่มค่าตอบแทนของผู้ไกล่เกล่ีย รวมทั้งแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบบริหารและ
จัดการด้านงบประมาณ โดยจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบงบประมาณเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพและ
ความจ าเป็นมากข้ึน (3) การพัฒนาระดับปฏิบัติการ มุ่งเน้นด้านการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้อง        
5 ประเภท ได้แก่ ผู้พิพากษา ผู้ไกล่เกล่ียที่เป็น บุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่ศาล ทนายความและคูค่วาม  

3) ข้อเสนอแนะในการบริหารระบบไกล่เกล่ียข้อพิพาทในกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ
อย่างครอบคลุม เพือ่ให้เกิดผลส าเร็จได้ ประกอบด้วยการด าเนินการที่ส าคญั 3 ระดับ คือ (1) ระดับ
นโยบาย ปัจจัยความส าเร็จ จ าเป็นต้องพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญ คือ  การสนับสนุน
ทรัพยากรจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ การก าหนดระเบียบและข้อกฎหมายให้เหมาะสม ย่ิงข้ึน            
(2) ระดับอ านวยการ จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องให้มีความรู้การไกล่เกล่ียให้มากข้ึน      
และสร้างเสริมทัศนคติในเชิงบวกต่อระบบการไกล่เกล่ียให้แก่บุคลากรเหล่าน้ี  (3) ระดับปฏิบัติการ 
ควรมุ่งเน้นด้านบุคลากรที่ เก่ียวข้องกับระบบไกล่เกล่ียจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในระดับสูง 
ต้องมีความรู้ ความสามารถ จนได้รับศรัทธาและไว้วางใจจากคู่กรณีทุกฝ่าย  และเจ้าหน้าที่             
ที่ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทของแต่ละศาล  ต้องมีทั ศนคติและมีความมั่นใจใน
ประสิทธิผลของระบบการไกล่เกล่ีย ข้อพิพาทของศาลยุติธรรมโดยรวม 

ข้อเสนอแนะจากความคดิเหน็ของผูใ้หข้อ้มลู  
 จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคดี  นิติกร และ

ทนายความผู้แทนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จ านวน 10 คน ผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะ
เพื่อกาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของกรมบังคับคดี กรณีศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ส านักงานบังคับคดจีังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา  ได้ดังน้ีคือ  

กลุ่มที่ 1 เจ้าหน้าที่ไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคับคด ี
1) เมื่อมีการด าเนินการไกล่เกล่ียข้อพิพาท ควรแจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง หรือโจทก์หรือ

ผู้แทนโจทก์ทราบด้วย 
2) ต้องการให้พนักงานของ กยศ. จัดมหกรรมไกล่เกล่ียเพื่อเชิญชวนลูกหน้ี  มาประนอมหน้ี 

และหาทางในการระงับ  หรือยุติคดีของตน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ใ ห้ทรัพย์ของลูกหน้ีถูกขาย
ทอดตลาดออกไป และจะท าใหส้ านักงานบังคบัคด ีมีคดีเสร็จที่ผลักดันออกจากระบบได้มากข้ึนด้วย 
 3) ควรที่จะมีตัวคนกลางที่เปน็ผู้ไกล่เกล่ียทุกส านักงานบังคับคดีเพื่อดูแลโดยตรง 
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4) ค่าตอบแทนผู้ไกล่เกล่ีย กรณีไกล่เกล่ียส าเร็จ และไม่ส าเร็จไม่ควรเท่ากัน เช่น หากไกล่
เกล่ียส าเร็จได้ค่าตอบแทนสูงกว่า ก็จะท าให้ผู้ไกล่เกล่ียมีความตั้งใจไกล่เกล่ียเพิ่มข้ึนจนส าเร็จก็เป็น
ประโยชน์แก่คู่ความ 

5) ควรมีห้องไกล่เกล่ียที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการจัดโต๊ะเก้าอ้ีที่ถูกลักษณะของการไกล่
เกล่ีย ไม่มีการน่ังเผชิญหน้ากัน เพื่อลดความตึงเครียดของคู่ความ 

กลุ่มที่ 2 นิติกร 
1) อยากให้ตัวแทนของ กยศ. หรือผู้มีอ านาจของ กยศ. มารับท าสัญญาการงดการบงัคับคดี 

ณ บังคับคดีไชยา เดือนละ 2 ครั้ง ดีกว่าให้ลูกหน้ีแต่ละรายไปท าสัญญางดการบังคับคดีเอง ณ ที่ตั้ง
ของ กยศ. เพื่อลดค่าใช้จ่ายของลูกหน้ีและลูกหน้ีไปไม่ได้ 

2) อยากให้มีนโยบายลดเบี้ยปรับ หรือลดหน้ีให้แก่ลูกหน้ีอย่างต่อเน่ือง เมื่อลูกหน้ีปรับ
โครงสร้างหน้ีแล้ว  
 3) ควรมีการบริการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่คู่ความ 

4) การไกล่เกล่ียข้อพิพาท ควรมีการแก้ไขหรือก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาในกรณทีี่คูก่รณี
มักจะมาไม่ตรงตามเวลาทีนั่ดไว้ 
 5) การแจ้งค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ควรมีการแจ้งให้ครบถ้วน 

กลุ่มที่ 3 ทนายความผู้แทนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
1) เมื่อมีการด าเนินการไกล่เกล่ีย ควรแจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือโจทก์ หรือผู้แทน

โจทก์ทราบด้วย 
2) เมื่อมีการด าเนินการไกล่เกล่ีย ควรแจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 
3) ควรจัดมหกรรมไกล่เกล่ียโดยน าคดีที่มีการยึดไว้ หรือมีหมายบังคับคดี เพื่อเป็นการลด

ภาระค่าใช้จ่ายทีจ่ าเลยต้องรับผิดชอบในช้ันบังคบัคดี 
4) ควรมีการประชาสัมพันธ์ในหลักเกณฑ์การช าระหน้ีโดยลดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับในส่ือ

โฆษณา หรือเว็บไซด์ให้มากข้ึน เพื่อให้ลูกหน้ีได้รับข้อมูล 
5) ควรจัด ให้มีห้องไกล่เกล่ียที่เป็นส่วนตัว และควรจะมีการเสนอให้ เจ้ าหน้าที่ของ              

กยศ. ที่มีอ านาจตัดสินใจในข้อเสนอของลูกหน้ีมาประจ า ณ ส านักงานอาทิตย์ละครั้ง 
ข้อเสนอแนะในการศกึษาครัง้ตอ่ไป 
เพื่อให้การศึกษาวิจัยครั้งน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง ผู้วิจัย

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ดังน้ี  
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1) ควรมีการท างานวิจัยในลักษณะเดียวกันน้ีในส านักงานบังคับคดีทั่วประเทศ เพื่อให้ได้
ข้อมูลเก่ียวกับการไกล่เกล่ียข้อพิพาทที่ด าเนินการแล้วประสบความส าเร็จอย่างแท้จริง เพื่อให้เห็น
ความแตกต่างของการด าเนินการไกล่เกล่ียในแต่ละทอ้งถ่ิน  

2) ควรศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณถึงปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการไกล่เกล่ียข้อพิพาท
ช้ันบังคับคดี กรณีศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี      
สาขาไชยา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นสถิติสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานวิชาการต่าง  ๆ  ได้  

3) ควรศึกษาถึงความพึงพอใจของคู่กรณีในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันบังคบัคดี กรณีศึกษา
กองทุนเงินให้ กู้ยืม เพื่อการศึกษา ของผู้ท าหน้าที่ ไกล่เกล่ียข้อพิพาทของส านักงานบังคับคดี       
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 
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การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกรณีศึกษา พื้นที่อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

วรัชยา จันทรมงคล* 

 

บทคัดยอ่ 
 

การศึกษาเรื่อง การศึกษาทัศนคติความเห็นของประชาชน เพื่อการเพิ่มพูน และเสริมสร้าง
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาพื้นที่อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาไว้  3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาด้านปัจจัยที่ควรแก้ไขปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ในอ าเภอ 
เบตง 2) เพื่อศึกษาทัศนะของประชาชน ในด้านความพร้อมรับมือกับปรมิาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมาก
ข้ึน 3) เพื่อศึกษาปัญหาที่ส่งผลกระทบท าให้นักท่องเที่ยวไม่พึงพอใจตอ่การมาท่องเที่ยว อ าเภอเบตง 
ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในของพื้นที่อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวัด
เป็นระดับทัศนคติ 5 ด้าน 1) ด้านการดึงดูดใจ 2) ด้านที่พักอาศัย 3) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเที่ยว 4) ดา้นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว 5) ด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อน า
ข้อมูลที่ได้มาก าหนดแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อ าเภอเบตง
จังหวัดยะลา จ านวนทั้งส้ิน 100 คน เลือกโดยสุ่มแบบตามสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ร้อยละ (Percentage) ความถ่ี (Frequency) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D) และการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้สถิติ  Independent Sample           
t-test One-way ANOVA: F-test  

ผลการวิจัยพบว่า ระดับทัศนคติความเห็นของประชาชนในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ประชากรที่มีเพศ อายุ สถานภาพ รายได้ ระดับการศึกษาและ
อาชีพแตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน 
(P>0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  

                                         
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
 
การท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์ขับเคล่ือนเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย ประเทศไทยมี

รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาตคิิดเป็นสัดส่วน 12% ของ GDP นับว่าเป็นปัจจัยหนุนทางเศรษฐกิจที่
ส าคัญในภาวะที่การส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนยังคงซบเซา ซ่ึงจากข้อมูลปี 2561 ประเทศไทย
มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 4 ของโลก โดนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทย
มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ด้วยจ านวน 10.53 ล้านคน ขยายตัว 7.44% มีการใช้จ่าย 5.8 แสนล้านบาท 
เพิ่มข้ึน 11.52% ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 4 ของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด รองลงมาอันดับ 2 
มาเลเซีย 4.09 ล้านคน ขยายตัว 17.26% ใช้จ่าย 1.14 แสนล้านบาท เพิ่มข้ึนถึง 20.42% (ข้อมูล
จาก www.BLTBANGKOK.com)  โดยกระทรวงการท่องเที่ยวมีนโยบายที่ส าคัญคือ (ข้อมูลจาก
กระทรวงการท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย)   

1) ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากการสร้างความเช่ือมั่นเรื่องความปลอดภัย ให้คุณค่ากับ
ส่ิงแวดล้อม และการยกระดับการพัฒนาสังคม 

2) การพัฒนาระบบนิเวศ ความสะอาด ความสะดวก เอกลักษณ์ความเป็นไทย Start Up 
และ SME การลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน การท างานร่วมกันทุกภาคส่วน 

3) การพัฒนาเชิงพื้นที่ ท่องเที่ยวชุมชน และท่องเที่ยวเมืองรอง 
4) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง เน้นการตลาดเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง 
จังหวัดยะลาเป็น 1 ใน 55 จังหวัดการท่องเที่ยวเมืองรอง และเป็นจังหวัดหน่ึงในชายแดน

ภาคใต้ โดยมีอ าเภอเบตงเป็นอ าเภอใต้สุดของประเทศไทย มีเน้ือที่ประมาณ 2825673.75 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 64 ของพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดยะลาส่วนใหญข้ึ่นอยู่กับภาคเกษตรกรรม รองลงมาได้แก่การ
พาณิชยกรรม คมนาคมขนส่ง  การบริหารและการก่อสร้างตามล าดบั มีผู้จดทะเบียนประกอบธุรกิจ
การค้าจ าแนกตามประเภทการจดทะเบียนพาณิชย์ 4053 ราย ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 5 ราย
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 805 รายและบริษัท 217 ราย จังหวัดยะลามีกิจกรรมหลายอย่างในพื้นที่เช่นการ
จัดงานสมโภชหลักเมือง งานประเพณีฟื้นฟูของดีเมืองยะลางานเทศกาลแข่งขันนกเขาชวา ชนะเลิศ
กลุ่มประเทศอาเซียนรวมไปถึงเขตอ าเภอเมืองเบตงที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก ที่ส าคัญในการสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดยะลา  
 เทศบาลเมืองเบตงตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเบตง จังหวัดยะลาครอบคลุมพื้นทีท่ั้งหมด 78 ตาราง
กิโลเมตรอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับมาเลเซียอ าเภอเบตงเป็นอ าเภอเขต
แดนเศรษฐกิจที่มีความเจรญิสามารถสรา้งรายได้ใหแ้ก่จังหวัดยะลาเทศบาลเมืองเบตงเป็นชายแดนที่
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มีจุดเด่นทางการบริหารการทอ่งเที่ยวทีส่ าคัญของสามจังหวัดชายแดนภาคใตแ้ละมีศักยภาพในการ
ให้บริการนักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติ มีต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ทีส่ าคัญดงัน้ี 
 1) เป็นประตูเช่ือมโยงระบบการขนส่งการคมนาคมและเป็นประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
 2) เป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและ
จารีตประเพณี 
 3) เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาสาธารณสุขการแพทย์และสถานทีร่าชการทีส่ าคญั 
 4) เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมทีอุ่ดมสมบูรณ์และย่ังยืน 
 5) มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 

แต่เน่ืองด้วยลักษณะภูมิประเทศอยู่ระหว่างเทือกเขาสลับซับซ้อนส่งผลให้การเดินทางและ
การคมนาคมขนส่งหลักคือทางรถยนต์มีความล่าช้า รวมถึงมีส ถิติการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ ง
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตงในปี 2558 ซ่ึงจะแล้วเสร็จในปี 
2563 คาดว่าจะรองรับนักท่องเที่ยว 300 คนต่อช่ัวโมงหรือ 0.864 ล้านคนต่อปีซ่ึงจากข้อมูล ปี 
2558 มีนักท่องเที่ยวเพียงปีละ 2.3 แสนคนเท่าน้ันจึงควรมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับ
นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในอ าเภอเมืองเบตงเพิ่มมากข้ึนและ
หลากหลายมากย่ิงข้ึน 

เศรษฐกิจของเมืองเบตงจะพึ่งพาเศรษฐกิจด้านการค้าและการท่องเที่ยวเป็นหลัก ในการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ โดยเน้นการส่งเสริมทางด้านอาชีพและการพัฒนาการท่องเที่ยวตลอดจนการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านต่างประเทศ เพื่อช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจด้านการค้าและการ
ท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านอาชีพ ท าให้เกิดสินค้า
การบริการในรูปแบบใหม่ๆ และมีการพัฒนาอย่างตอ่เน่ืองเพื่อรองรับตลาดการคา้ระหว่างประเทศได้ 
ซ่ึงจากเดิมเมืองเบตงเป็นเมืองขนาดเล็กมีการคมนาคมล าบาก รวมไปถึงเหตุการณ์ความไม่สงบของ
สามจังหวัดชายแดนผู้ประกอบการเทศบาลเมืองเบตงจึงมีมาตรฐานการให้บริการเพียงนักท่องเที่ยว
เฉพาะกลุ่มเท่าน้ัน มีสถานพาณิชย์คือตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงเพียง 1 แห่งเท่าน้ันธุรกิจโรงแรม 
26 แห่งคิดเป็นร้อยละ 8 ของสถานประกอบการทั้งหมด 145 แห่งแบ่งเป็นร้านอาหารนวดแผนไทย
สถานบันเทิงตามล าดับและมผู้ีประกอบการน าเที่ยวเพียง 13 รายเท่าน้ันส่งผลให้ยังไม่มคีวามพร้อม
ในการรองรับนักท่องเที่ยวจ านวนมากผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้นที่ควรได้รับการ
ส่งเสริมศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมทักษะการประกอบการ เสริมสร้างผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การแปรรูปอบรมด้านภาษา รวมถึงสาธารณูปโภคส่ิงอ านวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวหลักเช่น
สวนดอกไม้เมืองหนาวบ่อน้ าร้อนทะเลหมอกเบตงและสถานทีท่่องเที่ยวเชิงประวัตศิาสตรท์ี่ ยังมีการ
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คมนาคมล าบาก และทรุดโทรมเน่ืองจากไม่ได้รบัการดูแลซ่อมแซมเท่าที่ควร ควรไดร้ับการดแูลอย่าง
เร่งด่วนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มมากข้ึนจากการก่อสร้างสนามบินเบตงแล้วเสร็จในกลางปี 
2563  
 

วัตถุประสงคข์องการศกึษา 
 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาทัศนคติความเห็นของประชาชน เพื่อการเพิ่มพูน และเสริมสร้าง
การท่องเที่ยวอย่าง ย่ังยืน กรณีศึกษา พื้นที่อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ 
ดังน้ี 

1) เพื่อศึกษาด้านปัจจัยที่ควรแก้ไขปรับปรงุอย่างเร่งดว่น ในอ าเภอเบตง   
2) เพื่อศึกษาทัศนะของประชาชน ในด้านความพรอ้มรับมือกับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่ม

มากข้ึน  
3) เพื่อศึกษาปัญหาที่ส่งผลกระทบท าให้นักท่องเที่ยวไม่พึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยว 

อ าเภอเบตง 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการวิจัยเรื่อง การศึกษาทัศนคติ
ความเห็นของประชาชน เพื่อการเพิ่มพูน และเสริมสร้างการท่องเที่ยวอย่าง ย่ังยืน กรณีศึกษา พื้นที่
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ครอบคลุม กรอบ
แนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ความหมายของการท่องเที่ยวองค์การท่องเที่ยวโลก (2558) ได้ให้ความหมายของการ
ท่องเที่ยวว่า การท่องเที่ยวหมายถึงการเดินทางของบุคคลจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่ อ่ืนเป็นการ
ช่ัวคราวไม่มากกว่า 1 ปีติดต่อกันเดินทางด้วยความสมัครใจเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจติดต่อธุระและ
วัตถุประสงค์ใดๆก็ไดแ้ต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได้ 
 สารานุกรมเสรี (2558) กล่าวว่าการท่องเที่ยวหมายถึงการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือ
เพื่อความสนุกสนานตื่นเต้นเพื่อหาความรู้หรือเพื่อจุดประสงคใ์นการพักผ่อนหย่อนใจอยู่ว่าด ี
 งามจันทร์ฉาย (2557) กล่าวถึงความหมายของการทอ่งเที่ยวว่าการทอ่งเที่ยว หมายถึง การ
เดินทางของคนจากที่แห่งหน่ึงไปยังอีกแห่งหน่ึงเป็นการช่ัวคราวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อน
หรือหาความรู้ซ่ึงครอบคลุมถึงการเดินทางเพื่อธุรกิจตราบใดที่ผู้เดิ นทางยังไม่ได้ตั้งหลักแหล่งถาวร
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และไม่ได้รับรายได้ เพื่ อยังชีพจากเจ้าของถ่ินปลายทางโดยการท่องเที่ยวยั งเป็นผลรวมของ
ประสบการณ์พิเศษกับสัมพันธภาพซ่ึงเกิดจากการเดินทางและการพักแรมต่างถ่ินเป็นการช่ัวคราว
โดยไม่ได้ประกอบอาชีพดังน้ันการท่องเที่ยวจึงเป็นการเดินทางตามเงื่อนไข 3 ประการ ได้แก่ การ
เดินทางจากที่อยู่อาศัยปกตไิปยังที่อ่ืนเป็นการช่ัวคราวการเดินทางดว้ยความสมัครใจและการเดินทาง
ด้วยวัตถุประสงค์ใดๆก็ตามที่มใิช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้  
 การส่งเสริมการท่องเที่ยว (2558) กล่าวว่าการท่องเที่ยวหมายถึงการเดนิทางของมนุษย์จาก
สถานที่ใดที่หน่ึงไปยังอีก สถานที่ 1 หรือการเดินทางจากถ่ินพ านักที่อาศัยไปยังสถานที่อ่ืนเป็นการ
ช่ัวคราวด้วยความสมัครใจและเป็นการเดินทางด้วยเหตุผลของการท่องเที่ยวมิใช่เพื่อการประกอบ
อาชีพหรือหารายได้เช่นการเดินทางเพื่อพักผ่อนการเดินทางเพื่อไปชมแข่งขันกีฬาการเดินทางเพื่อ
การศึกษาการเดินทางเพื่อการประชุมสัมมนาการเดินทางเพื่อเย่ียมเยือนญาติพี่น้องหรือเพื่ อนการ
เดินทางแลกเปล่ียนวัฒนธรรมเป็นต้น 
 จากข้อมูลเก่ียวกับความหมายของการทอ่งเที่ยวเพื่อผู้ศึกษาสรปุได้ว่าการท่องเที่ยวหมายถึง
การเดินทางไปยังสถานที่ใดสถานที่หน่ึงที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยประจ า และเป็นการไปช่ัวคราวไม่ใช่เพื่อ
เป็นการประกอบอาชีพหรือหารายได้แต่เป็นการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจเพื่อความสนุกสนาน
และเพื่อหาความรู้ 
 อ าไพรัตน์  รัตน์ปราณี (2550) ท าการศึกษาเรื่องแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการ
ท่องเที่ยวเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและเปรียบเทียบแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการ
ท่องเที่ยวเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 384 
คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคอืแบบสอบถามสถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูลไดแ้ก่ร้อยละค่าเฉล่ียส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบคา่ทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจต่อ
การท่องเที่ยวเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับดีมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
แรงจูงใจในระดับมากคือ ด้านส่ิงดึงดูดใจและด้านการคมนาคมขนส่งในระดับปานกลาง ส่ิงอ านวย
ความสะดวกด้านบริการด้านประชาสัมพันธ์ ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบรุีจ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตรพ์บว่านักท่องเที่ยวทีม่ี
เพศอายุสถานภาพสมรสอาชีพและรายไดต้อ่เดือนต่างกันมีแรงจูงใจในการดึงดูดใจแตกต่างกัน 
 ลิเนียร์  มายอ (2555) ศึกษาแรงจูงใจการทอ่งเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินมาท่องเที่ยวบอ่น้ าร้อนรักษะวารนิและบ่อน้ ารอ้นพรรั้งจงัหวัดระนอง ปี 2555 ประชากรที่
ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวบ่อน้ าร้อนรักษะวารินและบ่อน้ า
ร้อนพรรั้งจังหวัดระนอง การเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้จากแบบสอบถามทั้งหมด 400 ซ่ึงเป็น
จ านวนที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างตามตารางก าหนดขนาดตวัอย่างทีม่ีความเช่ือมั่น 0.05 และความคลาด
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เคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5 ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในภาพรวมมี
ค่าเฉล่ีย 3.89 อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาลงไปในแต่ละปัจจัยพบวา่เหตผุลที่เดินทางมาเที่ยวบอ่น้ า
ร้อนรักษะวารินและบอลนอนพรรั้งจังหวัดระนองมีค่าเฉล่ียสูงกว่าปัจจัยที่ดึงดูดให้เดินทางมาบ่อน้ า
ร้อนรักษะวารินและบ่อน้ าร้อนพรรั้งจังหวัดระนอง เมื่อพิจารณาลงไปในข้อค าถามของเหตุผลที่
เดินทางมาท่องเที่ยว 3 อันดับแรกพบว่าท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ 4.31 อยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมาคือเพื่อสัมผัสความเป็นทานน้ าแร่ธรรมชาติของบ่อน้ าร้อน 4.30 อยู่ในระดับมากที่สุดและ
ต้องการผ่อนคลายกล้ามเน้ือด้วยการแช่น้ าแร่ 4.20 อยู่ในระดับมากส่ วน 3 อันดับสุดท้ายคือ
ท่องเที่ยวเพื่อผ่าครอบครัวหรือญาติมิตรมาท่องเที่ยว 3.87 อยู่ในระดับมากเพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคีของครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน 3.70 อยู่ในระดับมากและเพื่อพบปะแลกเปล่ียนความรู้ใหม่ๆ
กับบุคคลอ่ืนมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ 3.02 อยู่ในระดับปานกลาง 
 

วิธีการศกึษาและกรอบแนวคดิในการศกึษา 
 
ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มกลุ่มตวัอย่างโดยวธิีสุ่มแบบตามสะดวก ใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนใน

พื้นที่อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่  (Taro 
Yamane.1967) จากประชากร 9,626 ครัวเรือน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 384 คน แต่การศึกษาใน
ครั้งน้ีจะเก็บตัวอย่างจากกลุ่มตวัอย่างทัง้ส้ิน 100 ตัวอย่าง เน่ืองจากข้อจ ากัดด้านเวลาและระยะทาง 
ท าการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามเก่ียวกับระดบัความคดิเห็นที่มี
ต่อแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่อ าเภอเบตงต าบลเบตงจังหวัดยะลา เพื่อน าผลการศึกษาไปเปน็แนวทาง
เสนอแนะให้แก่ภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยก าหนดตัวแปร
ของการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ตัวแปรลักษณะบุคคล ประกอบด้วย 1) เพศ 2) อายุ 3) สถานภาพ 4) 
ระดับการศึกษา 5) อาชีพ 6) รายได้ต่อเดือน 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ประชาชนที่มตี่อศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยว ในพื้นที่อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยยึดองค์ประกอบการท่องเที่ยว 5 องค์ประกอบคือ 
1) ด้านการดึงดูดใจ 2) ด้านคมนาคมขนส่ง 3) ที่พักในแหล่งท่องเที่ยว 4) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
5) ด้านกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาจากแนวคิดที่ส าคัญ Dickman (1996) แหล่ง
ท่องเที่ยว 5 องค์ ประกอบ (5a) ดังน้ีคือ 1. ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) 2. การเดินทางมายังแหล่ง
ท่องเที่ยว (Accessibility) 3. การบริการที่พัก (Accommodation) 4. กิจกรรมการท่องเที่ยว 
(Activities) 5. ส่ิงอ านวยความสะดวก (Destination Amenities)  ดังภาพที่ 1 



 724   
 

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

                                  
                                          
                                
1.                 
2.                 
3.                         
4.                         
5.                                           

 
 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

วิธีการวจิยั 
 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ประชาชนในอ าเภอเบตงจังหวัดยะลา จ านวนทั้งหมด 100 
คน ที่ระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 ส าหรับความคลาดเคล่ือน ร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
100 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบตามข้อเท็จจริง โดยผู้วิจัยแจก
แบบสอบถามด้วยตนเองและน าแบบสอบถามที่ได้รับคืน มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการ
ตอบแบบสอบถาม จากน้ันน าข้อมูลไปประมวลผลผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และเสนอผล
การศึกษาโดย การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution)  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วน
บุคคลกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ใช้การทดสอบค่าที (t-test) กับตัวแปรด้านเพศ  และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA: F-test) กับตัวแปรต่างๆที่ผู้วิจัยก าหนด  
โดยก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

สมมตฐิานการวจิยั 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาทัศนคติความเห็นของประชาชน เพื่อการเพิ่มพูน และ
เสริมสร้างการท่องเที่ยวอย่าง ย่ังยืน กรณีศึกษา พื้ นที่ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา” ผู้วิจัยได้
ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ ดังน้ี 
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สมมติฐานที่ 1  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศมีผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของอ าเภอเบตง
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุมีผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของอ าเภอเบตง
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพมีผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของอ าเภอเบ
ตงแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 4  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษามีผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของ
อ าเภอเบตงแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 5  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพมีผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของอ าเภอเบตง
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 6  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้มีผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของอ าเภอเบตง
แตกต่างกัน 
 

ผลการศกึษา 
 
การศึกษาเรื่องการศึกษาทัศนคติความเห็นของประชาชน เพื่อการเพิ่มพูน และเสริมสร้าง

การท่องเที่ยวอย่าง ย่ังยืน กรณีศึกษา พื้นที่อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  ผลการศึกษาไดน้ าเสนอในรูป
ตารางประกอบการอธิบาย โดยมีรายละเอียดดังตอ่ไปน้ี 

1) ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

ตารางที ่1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ข้อมลูทัว่ไป สถานภาพโดยทัว่ไปของนกัทอ่งเทีย่ว จ  านวน (100 คน) ร้อยละ 
เพศ ชาย 25 25.0 
 หญิง 75 75.0 
อาย ุ ไม่เกิน 20 ปี 9 9.0 
 21-40 ปี 62 62.0 
 41-60 ปี 26 26.0 
 60 ปีข้ึนไป  3 3.0 
สถานภาพ โสด 62 62.0 
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ข้อมลูทัว่ไป สถานภาพโดยทัว่ไปของนกัทอ่งเทีย่ว จ  านวน (100 คน) ร้อยละ 
 สมรส 38 38.0 
ระดบัการศกึษา ประถมศึกษา 9 9.0 
 มัธยมศึกษา/ปวช. 33 33.0 
 อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 10 10.0 
 ปริญญาตรี 38 38.0 
 สูงกว่าปริญญาตรี 10 10.0 
อาชพี นักเรียน/นักศึกษา 9 9.0 
 เกษตรกรรม(ท าสวน ประมง  เล้ียงสัตว์) 4 4.0 
 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 20 20.0 
 รับจ้างทั่วไป 24 24.0 
 ธุรกิจส่วนตัว 20 20.0 
 พนักงานเอกชน 21 21.0 
 อ่ืนๆ 2 2.0 
รายได ้ ต่ ากว่า 10,000 บาท 38 38.0 
 10,001-20,000 บาท 39 39.0 
 20,000-30,000 บาท 10 10.0 
 30,000 บาท ข้ึนไป 13 13.0 
 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-40 ปี  ส่วนใหญ่
มีสถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี  มีต าแหน่งงานเป็นรับจ้างทั่วไป มี และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนที่ 10,001 – 20,000 บาท 
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2) ผลระดบัทศันคตขิองของประชาชน เพ ือ่การเพ ิม่พนู และเสริมสร้างการท่องเทีย่ว
อย ่างย ัง่ยนื กรณศีกึษา พ ืน้ทีอ่  าเภอเบตง จงัหวดัยะลา 
 
ตารางที ่2 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 

ข้อ 
ศ ักยภาพของแหลง่ทอ่งเทีย่ว  
ในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา 

คา่เฉลีย่ 

�̅� 
SD การแปลผล 

 ด้านการดงึดดูใจ 3.70 0.869 มาก 
1 อ าเภอเบตงมีทรัพยากรทางการทอ่งเที่ยวที่หลากหลาย 3.90 1.087 มาก 
2 อ าเภอเบตงมีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างตอ่เน่ือง 3.68 0.973 มาก 
3 อ าเภอเบตงมีภาพลักษณ์ที่ดีสร้างความพึงพอใจแก่

นักท่องเที่ยว 
3.69 1.042 มาก 

4 อ าเภอเบตงมีเอกลักษณ์ ประเพณี ที่โดดเด่น 3.81 1.002 มาก 
5 อ าเภอเบตงมีการประชาสัมพันธ์อย่างเต็มทีแ่ละน่าสนใจ 

ส่งผลให้นักเที่ยวอยากจะมาท่องเที่ยว 
3.42 1.156 มาก 

 ด้านทีพ่กัอาศยั (โรงแรม,อพาตเมนต,์โฮมสเตย,์อืน่ๆ) 3.40 0.885 ปานกลาง 
6 ที่พักมีเพียงพอส าหรับนักท่องเที่ยว 3.39 1.154 ปานกลาง 
7 ที่พักมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 3.31 1.002 ปานกลาง 
8 ที่พักมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบถ้วน 3.40 1.064 ปานกลาง 
9 ที่พักมีความปลอดภัยต่อร่างกายและทรัพย์สิน 3.62 1.052 มาก 
10 ที่พักมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นอ าเภอเบตง 3.32 1.072 ปานกลาง 
 ด้านสิง่อ  านวยความสะดวกใหก้บันกัทอ่งเทีย่ว 3.23 0.950 ปานกลาง 

11 ประชาชนในอ าเภอเบตงสามารถใหข้้อมูลนักท่องเที่ยว
ได้อย่างถูกต้อง 

3.40 1.110 ปานกลาง 

12 อ าเภอเบตงมีเอกสารแนะน าการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน 3.30 1.185 ปานกลาง 
13 มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน 3.13 1.152 ปานกลาง 
14 มีพาหนะสาธารณะส าหรบันักทอ่งเที่ยวอย่างเพียงพอ 3.21 1.122 ปานกลาง 
15 การให้บริการร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของที่

ระลึกมีเพียงพอ  

3.10 1.087 ปานกลาง 

 ด้านกจิกรรมทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัแหลง่ทอ่งเทีย่ว 3.29 0.909 ปานกลาง 
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ข้อ 
ศ ักยภาพของแหลง่ทอ่งเทีย่ว  
ในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา 

คา่เฉลีย่ 

�̅� 
SD การแปลผล 

16 มีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการทอ่งเที่ยวอย่างสม่ าเสมอ 3.38 0.930 ปานกลาง 

17 กิจกรรมการท่องเที่ยวส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์
วัฒนธรรม 

3.50 0.927 มาก 

 
จากผลการประเมินพบว่า ด้านการดึงดูดใจมีระดับการประเมินมากที่สุด อยู่ในระดับดี (มี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70)   และด้านที่พักอาศัยอยู่ในระดับปานกลาง (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.40) ด้าน
กิจกรรมที่เก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวระดับการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.29) 
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกมีระดับการประเมินปานกลาง (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.23)  และด้าน
คมนาคมมีระดับการประเมินน้อยที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.16)  ซ่ึงผู้ศึกษา
มองเห็นว่าควรเป็นด้านที่ได้รบัการปรับปรงุแก้ไขดว่นที่สุด 
 3) ผลการวเิคราะหส์มมตุฐิานของระดบัทศันคตขิองประชาชน อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา 
 สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศมีผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของอ าเภอเบตง
แตกต่างกัน 
 
ตารางที ่3 ผลการวิเคราะห์เพศกับระดบัทศันคติดา้นศักยภาพของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 

เพศ N ค ่าเฉลีย่ระดบั
ทัศนคต ิ

𝒙 

ส่วนเบ ีย่งเบน
มาตรฐาน 

(Std. 
Deviation) 

F Sig. 

ชาย 25 3.2032 0.8362 0.055 0.815 
หญิง 75 3.4123 0.7823 

 
 จากตารางที่ 3 มีการตั้งสมมุติฐานเพื่อวิเคราะหผ์ลคือ   
 H0:  เพศแตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน 
 H1:  เพศแตกต่างกันมผีลตอ่ทัศนคตดิ้านศกัยภาพของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา แตกตา่งกัน 
 จากการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศกับ ระดับทัศนคติ ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (Independent-Simple T Test) พบว่าได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.815 ซ่ึงมีค่า
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มากกว่าระดับนัยยะส าคัญในการทดสอบที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับ H0  ซ่ึงหมายความว่าเพศที่
แตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน ดังน้ัน เพศ
ของประชาชนในพื้นที่อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่ส่งผลต่อระดับทัศนคติด้านศักยภาพของอ าเภอ  
เบตง จังหวัดยะลา  
 สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุมีผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของอ าเภอเบตง
แตกต่างกัน 
 
ตารางที ่4 ผลการวิเคราะห์อายุกับระดับทัศนคตดิ้านศักยภาพของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 

อาย ุ N ค ่าเฉลีย่ระดบั
ทัศนคต ิ

𝒙 

ส่วนเบ ีย่งเบน
มาตรฐาน 

(Std. 
Deviation) 

F Sig. 

ไม่เกิน 20 ปี 9 3.9200 0.5447 1.806 0.151 
21-40 ปี 62 3.2877 0.7489 
41-60 ปี 26 3.3123 0.9302 

60 ปีข้ึนไป 3 3.5867 0.8092 
รวม 100 3.3600 0.7970 

 
 จากตารางที่ 4 มีการตั้งสมมุติฐานเพื่อวิเคราะหผ์ลคือ   
 H0:  อายุแตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน 
 H1:  อายุแตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา แตกต่างกัน 
 จากการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศกับระดับทัศนคติ ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (Independent-Simple T Test) พบว่าได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.151 ซ่ึงมีค่า
มากกว่าระดับนัยยะส าคัญในการทดสอบที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับ H0  ซ่ึงหมายความว่าอายุที่
แตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน ดังน้ัน เพศ
ของประชาชนในพื้นที่อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่ส่งผลต่อระดบัทศันคติดา้นศกัยภาพของอ าเภอเบ
ตง จังหวัดยะลา  
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 สมมุติฐานที่ 3 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพมีผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของอ าเภอเบ
ตงแตกต่างกัน 
 
ตารางที ่5 ผลการวิเคราะห์เพศกับระดับทัศนคตดิ้านศักยภาพของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  
 
สถานภาพ N ค ่าเฉลีย่ระดบั

ทัศนคต ิ

𝒙 

ส่วนเบ ีย่งเบน
มาตรฐาน 

(Std. 
Deviation) 

F Sig. 

โสด 62 3.2987 0.7460 1.102 0.296 
สมรส 38 3.4600 0.8749 

 
 จากตารางที่ 5 มีการตั้งสมมุติฐานเพื่อวิเคราะหผ์ลคือ   
 H0:  สถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่
แตกต่างกัน 
 H1:  สถานภาพต่างกันมีผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา แตกต่างกัน 
 จากการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศกับระดับทัศนคติ ด้วยการวิเคราะห์ควา ม
แปรปรวนทางเดียว (Independent-Simple T Test) พบว่าได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.296 ซ่ึงมีค่า
มากกว่าระดับนัยยะส าคัญในการทดสอบที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับ H0  ซ่ึงหมายความว่าสถานภาพ
ที่แตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน ดังน้ัน เพศ
ของประชาชนในพื้นที่อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่ส่งผลต่อระดับทัศนคติด้านศักยภาพของอ าเภอ 
เบตง จังหวัดยะลา  
 สมมุติฐานที่ 4 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษามีผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของ
อ าเภอเบตงแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ระดับการศึกษากับระดับทัศนค ติด้านศักยภาพของอ าเภอเบตง  

จังหวัดยะลา 
 

ระดบัการศกึษา N ค ่าเฉลีย่ระดบั
ทัศนคต ิ

𝒙 

ส่วนเบ ีย่งเบน
มาตรฐาน 

(Std. Deviation) 

F Sig. 

ประถมศึกษา 9 3.4222 1.3750 0.581 0.677 
มัธยมศึกษา/ปวช. 33 3.4945 0.7477 

อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 10 3.4160 0.5794 
ปริญญาตรี 38 3.2116 0.6925 

สูงกว่าปริญญาตรี 10 3.3680 0.9194 
 
 จากตารางที่ 6 มีการตั้งสมมุติฐานเพื่อวิเคราะหผ์ลคือ   
 H0:  ระดับการศึกษาแตกตา่งกันมีผลตอ่ทัศนคติดา้นศกัยภาพของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
ไม่แตกต่างกัน 
 H1:  ระดับการศึกษาแตกตา่งกันมีผลตอ่ทัศนคติดา้นศกัยภาพของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
แตกต่างกัน 
 จากการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษากับระดับทัศนคติ ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (Independent-Simple T-Test) พบว่าได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.677 ซ่ึงมีค่า
มากกว่าระดับนัยยะส าคัญในการทดสอบที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับ H0  ซ่ึงหมายความว่าระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน 
ดังน้ัน เพศของประชาชนในพื้นที่อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่ส่งผลต่อระดับทัศนคติด้านศักยภาพ
ของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  
 สมมุติฐานที่ 5 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพมีผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของอ าเภอเบตง
แตกต่างกัน 
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ตารางที ่7 ผลการวิเคราะห์อาชีพกับระดบัทัศนคติดา้นศักยภาพของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 

อาชีพ N ค่าเฉล่ียระดับ
ทัศนคติ 

�̅� 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(Std. Deviation) 

F Sig. 

นักเรียน/นักศึกษา 9 3.9200 0.5447 1.673 0.136 
เกษตรกรรม 4 3.6100 0.7239 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 20 3.2520 0.7058 
รับจ้างทั่วไป 24 3.2533 0.8777 
ธุรกิจส่วนตัว 20 3.3000 0.8822 

พนักงานเอกชน 21 3.1029 0.7294 
อ่ืนๆ 2 2.7600 0.4525 

 
 จากตารางที่ 7 มีการตั้งสมมุติฐานเพื่อวิเคราะหผ์ลคือ   
 H0:  อาชีพแตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่
แตกต่างกัน 
 H1:  อาชีพแตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา แตกต่างกัน 
 จากการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพกับระดับทัศนค ติ ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (Independent-Simple T Test) พบว่าได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.136 ซ่ึงมีค่า
มากกว่าระดับนัยยะส าคัญในการทดสอบที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับ H0  ซ่ึงหมายความว่าอาชีพที่
แตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน ดังน้ัน เพศ
ของประชาชนในพื้นที่อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่ส่งผลต่อระดับทัศนคติด้านศักยภาพของอ าเภอ  
เบตง จังหวัดยะลา  
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สมมุติฐานที่ 6 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายไดม้ีผลตอ่ทัศนคติดา้นศกัยภาพของอ าเภอเบตงแตกต่างกัน 
 
ตารางที ่8 ผลการวิเคราะห์รายไดกั้บระดบัทศันคติดา้นศกัยภาพของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 

รายได้ N ค่าเฉล่ีย
ระดับ

ทัศนคติ 

�̅� 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(Std. Deviation) 

F Sig. 

ต่ ากว่า 10,000  38 3.3811 0.8995 1.035 0.381 
10,001-20,000 39 3.3887 0.6503 
20,001-30,000 10 3.5920 0.8574 
มากกว่า 30,000 13 3.0338 0.8313 

 
 จากตารางที่ 7.3.6 มีการตั้งสมมุติฐานเพื่อวิเคราะหผ์ลคือ   
 H0: รายได้แตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติด้านศักยภาพของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่
แตกต่างกัน 
 H1: รายได้แตกตา่งกันมผีลตอ่ทัศนคตดิ้านศกัยภาพของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา แตกตา่งกัน 
 จากการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ กับระดับทัศนคติ ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (Independent-Simple T Test) พบว่าได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.381 ซ่ึงมีค่า
มากกว่าระดับนัยยะส าคัญในการทดสอบที่ 0.05 ดังน้ัน จึงยอมรับ H0  ซ่ึงหมายความว่าระดับ
รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อทศันคตดิา้นศักยภาพของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน ดังน้ัน
รายได้ของประชาชนในพื้นที่อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่ส่งผลต่อระดับทัศนคติด้านศักยภาพของ
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  
 

อภิปรายผล 
 
 ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อศักยภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อ าเภอเบตงจังหวัดยะลา จากผลการประเมินพบว่า ด้านการดึงดูดใจมี
ระดับการประเมินมากที่สุด อยู่ในระดับด ี(มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70)   และด้านที่พักอาศัยอยู่ในระดับ
ปานกลาง (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.40) ด้านกิจกรรมที่เก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวระดับการประเมินอยู่ใน
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ระดับปานกลาง (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.29) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกมีระดับการประเมินปานกลาง 
(มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.23)  และด้านคมนาคมมีระดับการประเมินน้อยที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง (มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.16)  ซ่ึงผู้ศึกษามองเห็นว่าควรเป็นด้านที่ได้รยัการปรับปรุงแก้ไขดว่นที่สุด 
 การศึกษาและตั้งสมมุตฐิานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทกุด้าน ไม่มีผลต่อระดบัทัศนคต ิขัดแย้ง
กับงานวิจัยของ อ าไพรัตน์รัตน์ปราณ ี(2550) ที่ท าการศึกษาเรื่องแรงจงูใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงงานวิจัยน้ีพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศอายุสถานภาพ
สมรสอาชีพและรายได้ตอ่เดือนต่างกันมีแรงจูงใจในการดึงดูดใจแตกต่างกัน 
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการศึกษากับการวิเคราะห์ศกัยภาพเพื่อการประเมินสถานภาพ
การพัฒนาเทศบาลเมืองเบตง (ข้อมูลจากแผนพัฒนา3ปีอ าเภอเบตง) จากข้อมูลของเทศบาลเมืองเบ
ตงได้น าเทคนิค SWOT ANALYSIS มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะหศ์ักยภาพของเทศบาลเมืองเบ
ตงเพื่อศึกษาปัจจัยภายใน ประกอบด้วย จุดแข็ง (Strengths – S) และจุดอ่อน (Weaknesses – W) 
และปัจจัย ภายนอก ประกอบด้วย โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค (Threat – T) เมื่อ
น ามาเปรียบเทียบกับผลการศึกษา พบว่า จุดอ่อนและอุปสรรคที่วิเคราะห์ ในด้าน งบประมาณที่มี
จ ากัดไม่เพียงพอต่อการบริหาร มีจ านวนบุคลากรน้อยไม่เพียงพอกับปริมาณงานภารกิจและความ
รับผิดชอบบุคลากรบางส่วนขาดศกัยภาพในการปฏิบัติงาน การติดตอ่ประสานงานระหว่างหน่วยงา
ภายในขาดการติดต่อประสานงานที่ดี อาจมีผลท าให้การน าแผนพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 
ตั้งแต่ปี  2557 ด้านยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด้านโครงสร้า งพื้นฐาน ทั้ งทางด้านระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ส่ิงก่อสร้าง ต่าง  ๆ ให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของเทศบาลเมือง และอ านวยความสะดวกใหกั้บประชาชนในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ เช่นการเดินทาง ตลอดจนการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและรองรับการ
เจริญเติบโตของเมือง การท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ซ่ึงจ านวนโครงการที่แล้วเสร็จมีเพียง 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.63 จ านวน
โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 79.49 โครงการทั้งหมด 36 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ23.08 ของโครงการทั้งหมด ส่งผลให้ ระดับความคดิเห็นดา้น ที่พักอาศัย ส่ิง
อ านวยความสะดวก กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว และการคมนาคม ยังอยู่ในระดับการ
ประเมินปานกลาง ซ่ึงระดับการประเมินต่ าสุด คือ ด้านการคมนาคม 
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ข้อเสนอแนะ 
 
 ผลการศึกษาได้ค้นพบประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามในส่วนที่ 
3 ซ่ึงผู้ประเมินสามารถน าเสนอมุมมองและแนวคิดทั้งหมด 28 ราย จากกลุ่มแบบสอบถาม 100 คน 
พบว่าข้อเสนอแนะเป็นข้อมูลต่อเทศบาลเมืองเบตงทั้งหมด ดังน้ี 

1) ข้อเสนอแนะด้านการดึงดูดใจ พบว่าอ าเภอเบตงควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง
เก่ียวกับกิจกรรมการท่องเที่ยว และเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวเสริมสร้างสถานที่ทอ่งเที่ยวใหม่ๆ มากย่ิงข้ึน 
ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมอ าเภอเบตง กิจกรรมช่วงกลางคืนมีค่อนข้างน้อย 

2) ข้อเสนอแนะด้านที่พักอาศัย พบว่า ข้อเสนอแนะจ านวนมากกล่าวว่าราคาที่พักมีราคา
แพง อาจจะไม่สร้างความประทบัใจใหแ้ก่นักท่องเที่ยว บางกลุ่มมองว่าช่วงแรกที่เปิดสนามบินควรมี
การลดราคาเพื่อดึงดดูนักทอ่งเที่ยว 

3) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนเสนอแนะด้านราคา
สินค้าสูง อาหาร ร้านคา มีราคาค่อนข้างแพง และประชาชนในพื้นที่ยังไม่ไดม้ีส่วนร่วมและไม่ทราย
ถึงข้อมูลอ าเภอเบตงอย่างชัดเจน ควรมีการจัดอบรมของแต่ละหน่วยงานเพื่อใหข้้อมูลนักท่องเที่ยวได้
ถูกต้อง 

4) ดา้นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะด้านการจัด
กิจกรรมที่ต่อเน่ือง บางกิจกรรมจัดปีเดียวและ ไม่มีการจัดอีก และกิจกรรมการท่องเที่ยวยังไม่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมของอ าเภอเบตงเท่าที่ควร 

5) ด้านคมนาคม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะในด้านน้ีม ากที่สุด ซ่ึงได้
ข้อเสนอแนะคือ ที่จอดรถไม่เพียงพอ ป้ายบอกทางไม่มีภาษาอังกฤษ ถนนยังขรุขระไม่ได้รับการ
ซ่อมแซม บางพื้นที่ไม่ไดร้ับการดแูลอย่างทัง่ถึง ควรใจเจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องเข้ามาตรวจสอบและดแูล 
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การศึกษาพฤติกรรมลูกคา้ที่เปล่ียนแปลงไปจากการประกาศใช้ 
กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต ์กรณีศกึษาลูกค้าธนาคารกรงุเทพ  

ส านักธุรกิจถนนชนเกษม จังหวัดสุราษฎรธ์านี 

วริศรา กรรณรงค์* 
 

บทคัดยอ่ 
 

งานวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมลูกค้าที่เปล่ียนแปลงไปจากการประกาศใช้กฎหมายภาษี  
อีเพย์เมนต์ กรณีศึกษาลูกค้าธนาคารกรุงเทพ ส านักธุรกิจถนนชนเกษม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  ทราบถึงพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ของลูกค้า
ธนาคารกรุงเทพ ส านักธุรกิจถนนชนเกษม 2 ทราบถึงผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย 
อีเพย์เมนต์ต่อลูกค้าธนาคารกรุงเทพ ส านักธุรกิจถนนชนเกษม  โดยการศึกษาในครั้งน้ีเป็นการศึกษา
เชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ครั้งน้ี คือลูกค้าที่ใ ช้บริการ E-Payment ผ่านทาง 
Application Buluang mBanking กับธนาคารกรุ งเทพ ส านักธุรกิจถนนชนเกษม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จากการค านวณตามสูตรของ Taro Yamane ความคาด เค ล่ือน 0.1  มีกลุ่มตัวอย่างที่ ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 100 คน จากประชากรทั้งหมดจ านวน 968,000 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นการเก็บรวบรวม ข้อมูลแบบสอบถาม ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยโปรแกรมส าเร็จรูป
วิเคราะห์ทางสังคมศาตร์ โดยสถิติที่ใ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ค่ า ร้อยละ  (Percentage) ค่ าเฉ ล่ีย (Mean) และ ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยการแปลผลช่วงคะแนนเฉล่ีย น าเสนอในรูปของตาราง 

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 69  
มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41 สถานภาพสมรส จ านวน 58 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 81 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว
จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 89  รายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 100,000 บาท ข้ึนไป จ านวน 83 คน คิดเป็น

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ร้อยละ 83 มีพฤติกรรมการใช้ธุรกรรมออนไลน์กับทางธนาคารกรุงเทพ ส่วนใหญ่ใช้บริการ  
บัญชีออมทรัพย์ จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 ใช้บริการ Application Buluang mBangking 
จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 มีจ านวนครั้งในการฝากเงินเข้าบัญชี-รับโอนเงินเฉล่ียต่อวัน 
อยู่ที่ 5-9 ครั้ง จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43  มีจ านวนเงินในการฝากเงินเข้าบัญชี-รับโอนเงิน
เฉล่ียต่อครั้งอยู่ที่ 1,001–5,000 บาทต่อครั้ง จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41 ได้รับผลกระทบจาก
การบังคับใช้กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ ในด้านของความสะดวกในการด าเนินกิจการอยู่ในระดับ  
ปานกลาง มีค่า Mean=3.49 และ SD=0.69 และได้รับผลกระทบในด้านของความเช่ือมั่นต่อธนาคาร
กรุงเทพอยู่ในระดับ น้อย มีค่า Mean=2.59 และ SD=0.94  ผลการศึกษาท าให้เห็นว่าหลังจาก
รัฐบาลประกาศใช้กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์เพื่อเรียกเก็บภาษีจากกลุ่มกิจการที่ด าเนินผ่านธุรกรรม
ออนไลน์  ลูกค้าของธนาคารมีการปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมกับการบังคับใช้กฎหมายใหม่ที่ เกิดข้ึน 
จากตัวบุคคลและกิจการของตนเองก่อน อาจเกิดความยุ่งยากและลดความสะดวกในการด าเ นิน
กิจการลงบ้าง แต่กฎหมายยังไม่ส่งผลกระทบตอ่รายได้ของกิจการท าให้ลูกค้ายังคงใช้บริการธนาคาร
กรุงเทพต่อไป แต่ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะใช้บริการในสัดส่วนที่น้อยลง  ในส่วนของธุรกรรมและ
บริการต่าง ๆ ของธนาคารยังได้รับความเช่ือมั่นอยู่ในระดับที่ดี ได้รับผลกระทบจากการส า รวจใน
ระดับน้อย แต่อย่างไรก็ตามในปี  2563 หากมีการเริ่มตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายภาษี  
อีเพย์เมนต์เป็นครั้งแรก มีการส่งข้อมูลธุรกรรมต่าง ๆ ให้กับสรรพากรเพื่อเช็คสอบผลการด าเนิน
กิจการย้อนหลัง หรือเกิดการเรียกเก็บภาษีที่อาจจะเกิดข้ึนกับลูกค้าธนาคารกรุงเทพ อาจจะส่งผล
ให้ผลการส ารวจเปล่ียนแปลงไปได้ 
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บทน า 
 

ในปัจจุบันด้วยรูปแบบทางการค้าที่เปล่ียนไป ท าใหกิ้จการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับความ
สนใจและมีแนวโน้มที่เจริญเติบโตข้ึนมาก อันเน่ืองมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปล่ียนไป  
การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือส่ือสารต่าง ๆ การแข่งขันด้านราคา ที่ราคาของสินค้าในตลาด
ออนไลน์ที่มีราคาเฉล่ียถูกกว่าราคาขายหน้าร้านทั่วไป  และความสามารถในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต 
ที่ไม่มีข้อจ ากัดทั้งในด้านช่องทางการติดต่อ สถานที่และเวลาในการซ้ือ-ขาย ท าให้จ านวนผู้ซ้ือสินค้า 
และผู้ขายสินค้าออนไลน์เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว  ซ่ึงส่วนหน่ึงมีผลมาจากความเช่ือมั่นในการ
ใช้บริการช าระเงินออนไลน์หรือ E-Payment ของธนาคารต่ าง ๆ ผ่านช่องทาง Internet Banking/  
Application ต่าง  ๆ  และการขนส่งที่มีทา งเลือกหลากหลายและมีความสะดวกรวด เร็ ว  
ในการให้บริการ จากผลส ารวจประเทศไทยมีจ านวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตสูงถึง 45 ล้านคน  มูลค่า  
E-Commerce ในประ เทศปี  2560 มีมูลค่ า 2,762,503.22 ล้านบาท และปี  2561 มีมูลค่ า 
3,150,232.96 ล้านบาท  อัตราการเติบโต 14.04 % โดยมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิสก์ของประเทศ
ไทยเติบโตเฉล่ีย อยู่ที่ 8-10% ต่อปี (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์: 2561) 

กฎหมายภาษีอากรเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล เพื่อน ามาใช้ในการบริหาร
ประเทศในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ส่วนร่วมแก่ประชาชนทุกคนในประเทศ ในปีงบประมาณ 
2561 ที่ผ่านมาน้ัน รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 2,535,531 ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายเงินรวมทั้งส้ิน 
3,007,203 ล้านบาท  มีส่วนต่างอยู่ที่ 471,672 ล้านบาท ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด  
รัฐบาลมีรายได้น าส่งคลัง 2,522,019 ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวม 3,007,203 ล้านบาท 
ส่งผลให้ดุลเงินงบประมาณขาดดุล 485,184 ล้านบาท หน้ีสาธารณะคงค้างของรัฐบาล ณ ส้ินเดือน
สิงหาคม 2561 มีจ านวน 6,672,886 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.3 ของ GDP ประกอบด้วยหน้ี 
ในประเทศคิดเป็นร้อยละ 96.2 ส่วนที่เหลือร้อยละ 3.8 เป็นหน้ีต่างประเทศ หากแบ่งตามอายุการกู้เงิน
ประกอบด้วยหน้ีระยะยาวคิดเป็นร้อยละ 98.1 และหน้ีระยะส้ันร้อยละ 1.9  หากแบ่งตามอายุ
คงเหลือ หน้ีระยะยาวคิดเป็นรอ้ยละ 86.5 ส่วนที่เหลือร้อยละ 13.5 เป็นหน้ีระยะส้ัน  ซ่ึงอาจส่งผลให้
รัฐบาลมีความเข้มงวดในการจัดเก็บภาษีในต่างด้าน ๆ  มากข้ึน และมีนโยบายด้านภาษีใหม่ ๆ เพื่อให้
ครอบคลุมการด าเนินกิจการในดา้นตา่ง ๆ  ของประชาชนมากย่ิงข้ึน (รายงานสถานการณ์ดา้นการคลัง 
ปีงบประมาณ 2561 ฉบับที่ 12/2561) 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
ที่มุ่งเน้นให้ระบบการช าระเงินของประเทศไทยมีประสิทธิภาพ มีความสามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลง 
ของเทคโนโลยี มีความมั่นคงและความปลอดภัยไดม้าตรฐานสากล ต้นทุนต่ าตรงกับความต้องการของ
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ผู้ใช้บริการ ทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐ  ซ่ึงก าหนดให้น าระบบอิเล็กทรอนิกส์และ
นวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้กับการด าเนินกิจการตามลักษณะการท าธุรกรรมที่เปล่ียนไป และได้มีการ
ก าหนดกฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ข้ึน เพื่อจัดเก็บภาษีที่เกิดจากการด าเนินกิจการออนไลน์ต่าง  ๆ  
ผ่านทางสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยจะเริ่มมีการเก็บข้อมูล
บัญชีตั้งแต่ปีน้ีเป็นต้นไป เพื่อรายงานแก่กรมสรรพากรภายในเดือนมีนาคม ปี 2563 (แผนกลยุทธ์
ระบบช าระเงิน ฉบับที่ 4) 

แม้ว่าจะมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเก่ียวกับภาษีอีเพย์เมนต์จากกรมสรรพากรและหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้อง หรือผ่านส่ือออนไลน์ต่าง ๆ และผ่านการช้ีแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่ลูกค้าธนาคารกรุงเทพ 
ส านักธุรกิจถนนชนเกษม เข้าใจถึงความจ าเป็น วิธีปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ และประโยชน์ 
ที่จะเกิดข้ึน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์น้ี  มีแนวโน้มที่จะส่งผล
กระทบต่อ บมจ.ธนาคารกรุงเทพอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้นักศึกษาจึงมีความสนใจในการศกึษาผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดข้ึน 

 
วัตถปุระสงคใ์นการวจิยั 

 
1) ทราบถึงพฤติกรรมการใช้บรกิารธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ 

ส านักธุรกิจถนนชนเกษม 
2) ทราบถึงผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายอีเพย์เมนต์ต่อลูกค้าธนาคารกรุงเทพ 

ส านักธุรกิจถนนชนเกษม 
 

วิธีการศกึษา 
 

การศึกษาพฤติกรรมลูกค้าที่เปล่ียนแปลงไปจากการประกาศใช้กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ 
กรณีศึกษาลูกค้าธนาคารกรุงเทพ ส านักธุรกิจถนนชนเกษม ผู้วิจัยมีวิธีการศึกษาโดยเริ่มจากการ
ก าหนดประชากร (Population) คือ ลูกค้าที่ใช้บรกิาร E-Payment ผ่านทาง Application Buluang 
mBanking กับธนาคารกรุงเทพ ส านักธุรกิจถนนชนเกษม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 968,000 คน 
(จากฐานข้อมูลลูกค้าปี 2561 ของธนาคารกรุงเทพสาขาถนนชนเกษม) และก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
(Sample) โดยการค านวณกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane โดยก าหนดให้ระดับความ
คลาดเคล่ือนเท่ากับ 0.10 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน หลังจากน้ันด าเนินการออกแบบสอบถาม
โดยศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ที่รัฐบาลก าหนด
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คือแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อน าไปส ารวจกลุ่มตัวอย่าง และวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
โดยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนเป็นแบบสอบถามเชิงปรมิาณ โดยมีข้อมูล 4 ประเด็นหลัก ดังน้ี 

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศกึษา  
2) ข้อมูลเก่ียวกับอาชีพ ได้แก่ รายได้เฉล่ียต่อเดือน รายได้อ่ืน  ๆ นอกเหนือจากกิจการ 

รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน การใช้จ่าย ออมเงินเฉล่ียต่อเดือน 
3) ข้อมูลเก่ียวกับการธุรกรรมด้านการเงินของธนาคารกรุงเทพ ได้แก่ การเดินบัญชีเงินฝาก 

บัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ , mBanking, iBanking และ iCash 
4) ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการบังคับใช้ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจของการ

บังคับใช้กฎหมาย การเตรียมความพร้อมในการบงัคับใช้ภาษี 
และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนไปท าการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ ซ่ึงผู้วิจัยท าการช้ีแจงต่อกลุ่มตัวอย่างให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ 
วิธีการตอบแบบสอบถาม การน าค าตอบที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ค าอธิบายลักษณะของแบบสอบถาม 
รวมทั้งช่ือของผู้วิจัย นอกจากน้ีในค าช้ีแจงได้มีการแสดงข้อความที่ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถาม  
มีความมั่นใจว่าข้อมูลที่จะตอบไปจะไม่ถูกเปิดเผยเป็นรายบุคคล จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบ และ 
มีการพิทักษ์สิทธิของผู้ตอบด้วย ด าเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูลด้วยตนเองพร้อมทั้ง
ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ทั้งส้ิน 100 ชุด และน าข้อมูลที่ได้มาลงรหัส (Coding) ใน
แบบสอบถามทุกชุดที่ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เมื่อได้แบบสอบถาม
แล้วตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามจากน้ันด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป ดังน้ี 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติ  
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่ าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2) วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ต่อลูกค้าธนาคาร
กรุงเทพ สาขาถนนชนเกษม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการหาค่าเฉล่ีย ( Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

3) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนก
ตาม เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน โดยสถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ข้ันพื้นฐานและทดสอบสมมตฐิาน คือ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean: �̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: SD) และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติทดสอบ T (T-Test) เพื่อ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ใช้ทดสอบความแตกต่างของตัวแปรตั้งแต ่2 
กลุ่มข้ึนไป โดยสถิติทดสอบ T-Test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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ผลการวจิยั 
 
ผลการศึกษาศึกษาพฤติกรรมลูกค้าที่เปล่ียนแปลงไปจากการประกาศใช้กฎหมายภาษี 

อีเพย์เมนต์ กรณีศึกษาลูกค้าธนาคารกรุงเทพ ส านักธุรกิจถนนชนเกษมจังหวัดสุราฎร์ธานี พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 69 คน คิด เป็นร้อยละ 69 มีอายุระหว่าง 41 -50 ปี  
จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41 สถานภาพสมรส จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 58 จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 81 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวจ านวน 89 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 89 รายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 100,000 บาท ข้ึนไป จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 83  ใช้บริการ
บัญชีออมทรัยพย์ จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 ใช้บริการ Application Buluang mBangking 
จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 มีจ านวนครั้งในการฝากเงินเข้าบัญชี -รับโอนเงินเฉล่ียต่อวัน 
อยู่ที่ 5-9 ครั้ง จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43 มีจ านวนเงินในการฝากเงินเข้าบัญชี-รับโอนเงินเฉล่ีย 
ต่อครั้งอยู่ที่ 1,001–5,000 บาท ต่อครั้ง จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41 

จากการเก็บข้อมูล พบว่าพฤติกรรมลูกค้าที่เปล่ียนแปลงไปจากการประกาศใช้กฎหมายภาษี
อีเพย์เมนต์ กรณีศึกษาลูกค้าธนาคารกรุงเทพ  ส านักธุรกิจถนนชนเกษม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
อยู่ในระดับปานกลาง Mean=3.49 และ SD=0.69 จากกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 

โดยลูกค้ามีความระมัดระวังในการใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคาร อยู่ในระดับ  
มากที่สุด Mean=4.22 และ SD=1.01 หลีกเล่ียงการท าธุรกรรมออนไลน์และด าเนินกิจการด้วย 
เงินสดมากข้ึนอยู่ในระดับมาก Mean เท่ากันอยู่ที่ 4.20 และ SD=0.99, 1.19 ตามล าดับ ลูกค้ามีการ
ปรับเปล่ียนวิธีการรับช าระเงินจากคู่ค้าอยู่ในระดับมาก Mean=4.01 และ SD=1.02 มีการค านวน
จ านวนธุรกรรมฝากเงิน–โอนเงินเข้าบัญชีอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันโดยมีค่า Mean=3.56 และ 
SD=1.17 มีการสรุปจ านวนเงินฝาก–โอนเงินเข้าบัญชีอยู่ในระดับมาก Mean=3.38 และ SD=1.20  
มีการปรับเปล่ียนวิธีการออมเงินซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง Mean=2.61 และ SD=1.41 และสุดท้าย
ส่งผลต่อรายได้ของกิจการลดลง อยู่ในน้อยที่สุด Mean=1.70 และ SD=0.86 ในด้านความเช่ือมั่นใน
การใช้บริการธนาคารกรุงเทพ อยู่ในระดับน้อย Mean=2.59 และ SD=0.94  โดยอันดับหน่ึงคือลูกค้า
ลดการใช้ธุรกรรมทางการเงินในด้านต่าง ๆ ของธนาคารกรุงเทพ มีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 
ซ่ึงมีค่า Mean=3.58 และ SD=1.04 จากกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด รองลงมาคือมีการ
เพิ่มการหมุนเวียนบัญชีผ่านบัญชีบุคคลที่สาม ในระดับน้อย Mean=2.57 และ SD=1.29 และเพิ่ม
บัญชีเงินฝากและการท าธุรกรรมออนไลน์ของตนเองกับธนาคารอ่ืน อยู่ในระดับน้อยเช่นดียวกัน 
Mean=2.50 และ SD=1.20 มีการยกเลิกการใช้ธุรกรรมออนไลน์กับทางธนาคารกรุงเทพ  อยู่ใน 
ระดับน้อย Mean =2.25 และ SD=1.20 และล ากับสุดท้ายคือการยกเลิกบัญชีเงินฝาก กับทาง
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ธนาคารกรุงเทพ และยกเลิกการใช้ทุกบริการกับทางธนาคารกรุงเทพ อยู่ในระดับน้อย โดยมีค่า 
Mean เท่ากันอยู่ที่ 2.24 และ SD=1.99 

ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
1) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศมผีลต่อระดับผลกระทบไม่แตกต่างกัน 
2) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุมผีลต่อระดับผลกระทบแตกต่างกัน 
3) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพมีผลต่อระดับผลกระทบไม่แตกต่างกัน 
4) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษามีผลตอ่ระดบัผลกระทบที่ไม่แตกต่างกัน 
5) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพมผีลต่อระดับผลกระทบทีไ่มแ่ตกต่างกัน 
6) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้มผีลต่อระดบัผลกระทบที่แตกต่างกัน 
 

ข้อเสนอแนะเชงินโยบายของธนาคาร 
 
จากการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมลูกค้าที่เปล่ียนแปลงไปจากการประกาศใช้กฎหมายภาษี  

อีเพย์เมนต์ กรณีศึกษาลูกค้าธนาคารกรุงเทพ ส านักธุรกิจถนนชนเกษม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายของธนาคารดังต่อไปน้ี 

1) ให้ความรูค้วามเข้าใจด้านภาษทีี่ถูกตอ้งแก่ลูกค้าธนาคารกรุงเทพ 
2) อ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจการ และการช าระภาษีที่ถูกตอ้งแก่ลูกค้า  เพื่อรักษา

ฐานลูกค้าเดิมของธนาคาร 
3) ติดตามปัญหาที่อาจจะเกิดจากการท าธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้า 
4) ท าความเข้าใจในการเดนิบัญชีที่ถูกตอ้งแก่ลูกค้า เน่ืองจากหากลูกค้าด าเนินกิจการด้วยการ

เพิ่มบัญชีกับธนาคารอ่ืน จะ เป็นการแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดของธนาคารกรุงเทพ และ  
หากลูกค้าด าเนินกิจการด้วยบัญชีของบุคคลที่สาม จะเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงของข้อมูลรายได้  
ในการอย่างด าเนินกิจการ อาจจะมีความผิดทางกฎหมายได้  

5) การวิจัยน้ีเป็นงานวิจยัที่ศกึษาความเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมลูกค้ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการ 
mBanking ของธนาคารกรงุเทพ ส านักธุรกิจถนนชนเกษม หลังจากการประกาศใช้กฎหมายภาษีอีเพย์
เมนต์ ก่อนมีการบังคับใช้จริงในเดือนมีนาคม 2563 เท่าน้ัน หลังจากมีการบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ 
ผลการวิจัยอาจเปล่ียนแปลงไป 
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แนวทางในการปรบัปรงุและพัฒนาการบรหิารงานคลัง 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎรธ์านี 

ศิลายุทธ์ คงอุดหนุน* 
 

บทคัดยอ่ 
 

การค้นคว้าอิสระครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติงานจากการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในส่วนงานด้านต่าง ๆ ซ่ึงเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามกับข้าราชการ 
ที่ท างานอยู่ในกองคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 26 คน ซ่ึงได้รับ
แบบสอบถามคืนที่สมบูรณ์และสามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด 26 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล คือสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นเพศหญิง  
ส่วนใหญ่มีอายุ 42-53 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการท างาน 5 -10 ปี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีปัญหาการบริหารงานคลังทั้ง 6 ด้าน ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ส าหรับรายด้านมีปัญหาการบริหารงานคลัง จากมากไปน้อย คือด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง  
ด้านบุคลากรซ่ึงมีปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการจัดเก็บรายได้ มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ด้านการ
เบิกจ่าย มีปัญหาอยู่ในระดบัมาก ด้านการจัดท างบประมาณ มีปัญหาอยู่ในระดบัมาก และการจัดท า
บัญชีและงบการเงิน มีปัญหาอยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั 
 
ค  าส าคญั: การปรับปรงุ  พัฒนา  การบริหารงานคลัง 

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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บทน า 
 

งบประมาณจึงถือเป็นปัจจัยในการด าเนินงานที่ส าคัญที่จะใช้ในการบริหารงานคลัง  
ของท้องถ่ินเพื่อตอบสนองตามความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินไดม้ากที่สุด ในปัจจุบันน้ีในเรื่อง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะน ามาเพื่อพัฒนาท้องถ่ินให้เจริญก้าวหน้าได้น้ัน   
มาจากรายได้ภาษีท้องถ่ินที่มีกฎหมายให้จัดเก็บ เองและยังต้องพึ่งพารายได้จากภาษีจัด สรร 
และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอีกจ านวนหน่ึงเพื่อจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน ามาพัฒนาท้องถ่ิน
ของตน งบประมาณรายรับของท้องถ่ินอาจมีไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถ่ิน ดังน้ัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเพิ่มศักยภาพทางการเงินการคลังเพื่อบริหารจัดการ ซ่ึงต้ องการ
วางแผนงบประมาณประจ าปีเพื่อเป็นกรอบในการจัดหารายได้และน ามาใช้จ่ายให้เกิดความคุ้มค่า 
โปร่งใส ไม่ให้เกิดการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้พร้อมทั้งสามารถรายงานทางการเงินและบัญชี
เพื่อให้รัฐใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงนโยบายทางการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถ่ิน จึงมีกระบวนการด าเนินงานหลายอย่างที่ต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกันถึงจะบริหาร
งบประมาณได้อย่างสมดุลและส่งผลให้การบริหารงานเกิดผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงการที่จะด าเนินงาน  
การบริหารงานคลังใหป้ระสบผลส าเร็จไดน้ั้นย่อมมีผลส าเร็จและมปีัญหาที่เกิดข้ึนในการบริหารงานได้ 
จะต้องมีข้อขัดข้อง มีปัญหาที่ จะต้องแก้ไขเพื่อให้การด าเนินงานน้ันประสบความส าเร็จและ 
เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ราชการการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหัวใจส าคัญ
ของการบริหารงบประมาณของท้องถ่ิน โดยท้องถ่ินจะต้องสร้างวินัยการเงินการคลังเพื่อจัดหารายได้
และใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถ่ินน้ัน ๆ ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ไม่มีการก ากับดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณอาจใช้จ่ายเงินไป โดยไม่เกิดประโยชน์แก่ประชาชน  
ในท้องถ่ินก็เป็นได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงต้องพัฒนาศักยภาพการบริหารงานคลังเพื่อ ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธผิลสูงสุดแก่ราชการ 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารงานคลังขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อน าผลการวิจัยที่ไดไ้ปใช้ใน
การแก้ปัญหา และพัฒนาการบริหารงานคลังท้องถ่ินให้บรรลุเป้าหมายและก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด อันน าไปสู่ความก้าวหน้าขององค์กรต่อไป 
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วัตถุประสงคข์องการศกึษา 
 

เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปญัหาการบรหิารงานคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานีที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติงานจากการปฏิบัตงิานของบคุลากรในส่วนงานดา้นตา่ง ๆ  
 

ค  าถามการวจิยัศกึษา 
 

การบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีปัญหาที่ส าคัญอะไรบ้าง  
มีสาเหตุมาจากการปฏิบตัิงานในลักษณะเช่นใดบา้งอย่างไร 

 

งานวิจยัทีเ่ก ีย่วข้อง 
 

กิติกุล แสนทวีสุข (2557) ศึกษาเรื่องสภาพการบริหารงานคลังขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ในเขตพื้ นที่จั งหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ด้านที่มีปัญหาอยู่ในระดับมากคือ  
ด้านการเงิน ด้านการพัสดุและทะเบียนทรพัย์สิน ด้านการบัญชี ส่วนด้านการพัฒนาและจดัเก็บรายได้
มีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบความคดิเหน็ของหัวหน้าส่วนการคลังต่อสภาพการ
บริหารงานคลัง พบว่าหัวหน้าส่วนการคลังที่ม ีเพศ อายุ ระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความคิด เห็น
ต่อสภาพการบริหารงานคลังโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และหัวหน้าส่วนการคลังที่มีรายได้
และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานคลังแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

นรรธพงศ์ ใคร่เครือ และนันทยา บุตรสิน (2558) ศึกษาเรื่องปัญหาการบรหิารงานคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง พบว่าความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับปัญหา  
การบริหารงานคลังขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดระยอง ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง
และบุคลากรที่มีต าแหน่ง และประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการ
บริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดระยอง แตกต่างกันแต่บุคลากรที่ท างานใน
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการบริหารงานคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
ความรู้ของบุคลากรเก่ียวกับการบรหิารงานคลังทอ้งถ่ิน มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของบุคลากร
เก่ียวกับปัญหาการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดระยอง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ประภาพร มนตรี (2556) ศึกษาเรื่องการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในจังหวัดสงขลา พบว่า เพศ อายุ ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสงขลาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ซ่ึงปัญหาการบรหิารงานคลังอาจเป็นเพราะขอบเขตภาระหน้าทีข่องการบริหารงานคลังน้ันครอบคลุม
งานที่ส าคัญทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ ด้านการจัดหาพัสดุ ด้านการบันทึกบัญชี  
ด้านการจัดท างบการเงิน และด้านการับและการจ่ายเงิน ถึงแม้ว่างานแต่ละอย่างมีแนวทางวิธีการ 
หนังสือส่ังการให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการ แต่เน่ืองจากปริมาณของงานมาก 
จึงท าให้ประสบปัญหาการปฏิบัติตามข้ันตอนของการจัดท างบประมาณส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และมีการควบคุม ตรวจสอบ การบริหารงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินจากหน่วยงานของรัฐ แนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ ที่เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
ท าให้การปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ ในการจัดซ้ือจัดจ้างตามวิธีต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน
ประสบปัญหาในเรื่องของความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่มากเกินไปส่งผล
ต่อระยะเวลาในการเบิก-จ่ายเงิน 

ลีน่า พอนมาเจดี (2554) ศึกษาเรื่องสภาพปัญหา และแนวทางแก้ไขการบรหิารงานบุคลากร
ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว พบว่าปัญหาการบริหารงานบุคลากรในคณะ
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สภาพปัญหาการบริหารงานบุคลากร ในคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยภาพรวม มีปัญหาอยู่ในระดับ “ปานกลาง” เรียงตามล าดับด้านที่มีปัญหา
มากที่สุด คือ ด้านการสรรหาบุคลากร รองลงมาคือ ด้านการธ ารงรกัษาบคุลากร และด้านที่มีปัญหา
น้อยที่สุดคือ ด้านการพัฒนาบุคลากร ส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคลากรในคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว ด้านการวางแผนบุคลากร ควรมีการวางแผนบุคลากรให้
ละเอียดและชัดเจนมากข้ึนกว่าเดิม ควรรับเอาบุคลากรที่มีมวีุฒิการศกึษาและประสบการทีเ่หมาะสม
กับต าแหน่ง ด้านการสรรหาบุคลากร ควรประกาศผ่านส่ือต่าง ๆ  ที่หลากหลาย เช่น ผ่านทางโทรทัศน์
วิทยุหนังสือพิมพ์เป็นต้น ควรมีมาตรฐานในการรับบุคลากรเข้ามาท างาน มีความโปร่งใส  ด้านการ
พัฒนาบุคลากร ควรเปิดให้โอกาสใหบุ้คลากรไดร้ับการยกระดับความรู้ทักษะใหม่ ๆ  อย่างทั่วถึงควรมี
แผนที่ชัดเจนในการที่จะพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ   

วราภรณ์ ธนูธรรมเจริญ (2556) ศึกษาเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบว่าในภาพรวมของเจ้าหน้าที่  
ที่ปฏิบัติงานในกองคลังมีระดบัปญัหาอยู่ในระดบัปานกลาง ปัญหาด้านการจัดเก็บรายได้มาจากรายได้
ที่จัดเก็บเองจากภาษีและค่าธรรมเนียมมีการประชาสัมพันธ์แต่ประชาชนยังให้ความสนใจน้อย และ
ขาดการส ารวจพื้นที่ของผู้รับผิดชอบด้านการจัดเก็บรายได้ อีกทั้งเงินอุดหนุนที่รัฐจัดเก็บและจัดสรร
ให้โอนงบล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้ ท าให้เกิดปญัหาในการน างบไปพัฒนาและ
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แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน และส่งผลต่อการจัดซ้ือจัดจ้างหากเงินอุดหนุนโอนมาให้ปลายปี
งบประมาณ ปัญหาด้านระเบียบทางการเงิน ถึงแม้จะมีระเบียบที่เป็นมาตรฐานแต่เกิดปัญหา  
จากความไม่เข้าใจและน าไปตีความหมายของระเบียบที่แตกต่างกัน ท าให้ผู้ใช้ปรับใช้ตามความ
ต้องการของผู้บริหารและสถานการณ ์

ศุภมาศ เรี้ยนสุวงศ์ (2554) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการบรหิารงานคลังของเทศบาลต าบล
ในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี พบว่าเจ้าหน้าที่ทุกต าแหน่งเห็นว่าปัญหาการบริหารงานคลังด้านต่าง ๆ  
อยู่ในระดับมาก โดยต าแหน่งเจ้าหน้าที่มีปัญหาการบริหารงานคลังมากที่ สุด เจ้าหน้าที่ที่ส าเร็จ
การศึกษาในสาขาที่ไม่เก่ียวกับการบริหารงานคลังมีปัญหามากกว่าเจ้าหน้าที่ที่ส าเร็จการศึกษา  
ในสาขาที่เก่ียวกับการบริหารงานคลังทุกด้าน ส่วนเจ้าหน้าที่ทุกช่วงประสบการณ์ในการท างาน  
11-15 ปี มีปัญหาการบริหารงานคลังมากที่สุด และยังพบว่า เพศ ที่แตกต่างกันเห็นว่ามีปัญหาการ
บริหารงานคลังด้านต่าง ๆ  ไม่แตกต่างกัน 

อรุณ ชัฏพลชัย (2554) ศึกษาเรื่องปัญหาการจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่ามีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการเบิกจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ทันระยะเวลาที่ก าหนด และไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติในข้อบัญญัติ
งบประมาณประจ าปี จึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณตาม  
แผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ได ้
 

วิธีการศกึษา 
 

ประชากรในการศกึษาวิจยัครั้งน้ี ได้แก่ ข้าราชการที่ท างานอยู่ในกองคลังขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้น้ี เป็นลักษณะ
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้ค าถามปลายปิด มีการจัดล าดับ
เน้ือหาของแบบสอบถามให้ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการซ่ึงแบ่งออกเป็น 2  ส่วน คือข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน และความ
คิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  แบ่งออกเป็น 
6 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดท างบประมาณ ด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ด้านการเบิก
จ่ายเงิน ด้านการจัดท าบัญชีและงบการเงิน และด้านบุคลากรจ านวน 24 ข้อ โดยมีลักษณะค าถาม
เป็นแบบ Likert’s Scale มี 5 ระดับ ซ่ึงแบบสอบถามที่ผู้วิจัยรวบรวมได้ มีจ านวน 26 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 100 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน ด้วยสถิติ  
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เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
และวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาการบริหารงานคลังของข้าราชการองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation หรือ SD) 
 

ผลการศกึษา 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปเป็นรายข้อ ๆ ได้ดังน้ี 
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 26 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมดเป็นเพศหญิง จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีอายุ 42-53 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 42.30 จบการศึกษาระดับปรญิญาตร ีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 65.40 มีประสบการณใ์น
การท างาน 5-10 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 46.20 

2) ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี 6 ด้าน ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.11 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.22  
คือ มีปัญหาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาอันดับความส าคัญของปัญหาการบริหารงานคลัง พบว่ามี
ความส าคัญเป็นอันดับแรก คือปัญหาด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.26 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.38 ซ่ึงมีปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาอันดับที่ 2 คือ ปัญหาด้าน
บุคลากร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.23 ซ่ึงมีปัญหาอยู่ในระดบัมาก 
อันดับที่ 3 คือปัญหาด้านการจัดเก็บรายได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.11 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 
0.35 ซ่ึงมีปัญหาอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 4 คือปัญหาด้านการเบิกจ่ายเงิน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.09  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.43 ซ่ึงมีปัญหาอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 5 คือปัญหาด้านการ
จัดท างบประมาณจ่ายเงิน มีค่ าเฉล่ียเท่ ากับ  4.07 ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ  0.44  
ซ่ึงมีปัญหาอยู่ในระดับมาก อันดับสุดท้าย คือปัญหาด้านการจัดท าบัญชีและงบการเงิน มีค่าเฉล่ีย 
เท่ากับ 3.99 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.51 ซ่ึงมีปัญหาอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 

สรุปผลการศกึษา 
 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานคลังขององค์การ

บริหารส่วนจงัหวัดสุราษฎรธ์านี พบว่าประเด็นที่น่าสนใจควรน ามาอภิปรายผล ดังน้ี 
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ปัญหาการบรหิารงานคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้ง 6 ด้าน ในภาพรวม
ทุกด้านมีปัญหาอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภมาศ เรี้ยนสุวงศ์ (2554) ศึกษาปัญหา
และอุปสรรคการบริหารงานคลังของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี พบว่าเจ้าหน้าที่  
ทุกต าแหน่งเห็นว่าปัญหาการบริหารงานคลังดา้นต่าง ๆ  อยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับความส าคัญ
ของปัญหาการบริหารงานคลัง 6 ด้าน ดังน้ี 

1) ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง พบว่า หน่วยงานมีปัญหาเก่ียวกับการใช้งานในระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 
(ระบบ e-GP) ซ่ึงค่อนข้างยุ่งยากเป็นการเพิ่มข้ันตอนในการท างาน ส่งผลท าให้เกิดความล่าช้ามากข้ึน 
เน่ืองจากได้มีการเปล่ียนแปลงจากการใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 มาใช้พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตกิารจัดซ้ือจัดจ้างและการบรหิารพัสดภุาครฐั พ.ศ.2560 
และหนังสือเวียนที่เก่ียวข้องต่าง ๆ และมีการน าเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการท างานเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติอาจยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  และการใช้งาน
ในระบบอย่างเพียงพอ จึงส่งผลให้เกิดปัญหาในการท างานได้ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิติกุล 
แสนทวีสุข (2557) ศึกษาเรื่องสภาพการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ด้านที่มปีัญหาอยู่ในระดบัมากคือ ด้านการเงิน ด้านการ
พัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน ด้านการบัญชี  โดยมีข้อเสนอแนะ คือองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ควรจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับจัดซ้ือจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ความเข้าใจของกฎหมาย ระเบียบที่มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา และการปฏิบัติงานใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ
ต่อไป 

2) ด้านบุคลากร พบว่าบุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะและความช านาญการในการ
ปฏิบัติงาน เน่ืองจากในหน่วยงานมีการโยกย้ายข้าราชการ หรือหมุนเปล่ียนคนท างาน ท าให้ผู้ปฏิบัติ
ใหม่อาจไม่มีความเข้าใจหรอืขาดทกัษะ ไม่มีความช านาญการในการปฏิบัติงานได้ ซ่ึงหน่วยงานควรมี
จัดอบรมให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลีน่า พอนมาเจดี  (2554) ศึกษา
สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไขการบรหิารงานบุคลากรในคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ลาว พบว่าในด้านการพัฒนาบคุลากร ควรมีการเปดิโอกาสใหบุ้คลากรได้รบัการยกระดับความรูท้ักษะ
ใหม่ ๆ  อย่างทั่วถึงควรมีแผนที่ชัดเจนในการทีจ่ะพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ  โดยมีข้อเสนอแนะ คือ
ผู้ปฏิบัติงานคนเดิมควรมีการจัดท าคู่มือปฏิบัตงิานส าหรบัหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงานคน
ใหม่ได้ใช้เป็นแนวทางในการท างาน เพื่อลดความผิดพลาดได้มากข้ึน และมีการส่งเจ้าหน้าที่
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ผู้ปฏิบัติงานคนใหม่เข้ารับการอบรมอย่างต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการท างาน
ให้ดีย่ิงข้ึนไป 

3) ด้านการจัดเก็บรายได้ พบว่าหน่วยงานขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และแนะน า
ข้ันตอนการช าระภาษีแก่ประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจใหแ้ก่ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษี ประชาชนไมเ่กิดรับรู้
และไม่มีการสร้างความเข้าใจในความส าคัญของการเสียภาษี ที่มาที่ไปของการคิดภาษี ข้ันตอนการ
เสียภาษีที่ถูกต้อง ท าให้การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้การจัดเก็บ
รายได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีค่วร ซ่ึงเจ้าหน้าที่มีการประชาสัมพันธ์หรือลงพื้นที่เพื่อสร้างการรบัรูแ้ละ
ให้ค าแนะน าต่าง ๆ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภมาศ เรี้ยนสุวงศ์ (2554) ศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคการบริหารงานคลังของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี พบว่าปัญหาการบริหารงาน
คลังด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก โดยต าแหน่งเจ้าหน้าที่มีปัญหาการบริหารงานคลังมากที่สุด  
เจ้าหน้าที่ที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาที่ไม่เก่ียวกับการบริหารงานคลังมีปัญหามากกว่าเจ้าหน้าที่ ที่
ส าเร็จการศึกษาในสาขาที่เก่ียวกับการบรหิารงานคลังทกุด้าน ส่วนเจ้าหน้าที่ทุกช่วงประสบการณ์ใน
การท างาน 11-15 ปี มีปัญหาการบริหารงานคลังมากที่สุด และยังพบว่า เพศ ที่แตกต่างกันเห็นว่า 
มีปัญหาการบริหารงานคลังด้านต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน โดยมีข้อเสนอแนะ คือควรจัดอบรมให้กับ
เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน หรือจัดท า KM (Knowledge Management) ภายในหน่วยงาน เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการจัดเก็บรายได้ และเพิ่ม  
ช่องทางการประชาสัมพันธ์หรอืมีการลงพื้นที่เข้าถึงประชาชน เพื่อสร้างการรับรู ้ความเข้าใจการช าระ
ภาษีของประชาชน เพื่อท าให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ด้านการเบิกจ่ายเงิน พบว่าหน่วยงานของท่านไม่สามารถเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้
จ่ายเงินได้ เป็นอีกหน่ึงปัญหาที่พบไดทุ้กหน่วยงาน เน่ืองจากมีองค์ประกอบหลาย ๆ  อย่าง ท าให้การ
เบิกจ่ายน้ันไม่เป็นไปตามแผนที่หน่วยงานวางไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอรุณ ชัฏพลชัย (2554) 
ศึกษาเรื่องปัญหาการจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวดัร้อยเอ็ด พบว่ามีปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ทัน
ระยะเวลาที่ก าหนด และไม่เป็นไปตามทีไ่ดร้ับอนุมัติในข้อบัญญัตงิบประมาณประจ าปี จึงท าให้องคก์ร
ปกครองส่วนท้อง ถ่ินไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการที่ ก าหนดไว้ ได้   
โดยมีข้อเสนอแนะ คือ หน่วยงานและผู้บริหารในทกุส่วนควรรว่มมือกันเพื่อเป็นการรักษาวินัยการเงิน
การคลังที่ต้องการให้การด าเนินการก่อหน้ีและเบิกจ่ายเงินงบประมาณภายในปีงบประมาณ  
ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลัง พ.ศ. 2561 

5) การจัดท างบประมาณ พบว่าจัดท างบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน เสร็จไม่ทันตาม
เวลาที่กฎหมายก าหนดท าให้งบประมาณ ตกห ล่น เน่ืองด้วยรายละเอียดในการจัดท ารายงาน
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งบประมาณประจ าปคี่อนข้างมรีายละเอียดมากพอสมควร อาจท าให้เกิดการล่าช้าได ้ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของประภาพร มนตรี (2556) ศึกษาเรื่องการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในจังหวัดสงขลา พบว่าเน่ืองจากปริมาณของงานมากจึงท าให้ประสบปัญหาการปฏิบัติตามข้ันตอน
ของการจัดท างบประมาณส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน และมีการควบคุม 
ตรวจสอบ โดยมีข้อเสนอแนะ คือการจัดท างบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ควรมีการพิจารณาลดข้ันตอนที่ไม่ส าคญัลง เพื่อให้การจัดท างบประมาณประจ าปีน้ัน สามารถจัดท า
ได้รวดเร็วข้ึนและด าเนินการได้ทนัเวลาตามทีก่ฎหมายไดก้ าหนดไว้ 

6) ด้านการจัดท าบัญชีและงบการเงิน พบว่าการบันทึกทางบัญชีผิดประเภทไม่ถูกต้อง  
เกิดความคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง ซ่ึงเจ้าหน้าที่อาจมีการบันทึกบัญชีผิด จึงส่งผลท าให้บัญชีมี
ความคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริงได้ ซ่ึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการศึกษา กฎหมาย  ระเบียบ 
และหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดข้ึนได้ ซ่ึงสอดคล้องกั บงานวิจัยของ  
วราภรณ์ ธนูธรรมเจริญ (2556) ศึกษาเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบว่าปญัหาด้านระเบียบทางการเงิน ถึงแม้
จะมีระเบียบที่เป็นมาตรฐานแต่เกิดปัญหาจากความไม่เข้าใจและน าไปตีความหมายของระเบียบที่
แตกต่างกัน ท าให้ผู้ใช้ปรับใช้ตามความต้องการของผู้บริหารและสถานการณ์ โดยมีข้อเสนอแนะ คือ 
หน่วยงานควรมีการจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดท าบัญชีและงบการเงิน
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ หรือส าหรับผู้ปฏิบัติงานเดิมเพื่อเป็นการทบทวน ในข้อกฎหมาย ระเบียบ 
หรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่เพิ่มเติมมาจากเดิม  
 

ประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการศกึษา 
 

1) ทราบถึงปัญหาในการบริหารงานคลังขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2) น าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารงานคลังขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดราษฎร์ธานี 
3) เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานคลังตามสภาพปัญหาที่พบ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัย “แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ได้ส าเร็จลุล่วงลงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่มีส่วนร่วมกับ
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ความส าเร็จของการค้นคว้าอิสระในครั้งน้ี บุ คคลแรกที่ต้องกราบขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงก็คือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่า ในการเดินทาง
มาให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ และคอยตรวจสอบช้ีข้อบกพร่องต่าง  ๆ ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
ทุกข้ันตอน อีกทั้งยังติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ าเสมอ จนท าให้งานวิจัยสมบูรณ์ย่ิงข้ึน รวมถึง
อาจารย์ทุกท่าน จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้มีส่วน
ช่วยเหลือในการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตร และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอ่ืนที่ช่วยตรวจ
การน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย พร้อมให้แง่คิดมุมมองที่หลากหลายในการปรับแก้งานวิจัยให้มี
ความสมบูรณ์ และบุคลากรในกองคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ช่วยตอบ
แบบสอบถามและใหค้วามร่วมมือเป็นอย่างดพีร้อมกับข้อเสนอแนะในหลากหลายแง่มุมทีอ่าจน ามาใช้
ประโยชน์ให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีข้ึน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดกับ
หน่วยงาน 
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กระบวนการแก้ไขปัญหาหนีสิ้นสหกรณ์ออมทรพัย์ของข้าราชการ 
ชั้นประทวน กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎรธ์านี 

สถาพร ภูถาดลาย* 
 

บทคัดยอ่ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินสหกร ณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการ 
ช้ันประทวนกองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษามลูเหตุของการเกิดหน้ีสินสหกรณ์
ออมทรัพย์ และศึกษากระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินสหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการช้ันประทวน 
กองบิน 7 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ก าหนดขนาดตัวอย่าง 243 ตัวอย่าง และการเก็บข้อมูลจากตัวแทนประชากร  
โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างที่ไม่เปน็ไปตามโอกาส (Non–Probability Sampling) ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างโดยใช้
ความสะดวก (Convenience Sampling) แล้วท าการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
โดยวิธีการส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่มคีวามสอดคล้องกับลักษณะของประชากรทีใ่ช้ในการ
วิจัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างจ านวน 243 ฉบับ  
และรับคืน 243 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปเพื่อหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (�̅�) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่า  
T-Test การวิเคราะห์ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย 
เป็นรายคู่โดยวิธีของ Scheffé หากมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ

ผลการวิจัยพบว่า 
1) ข้าราชการช้ันประทวนกองบิน 7 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุราชการระหว่าง  6–10 ปี 

อายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อยู่ระหว่าง 6-10 ปี มีรายได้ประจ าเดือนอยู่ระหว่าง  
20,001-30,000 บาท และจ านวนสมาชิกในครอบครวั (นับตัวท่านดว้ย) มีจ านวน 4–5 คน 

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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2) มูลเหตุของการเกิดหน้ีสินสหกรณ์ออมทรัพย์ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ ด้านค่านิยม 
รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรม ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ และด้านความตอ้งการ ตามล าดบั 

3) กระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินสหกรณอ์อมทรพัย์ของข้าราชการช้ันประทวน กองบิน 7  
พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด  คือด้านรายได้ รองลงมา คือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และด้านหน้ีสิน ตามล าดับ 

4) ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินสหกรณ์
ออมทรัพย์ของข้าราชการช้ันประทวน กองบิน 7 จ าแนกตามเพศ อายุราชการ อายุการเป็นสมาชิก 
รายได้ประจ าเดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัว พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน มีความคิดเห็น
เก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการแก้ไขปญัหาหน้ีสินสหกรณอ์อมทรัพย์ของข้าราชการช้ันประทวน 
กองบิน 7 โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั .05 ด้านเพศ 
อายุราชการ อายุการเป็นสมาชิก และจ านวนสมาชิกในครอบครัว 

 

ค ำส ำคัญ: กระบวนการแก้ไขปัญหา  ปัญหาหน้ีสหกรณอ์อมทรัพย์ 
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บทน ำ 
 

ประเทศไทยก าลังพฒันาไปสู่ความทนัสมัยภายใต้กรอบทุนนิยมเป็นผลใหสั้งคมไทยเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ มีการเปิดรับวัฒนธรรมอย่างเสรีและที่ส าคัญสังคมได้ให้การยอมรับวัฒนธรรม  
บริโภคนิยม ในขณะเดียวกันประเทศไทยยังเผชิญกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวน  
จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ผลของการที่ผู้คนในสังคมตกอยู่ภายใต้ลัทธิบริโภคนิยมเช่นน้ี ท าให้คน
ในสังคมประสบปัญหาความต้องการมีมากข้ึน แต่ไม่มีเงินทองมากพอที่จะหาซ้ือส่ิงที่ต้องการได้  
ก็จะต้องตกเป็นหน้ีโดยการกู้ยืมเงินที่ตนเองต้องใช้คืนในอนาคตมาใช้ในปัจจุบัน และหากเมื่อ
ระยะเวลาที่ใช้คืนมาถึง แต่ไม่มีเงินมาใช้หน้ีก็ต้องเดือดร้อนก่อหน้ีเพิ่มข้ึนเพื่อใช้หน้ีที่มีอยู่ก่อนแล้ว  
อันเป็นการแก้ปัญหาด้วยการสร้างปญัหา 

กองบิน7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานในสังกัดกองทัพอากาศ ประกอบด้วยอัตราก าลัง
ข้าราชการช้ันสัญญาบัตร จ านวน 214 นาย และช้ันประทวน จ านวน 650 นาย จากการส ารวจในปี 
พ.ศ. 2562 ข้าราชการทหารอากาศในสังกัดกองบิน 7 มีพันธะสัญญาเก่ียวกับหน้ีสินสหกรณ์  
ออมทรัพย์กองบิน 7 จ ากัด เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็นหน้ีเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ สาเหตุมาจาก
การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง 
มีผลกระทบคุณภาพวิถีชีวิตของคนในสังคม เช่น สภาพจิตใจที่ท้อแท้ถดถอย ค่านิยมตามกระแสสังคม
เศรษฐกิจบริ โภคนิยมที่ เกินตัว การแบกภาวะหน้ีสินเกินตัวอยู่ในฐานะล้มละลาย และมีปัญหา  
ด้านการเงินอย่างรุนแรง น่ันคือ ก าลังเผชิญกับวิกฤตทางการเงินชนิด “รายได้ไมเ่พียงพอกับรายจ่าย”  
จากสถานการณ์ดังกล่าวจ าเป็นต้องแสวงหารายได้ที่ให้ผลประโยชน์นอกระบบที่มีอยู่ในพื้นที่อันเป็น
ที่มาของการเล่นการพนัน เป็นมือปืนรับจ้าง หรือแม้กระทั่งการค้ายาเสพติด ปัญหาหน้ีสินทั้ งที่เป็น
หน้ีสินในระบบและนอกระบบจนเป็นปัญหาบานปลาย ซ่ึงบางรายประสบภาระมีหน้ีสินจนถึงข้ัน
ล้มละลายและคิดแก้ปัญหาโดยการฆ่าตัวตาย ผู้บังคับการกองบิน 7 ต้องการให้ผู้บังคับบัญชาระดบัสูง
เร่งแก้ไขเป็นอันดับแรก คือการดูแลสวัสดิการต่าง ๆ  ให้ดีข้ึน พร้อมทั้งด าเนินการหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหา โดยเข้าร่วมหารือร่วมกับธนาคารหรอืสถาบันการเงินเพื่อขอปรับโครงสร้างหน้ีให้กับข้าราชการ
กองบิน 7 ที่มีปัญหาหน้ีสิน แต่น่ันก็ไม่ใช่ทางแก้ไขที่ ย่ังยืน และต้องยอมรับความจริงว่าส่วนหน่ึง 
ที่คนเป็นหน้ีสิน เพราะขาดรายได้และอีกส่วนหน่ึง คือมีรายได้แต่ก็เป็นหน้ี เพราะรายได้ไม่เพียงพอ 
ต่อรายจ่ายด้วยเหตุผลทางความตอ้งการ ค่านิยม และพฤติกรรมการบริโภค 
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ค  าถามการวจิยั 
 
1) ข้าราชการทหารสังกัดกองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีมูลเหตุของการเกิดหน้ีสิน

สหกรณ์ออมทรัพย์มาจากอะไร  
2) กระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินสหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการสังกัดกองบิน 7  

ควรเป็นอย่างไร 
 

วัตถุประสงคใ์นการวจิยั 
 

1) ศึกษามูลเหตุของการเกิดหน้ีสินสหกรณอ์อมทรัพย์ของข้าราชการช้ันประทวน กองบิน 7 
2) ศึกษากระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินสหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการ ช้ันประทวน 

กองบิน 7 
3) น าเสนอข้อเสนอแนะเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีสินสหกรณ์ออมทรัพย์ของ

ข้าราชการช้ันประทวน กองบิน 7 
 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
 

1) แนวคดิ ทฤษฎเีก ีย่วกบัความตอ้งการ 
อับบราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) ซ่ึงเป็นผู้ก่อตั้งจิตวิทยาทางด้านมนุษยนิยม 

ได้พัฒนาทฤษฎีล าดับข้ันความต้องการของแรงจูงใจ  โดยความต้องการของมนุษย์ถูกจัดล าดับ 
ข้ันความส าคัญ มนุษย์มีความต้องการอยู่ตลอดเวลาในส่ิงที่ยังไม่มีและเมื่อความต้องการได้รับการ
ตอบสนองแล้วจะไม่เป็นส่ิงจูงใจส าหรับพฤตกิรรมของบคุคลต่อไป ความต้องการใหม่ทียั่งไม่ไดร้ับการ
ตอบสนองจะเป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรม เมื่อความต้องการระดับต่ าได้รบัการตอบสนองแล้ว บุคคลจะ
มีความต้องการในระดบัสูงตอ่ไป ความต้องการของมนุษย์เริ่มจากระดับข้ันต่ าสุดไปถึงระดับข้ันสูงสุด 
5 ระดับ ดังน้ี (1)  ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความต้องการข้ันพื้นฐาน
ของมนุษย์ เช่น อาหาร อากาศ น้ า ที่อยู่อาศัยและความต้องการทางเพศ (2)  ความต้องการความ
ปลอดภัย (Security Needs) เป็นความต้องการที่เกิดข้ึนหลังจากความตอ้งการทางกายภาพได้รบัการ
ตอบสนองความต้องการความปลอดภัยเป็นความต้องการทางสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัย  
เป็นอิสระจากภัยคุกคามทางกายภาพหรืออันตรายต่อจิตใจ  (3) ความต้องการทางสังคม (Social 
Needs) เป็นความต้องการที่เกิดข้ึนหลังจากความต้องการความปลอดภัยได้รับการตอบสนอง   
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ความต้องการทางสังคมเป็นความต้องการที่จะเป็นมิตรมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เป็นที่รักใคร่และ
ยอมรับจากผู้อ่ืน (4)  ความต้องการความมีคุณค่า (Esteem Needs) เป็นความต้องการของบุคคล 
ที่จะท าใหเ้ห็นว่าตนเองมีคุณคา่หรอืนับถือตนเองและได้รบัความส าเร็จ การยกย่องเกียรติยศช่ือเสียง
และการเคารพนับถือจากผู้อ่ืน (5)  ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) 
เป็นความต้องการข้ันสูงสุดของมนุษย์เป็นความต้องการพัฒนาตนเองให้ส าเร็จได้เต็มศักยภาพสูงสุด
ของตนเองโดยตระหนักถึงขีดความสามารถของตนเองด้วย 

2) แนวคดิเก ีย่วกบัมลูเหตขุองการกอ่หนี ้
 (1) การบริโภคที่ค านึงถึงมาตรฐานการครองชีพโดยเปรียบเทียบ (The Relative 

Income Hypothesis) 
 จากทฤษฏีการบริโภคที่ค านึงถึงมาตรฐานการครองชีพโดยเปรียบเทียบ แนวคิดของ 

Ducscnbcrry กล่าวถึงความส าคัญของผลกระทบของการบริโภคเลียนแบบ ซ่ึงกล่าวว่า พฤติกรรม
การบริโภคของบุคคลหน่ึงจะคล้อยตามการบริโภคของสังคมที่ตนอยู่ ซ่ึงเรียกผลเลียนแบบน้ันว่า 
Demonstration Effect กล่าวคือครัวเรือนจะมีความโน้มเอียงในการออมที่ต่ า เมื่อมีรายได้ต่ ากว่า
ค่าเฉล่ียของสังคม และผลตรงข้ามเมื่อครัวเรือนมีรายได้ที่สูงกว่าค่าเฉล่ียของรายได้ของสังคม 
(Ducscnbcrry, 1949) ดังจะเห็นได้วา่ สินค้าฟุ่มเฟือยน าเข้าจากต่างประเทศยังคงเป็นสินค้าที่คนไทย
มีความต้องการบริโภคเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ถึงแม้ว่ากลุ่มผู้บริโภคสินค้าในหมวดน้ีจะเป็นกลุ่ม  
ผู้มีรายได้สูง แต่การใช้จ่ายของผู้บริโภคกลุ่มน้ีจะมีผลด้านการเลียนแบบ (Demonstration Effect)  
น าไปสู่ภาวะการจ่ายเงินเกินตัวของประชากร และส่งผลกระทบใหก้ารออมของบุคคลลดลง  

 (2) แนวคิดเก่ียวกับหน้ี 
 ปัจจุบันการออมในประเทศไทยยังคงอยู่ที่คนเพียงบางกลุ่ม เช่น กลุ่มคนมีฐานะ และ 

นอกจากน้ีการที่จะเข้าถึงบทบาทของหน้ีที่เก่ียวกับการออมได้อย่างชัดเจน สามารถสังเกตได้จากการ
ที่ค่าครองชีพในปัจจุบันเพิ่มสูงมากข้ึน ข้าวของแพงข้ึน รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคสมัยใหม่ที่ท าให้
ประชาชนจับจ่ายใช้สอยและเป็นหน้ีสินกันมากข้ึน ท าให้การออม ภาคครัวเรือนลดลงสวนทาง 
กับการบริโภคที่เพิ่มข้ึน ซ่ึงส่วนหน่ึงเกิดจากการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ยืมที่สะดวกข้ึน รวมทั้งมาตรการให้
เครดิตสินเช่ือ เครดิตสินค้าที่ ผ่อนปรนจู งใจให้มีการ ซ้ื อสินค้าเงินผ่อนหลากหลายรูปแบบ  
การช่วยเหลือของรัฐเชิงสวัสดิการ เช่น โครงการประกันสุขภาพ ท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกมั่นคง
และปลอดภัยในชีวิตมากข้ึน มีผลให้ครัวเรือนมองข้ามความจ าเป็นในการทีจ่ะออมเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน 
และที่ส าคัญครัวเรือนที่มีรายได้น้อยหรือมีการศึกษาต่ าจะเป็นกลุ่มที่มีการออมต่ าและปัญหาต่อการ
วางแผนการออมด้วย ประกอบกับค่าเงินแท้จริงหดตัวลงเน่ืองจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงข้ึนท าให้ราคา
สินค้าเพิ่มข้ึนเกินกว่าการขยายตัวของรายได้ การบริโภค นิยม จึงมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนเกินกว่า  
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การออมนิยมจะตามทัน ซ่ึงถ้าไม่มีวินัยการออมที่ดี การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ง่ายจะย้อยกลับมาส่งผล
เสียรุนแรงต่อเศรษฐกิจ (กระทรวงการคลัง, 2558) 

 (3) แนวคิดเก่ียวกับหน้ีและการจัดสรรเพือ่การบรโิภค 
 ปัญหาของการจัดสรรเพื่อการบริโภคระยะยาวของครัวเรือนหรือหน่วยเศรษฐกิจน้ัน

ภายใต้เงื่อนไขของรายได้ในปัจจุบันและรายได้ที่คาดหวังว่าจะได้ในอนาคตที่แน่นอนจ านวนหน่ึง  
การบริ โภคที่มากในระยะห น่ึงจะมีผลให้ การบริ โภคในระยะ เวลา อ่ืนลดลง เพื่ อที่ จะ ให้ได้
อรรถประโยชน์รวมหรือความพึงพอใจในระยะยาวที่สูงสุด ดังน้ันหน่วยเศรษฐกิจแต่ละหน่วยต้อง
ค านึงถึงรายได้ปัจจุบัน เพื่อที่จะได้อรรถประโยชน์รวมหรือความพึงพอใจระยะยาวที่สูงสุด ดังน้ัน
หน่วยเศรษฐกิจแต่ละห น่วยจะต้องค า นึงถึงรายได้ปัจจุบัน ความต้องการในอนาคต ซ่ึงผล  
ของการตัดสินใจของแต่ละครัวเรือนหรือแต่ละหน่วยเศรษฐกิจมีผลแตกต่างกัน เน่ืองจากมีทัศนคติ  
ต่อการบริโภคในปัจจุบันและในอนาคตจ านวนมาก เพื่อชดเชยกับการบริโภคในปัจจุบันที่เกิดรายได้ 
(วเรศ อุปปาติม, 2541, น. 39-48) หน่วยเศรษฐกิจอีกหน่วยหน่ึงอาจมีทัศนคติการบริโภคตรงกันข้าง
กันกับหน่วยแรกที่กล่าวมา 

โดยสรุปความแตกต่างของรายไดแ้ละความต้องการของหน่วยเศรษฐกิจก่อให้เกิดคุณค่าของ
การบริโภคปัจจุบันและในอนาคตต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ครัวเรือนบางครัวเรือน อาจมีความจ าเป็นใน
การบริโภคสูงในปัจจุบัน เช่น อาจมีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายเพื่ อการศึกษาของบุตร
หลานในขณะน้ันครัวเรือนดังกล่าวจึงยินดีที่จะเสียสละการบริโภคในอนาคต เพื่อที่จะแลกเปล่ียนกับ
การบริโภคของตนในปัจจุบันซ่ึงเกินกว่ารายได้ ในทางกลับกันครัวเรือนอีกครัวเรือนหน่ึ งอาจมี
สถานการณ์ตรงกันข้าม คือความต้องการบริโภคปัจจุบันมเีพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความตอ้งการใน
อนาคต ในกรณีน้ีครัวเรือนสามารถปรับตัวในการเพิ่มอรรถประโยชน์รวม (Total Utility) ให้สูงข้ึน
โดยการโอนอ านาจการซ้ือของตน (เงินออม) ให้แก่ครัวเรือนที่มีรายจ่ายเพื่อบริโภคของปจัจุบนัสูงกว่า
รายได้ของตน หลังจากน้ันเมื่อถึงก าหนดผู้กู้จะคืนอ านาจการซ้ือแก่ผู้ให้กู้พรอ้มทั้งดอกเบี้ย การกระท า
เช่นน้ีย่อมเป็นการจัดสรรการบริโภคอย่างเหมาะสมและเป็นการเพิ่มพูนอรรถประโยชน์รวมในระยะ
ยาวแก่ทั้งสองฝ่าย 

3) แนวคดิเก ีย่วกบัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการตกผลึกของพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ  

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 กว่า 60 ปี ที่ทรงเห็นวิกฤติการณ์มากมาย ทั้งวิกฤติการเมืองหรือวิกฤติ
การเงินก็ตามโดยเฉพาะวิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ.2540 ถือเป็นวิกฤติที่ใหญ่โตมาก พระองค์ทรง
ออกแบบวิถีทางแก้ไขให้เป็นระบบที่สมบูรณ์และเข้มแข็ง และบอกวิธีในการตดัสินใจแต่ละครั้งวา่ต้อง
มีส่วนประกอบอะไรบ้าง และจะต้องใช้วิธีการอย่างไรที่จะท าให้การตัดสินใจในครั้งน้ันได้ผลจริง  ๆ  
ในปี พ.ศ.2543 ทรงรับส่ังว่า Sufficiency Economy เป็นค าใหม่ หมายความว่าประหยัดแต่ไม่ตระหน่ี 
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อะลุ่มอล่วยกัน ท าอะไรก็จะมีประโยชน์ตามมาและทุกคนก็จะมีความสุข ซ่ึงตอนหลังได้มีองค์การ
ระหว่างประเทศเข้ามาศกึษาเรื่องน้ีและแปลเป็นภาษาอังกฤษและส่งไปให้ 160 กว่าประเทศ โดยสรุป 
นักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและนักวิชาการมองว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญา 
ที่จะท าใหเ้ศรษฐกิจย่ังยืน และเป็นปรัชญาทีท่ าใหท้กุคนมีความสุข 

หลักเศรษฐศาสตร์เช่ือว่าทรัพยากรบนโลกน้ันมีอยู่อย่างจ ากัด แต่คนมีความต้องการของ
มนุษย์ไม่จ ากัด  แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวทางที่จัดการกับความต้องการที่มีอยู่ไม่จ ากัด
ของมนุษย์ ให้รู้จักพอประมาณ มีเหตุผลในการกระท าและมีภูมิคุ้มกันที่ดีให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง
ต่างๆ กล่าวคือ (1)  ไม่บริโภคนิยมจนเกินไป รู้จักพอประมาณ ท าให้ใช้สินค้าหรือทรัพยากรน้ันอย่าง
คุ้มค่า (2)  รู้จักใช้เงิน เลือกใช้ส่ิงที่ต้องการในราคาที่เหมาะสมกับทั้งสินค้า ทรัพยากรและกับตนเอง 
(3)  บริโภคและใช้จ่ายด้วยเงินออม ไม่ใช่เงินในอนาคต แต่ต้องออมเงินเพื่อไว้ใช้ในอนาคต (4)  รู้จัก
ประเมินความเส่ียง ประเมินระดับรายไดข้องตนเองในอนาคต การประเมินเข้าข้างตนเองหรือประเมิน
ผิดพลาดจะน ามาสู่การใช้จ่ายทีเ่กินตัว เกินพอดี 

4) งานวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
ศิริวรรณ คงศิลา (2552) ศึกษาเรื่องภาระหน้ีสินของข้าราชการกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา

ข้าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดส านักงานเขตล่ิงชัน ทวีวัฒนา และบางกอกน้อย ผลการศึกษาพบวา่ 
(1)  ข้าราชการส านักงานเขตตล่ิงชันส่วนใหญ ่(ร้อยละ 54.1) มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และ ร้อย
ละ 32.3 มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ข้าราชการส านักงานเขตทววีัฒนาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 38.6) 
มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และร้อยละ 31.7 มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ข้าราชการส านักงาน
เขตบางกอกน้อยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 37.1) มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และร้อยละ 31.8 มีรายได้ไม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และแก้ปัญหาโดยกู้ยืมเงินโดยเสียดอกเบี้ยมากที่สุด รองลงมา คือซ้ือของเงิน
เช่ือ (2)  สภาพหน้ีสิน แหล่งวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมของข้าราชการ พบว่าข้าราชการส านักงานเขต
ตล่ิงชัน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54.9) มีหน้ี ซ่ึงเป็นหน้ีในระบบ (ร้อยละ 95.9) และเป็นหน้ีนอกระบบ 
(ร้อยละ 4.1) ข้าราชการส านักงานเขตทวีวัฒนาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 49.6) มีหน้ี และเป็นหน้ีในระบบ
ทั้งหมด ข้าราชการทั้ง 3 ส านักงานเขตส่วนใหญ่มีหน้ีมากกว่า 150,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นหน้ีเพื่อซ้ือ
หรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยมากที่สุด รองลงมาเป็นหน้ีเพื่อซ้ือหรือซ่อมแซมยานพาหนะ (3)  ภาระหน้ีสิน
ของข้าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง 13 เขต ส่วนใหญ่เป็นหน้ีที่กู้มาเพื่อซ้ือที่อยู่อาศัยซ่ึงสะท้อนใหเ้ห็น
ถึงปัญหาหน้ีสินของข้าราชการกรุงเทพมหานครที่จะเป็นต้องแก้ไขปัญหาในระดับนโยบาย เพื่อ
ช่วยเหลือให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครมีรายได้และสวัสดกิารทีเ่พียงพอกับความตอ้งการข้ันพื้นฐาน
ในการด ารงชีพในปจัจุบนั 

ภัทรพร กิตชัยนุกูล (2556) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒน  บริหาร
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ศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่าในอิทธิพลทางสังคม และอิทธิพลทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรม  
ของประชาชนในกรุงเทพมหานครจากผลการวิจัยศึกษาระดับพฤติกรรมผู้บริโภคในด้านอิทธิพล  
ทางสังคมพบว่าสินค้าหรือบริการที่ เลือกซ้ือจะ เป็นไปตามสภาพแวดล้อมของครอบครัว  
และดูความจ าเป็นของครอบครัวมากกว่าจะซ้ือสินค้าหรือบริการตามความต้องการของคนใน
ครอบครัว เน่ืองจากปัจจุบันแม้จะมีการเพิ่มค่ าครองชีพให้กับประชาชน แต่ค่ าครองชีพใน
กรุงเทพมหานครยังคงมีอัตราที่สูงอีกทั้งด้วยอัตราการเข้ามาอาศัยอยู่เพื่อประกอบอาชีพในกรุงเทพ
เพิ่มมากข้ึนท าให้เกิดความแออัดในการอยู่อาศัยที่ พักอาศัยไม่สามารถเพาะปลูกเพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนได้ต้องซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภคทุกอย่างท าให้ประชาชนมองถึงความจ าเป็นในการด ารงชีวิต
มากกว่าการซ้ือเพื่อความต้องการ 
 

ระเบยีบวธิวีจิยั 
 

ขอบเขตของการวจิยั 
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 

Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมี
ขอบเขตของการวิจัยดังน้ี 

1) ขอบเขตด้านเน้ือหา สาระส าคัญของการศึกษาครั้งน้ี เพื่อศึกษามูลเหตุของการเกิดหน้ีสิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ และกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินสหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการช้ันประทวน 
กองบิน 7 โดยรวบรวมข้อมูลหนังสือ ต ารา สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยต่าง ๆ  รวมถึงข้อมูลจาก
เว็บไซด์ เพื่อน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐาน และอ้างอิงในส่วนของแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

2) ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศกึษา ประกอบด้วย 
 (1) ตัวแปรอิสระ ( Independent Variable) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และมูลเหตุ 

ของการเกิดหน้ีสินสหกรณ์ของข้าราชการช้ันประทวน กองบิน 7 ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่   
ด้านความต้องการ ด้านค่านิยม ด้านพฤติกรรม และด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

 (2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ กระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินสหกรณ์
ออมทรัพย์ของข้าราชการช้ันประทวน กองบิน 7  ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านรายได้  
ด้านหน้ีสิน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการทหารอากาศ 
ในสังกัดกองทัพอากาศ ช้ันประทวน กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 650 นาย ก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีจะใช้หลักการค านวณของ  Krejcie & Morgen (1970, pp. 608-
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610, อ้างถึงใน สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ และคณะ, 2545, น. 129) ผู้วิจัยหาขนาดกลุ่มตัวอย่างได้โดย
เลือกใช้วิธีเจาะจงเพื่อให้เหมาะสมกับปัญหาการวิจัยที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 (ระดับความ
แม่นย า 95% และที่ระดับความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5%) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 242 คน แต่ผู้วิจัยใช้ 
243 คน (ค่าความคลาดเคล่ือนลดลง) แล้วท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

4) ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ระหวา่งเดือนสิงหาคม–พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สร้าง

ข้ึนมาจากการศึกษาแนวคิดต่าง ๆ  แบบสอบออกเป็น 3 ส่วนดังน้ี 
ส่วนแรก เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกับปัจจัยด้านบุคคลของกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นตัวแปรอิสระ

ได้แก่ เพศ อายุราชการ อายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ รายได้ประจ าเดือน และจ านวนสมาชิกภายใน
ครอบครัว 

ส่วนที่สอง เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกับมูลเหตุของการเกิดหน้ีสินสหกรณ์ออมทรัพย์ของ
ข้าราชการช้ันประทวน กองบิน 7  

ส่วนที่สาม เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกับกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินสหกรณ์ออมทรัพย์
ของข้าราชการช้ันประทวน กองบิน 7 

วิธกีารเกบ็รวบรวมขอมลู 
การส ารวจเอกสารท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่ก่ียวข้องกับเรื่องที่ศึกษาวิจัยจากหนังสือต ารา

เอกสารผลงานการวิจัย และบทความเพื่อน ามาสร้างแบบสอบถามก่อนที่จะท าการส ารวจภาคสนาม
ต่อไป และในการส ารวจภาคสนามโดยการน าแบบสอบถามที่ท าความเที่ยงตรงเน้ือหาและค่าความ
เช่ือมั่นไปสอบถามข้าราชการช้ันประทวน กองบิน 7 จ านวน 243 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ใช้ระยะเวลา
เก็บรวบรวมแบบสอบถาม ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 

การวเิคราะหข์อ้มลู 
1) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ใช้ในการอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตวัอย่างทีศ่ึกษา 
2) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้แสดงมูลเหตุ

ของการเกิดหน้ีสินสหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการช้ันประทวน กองบิน 7 และกระบวนการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินสหกรณ์ออมทรพัย์ของข้าราชการช้ันประทวน กองบิน 7 

3) ค่า t-Test ใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียมูลเหตุของการเกิดหน้ีสินสหกรณ์ออม
ทรัพย์ต่อกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินสหกรณ์ออมทรัพย์ กรณีตัวแปรอิสระของกลุ่มตัวอย่าง
จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม 

4) ค่า One Way ANOVA ใช้ทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียมูลเหตุ
ของการเกิดหน้ีสินสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินสหกรณ์ออมทรัพย์ กรณี 



768 

ตัวแปรอิสระจ าแนกเป็น 2 กลุ่มส าหรับค่านัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งน้ีก าหนดไว้ที่
ระดับ 0.05 และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยวิธีของ Scheffé หากมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
 

ผลการวเิคราะหเ์ก ีย่วกบัลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ลักษณะทั่วไปของข้าราชการช้ันประทวนกองบิน 7 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุราชการ

ระหว่าง 6-10 ปี อายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อยู่ระหว่าง 6-10 ปี มีรายได้ประจ าเดือนอยู่
ระหว่าง 20,001-30,000 บาท และมีจ านวนสมาชิกในครอบครวั จ านวน 4–5 คน 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเก ีย่วกบัมลูเหตขุองการเกดิหนีส้นิสหกรณอ์อมทรัพยข์องข้าราชการ
ชั้นประทวน กองบนิ 7  

มูลเหตุของการเกิดหน้ีสินสหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการช้ันประทวน กองบิน 7 พบว่า
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านค่านิยม ด้านพฤติกรรม ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ และด้านความตอ้งการ 
ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1) ด้านความต้องการ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ เป็นหน้ีเพราะผ่อนช าระ
บ้านที่ดินอยู่อาศัย เป็นหน้ีเพราะท างานอยู่ไกลจึงท าให้ต้องซ้ือรถด้วยการผ่อน เป็นหน้ีเพราะส่งเสีย
เล้ียงดูบิดามารดา เป็นหน้ีเพราะตอ้งน าเงนิไปลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเสริม เป็นหน้ีเพราะรับผิดชอบ
ครอบครัวคนเดียว เป็นหน้ีเพราะการศึกษาของบุตร ความเหล่ือมล้ าของสวัสดิการ เช่น สวัสดิการ
บ้านพัก เป็นสาเหตุที่ท าให้ต้องแสวงหาเพื่อตนเองและครอบครัว เป็นหน้ีเพราะต้องน าเงินไปใช้เพื่อ
การด ารงชีวิตในปัจจุบัน เช่น ค่าน้ า ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องแต่งกายต่าง ๆ เครื่องบริโภคต่าง ๆ และ
เป็นห น้ีเพราะต้องผ่อนเครื่ องใช้อุปกรณ์ ส่ิ งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  เช่น โทรศัพท์มือถือ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ 

2) ด้านค่านิยม พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก เป็นหน้ีเพราะตกอยู่ในกระแสทุนนิยม
สมัยใหม่ท าใหเ้กิดการแข่งขันรักษาหน้าทางด้านวัตถุ ต้องการความสะดวกในการใช้ชีวิต เช่น อยากมี
บ้านหรู มีรถยนต์ราคาแพง โดยประเมินว่าส่ิงเหล่าน้ีเป็นหน้าตาของผู้คนในสังคมปัจจุบัน เป็นหน้ี
เพราะต้องการวิ่งเต้นโยกย้ายต าแหน่ง กู้เงินเพื่อลงทุนท ากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น เ ข้าสู่
สโมสรต่าง เป็นหน้ีเพราะต้องจัดสรรเงินของตนไปเพื่องานพบปะสังสรรค ์งานสังคม เป็นหน้ีเพราะถูก
ฉ้อโกงจากการลงทุนท าอาชีพเสริมหรือขาดทนุ การเป็นหน้ีเพราะต้องการศกึษาตอ่เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถ 
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3) ด้านพฤติกรรม พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก การกินอาหารนอกบ้านหรูหรา และ 
น าเงินไปใช้จ่ายเก่ียวกับอบายมุข ได้แก่ การดื่มเหล้า การสูบบุหรี่ การเล่นการพนัน น าเงินไปใช้จ่าย
เพื่อเที่ยวเตร่ มีค่าใช้จ่ายการแต่งกายด้วยเส้ือผ้าราคาแพง และเครื่องประดับราคาแพง 

4) ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก สถานการณ์หรือเงื่อนไขต่าง ๆ 
หมายถึง ลักษณะส่ิงแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจที่ส าคัญที่ส่งผลตอ่ความสามารถในการช าระหน้ีของผู้กู้ 
ความสามารถในการช าระหน้ีของผู้กู้ เช่น ความสามารถในการท านิตสัิญญากับทางสหกรณ์ออมทรพัย์ 
และความสามารถในการแสวงหารายได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเงินเดือน ค่าจ้าง รายได้อ่ืน ๆ ของผู้กู้
หลักประกันเงินกู้ เช่น ลักษณะที่ใช้ส าหรบัการพิจารณาหลักประกันสัญญา กรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถช าระ
หน้ีได้ สหกรณ์ออมทรัพย์จะบังคับช าระหน้ีเอาจากผู้ค้ าประกันหรือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน 
คุณสมบัติของบุคคล เช่น ลักษณะที่ใช้ส าหรับการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลโดยดูจาก 
ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ สถานะเก่ียวกับเงินทุนของ ผู้ กู้ เช่น ลักษณะ 
ที่เก่ียวข้องกับเงินโดยเฉพาะจ านวนหุ้นที่ลงทุนในสหกรณอ์อมทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่าง  ๆ  ที่ก่อให้เกิด
รายได้ มีเงินหมุนเวียนเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจที่ต้องการลงทุนระยะเวลานาน เช่น ซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์ ซ้ือเครื่องจักรที่จ าเป็น 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเก ีย่วกบักระบวนการแกไ้ขปญัหาหนีส้ ินสหกรณ์ออมทรพัย ์ของ
ข้าราชการชัน้ประทวน กองบนิ 7 

กระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินสหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการช้ันประทวน กองบิน 7  
พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านรายได้ ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และด้านหน้ีสิน ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1) ด้านรายได้ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก การปรับระบบเงินเดือนเพื่อจูงใจให้คนดี คนเก่ง
ที่รัก และศรัทธาในวิชาชีพทหารอากาศเข้าสู่วิชาชีพ ปรับปรุงระบบเงินเดือนค่าตอบแทนของข้าราชการ
ช้ันประทวน โดยให้ข้าราชการทหารอากาศแรกเข้าสู่ต าแหน่งมีฐานเงินเดือนและค่าตอบแทนกว้างกว่า
ระดับบนเน่ืองจากมีความจ าเป็นต้องใช้ปัจจัยในการสร้างฐานะ เช่น ศึกษาต่อ มีรถ มีบ้าน มีครอบครัว  
ซ่ึงต้องใช้จ่ายมาก ควรพิจารณาเพิ่มกรอบอัตราเงินเดือน หรือรายได้ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน 

2) ด้านหน้ีสิน พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ควรด าเนินการจัดตั้งกองทุนที่มีขนาด
ใหญ่เป็นองค์กรอิสระหรือองค์การมหาชน ไม่สังกัดกองทัพอากาศเข้ามาบริหารจัดการหน้ีสิน 
ของข้าราชการทหารอากาศทั้งระบบ การออกระเบียบ  สร้างกฎ การข้ึนทะเบียนการเป็นห น้ี 
ของข้าราชการสังกัดกองทัพอากาศอย่างชัดเจนเพื่อทราบมลูหน้ีทีแ่ท้จรงิ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิด
การรวมหน้ีของข้าราชการสังกัดกองทัพอากาศใหอ้ยู่ในแหล่งเดียว และปรับโครงสรา้งหน้ีใหโ้ดยขยาย
ระยะเวลาการช าระ ลดอัตราดอกเบี้ยโดยอยู่ในวงเงินที่มีก าลังพอช าระได้  และให้รัฐบาลชดเชย
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ดอกเบี้ย เสริมสร้างกระบวนการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานแก้ไขปญัหาหน้ีสินข้าราชการสังกัด
กองทัพอากาศอย่างเป็นระบบให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ควรพิจารณาจัดสรร งบประมาณไปเพื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการสังกัดกองทัพอากาศโดยเฉพาะ  
อย่างยิ่งในเรื่องการจัดสวัสดิการบ้านพักให้เพียงพอ และรถยนต์พาหนะให้กับทุกหน่วยงาน รวมถึง
การจัดสรรเงินค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเล้ียงและที่พักส าหรับการเดินทางไปราชการให้เพียงพอ หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องควรมีการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการสังกัดกองทัพอากาศ และพัฒนา
ทั้งระบบเป็นระยะ ๆ  ควรแบ่งประเภทปญัหาหน้ีสินของข้าราชการทหารอากาศเป็นระดับต่าง  ๆ ใน
และในแต่ละระดับควรใหก้ารช่วยเหลือด้วยแนวทางที่ตา่งกันอย่างเหมาะสม 

3) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก การแก้ปัญหาหน้ีสิน 
ของข้าราชการสังกัดกองทัพอากาศ ควรประกาศเป็นนโยบายปฏิรูปการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ทั้งระบบ 
การเล่ือนระดับ/ต าแหน่ง ต้องปรับทุกระบบเพื่อให้ทัดเทียมประชาคมอาเซียน และนานาอารยประเทศ 
รณรงค์และส่งเสริมให้ใช้ชีวิตโดยยึดหลัก“เศรษฐกิจพอเพียง” ในการด ารงชีวิตทั้งที่อยู่ในระบบและนอก
ระบบราชการ 

4) ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความพอประมาณ ได้แก่  
ไม่ใช้ส่ิงของเกินฐานะ, การรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรส่ิงแวดล้อม, รู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  และ
คุณธรรม ได้แก่ การมีความซ่ือสัตย์สุจริต, มีความอดทนเพียรพยายาม, มีสติปัญญา ส่วนความรู้ ได้แก่ 
การมีความรู้พัฒนาตนเองได้, มีความรอบคอบ และมีความระมัดระวัง ความมีเหตุผล ได้แก่ ยึดถือความ
ประหยัดรถความฟุ่มเฟือยในการด ารงชีวิต, ไม่หยุดน่ิงหาหนทางชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ , ปฏิบัติตน
ในทางที่ดีลดละเลิกส่ิงยั่วยวนกิเลสให้หมดส้ินไป การมีภูมิคุ้มกันที่ดี ได้แก่ มีการออม, รู้บุคคลเช่นมิตรดี 
มิตรช่ัว, เข้าใจชุมชนชุมชนที่ดีเป็นอย่างไรชุมชนพอเพียงเป็นอย่างไร 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเก ีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลตอ่กระบวนการแกไ้ขปญัหาหนี้สนิสหกรณ์
ออมทรพัยข์องขา้ราชการชัน้ประทวน กองบนิ 7 จ  าแนกตามเพศ อาย ุราชการ อาย ุการเปน็
สมาชกิ รายไดป้ระจ  าเดอืน และจ  านวนสมาชกิในครอบครวั ผลการศกึษาพบวา่ 

1) เพศต่างกัน ภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ด้านหน้ีสิน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2) อายุราชการต่างกัน ภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 ด้านรายได ้และด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3) อายุการเป็นสมาชิกต่างกัน ภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .05 ด้านรายได้ 

4) รายได้ประจ าเดือนต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
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5) จ านวนสมาชิกภายในครอบครวัต่างกัน ภาพรวมและรายดา้นทกุด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ด้านรายได้ และด้านหน้ีสิน 

 

การทดสอบสมมตฐิาน 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีผลต่อกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน

สหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการช้ันประทวน กองบิน 7 ได้แก่ อายุ อายุราชการ อายุการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ และจ านวนสมาชิกภายในครอบครัว ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลต่อกระบวนการแก้ไขปัญหา
หน้ีสินสหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการช้ันประทวน กองบิน 7 ได้แก่ รายได้ประจ าเดือน 
 

อภิปรายผล 
 
ผลจากการวิจัย เรื่องกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินสหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการ  

ช้ันประทวนกองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายผลการวิจัยดงัตอ่ไปน้ี  
1) มูลเหตุของการเกิดหน้ีสินสหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการช้ันประทวน กองบิน 7   

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่าด้านค่านิยม มีค่าเฉล่ียมากที่สุด รองลงมา  คือด้านพฤติกรรม  
ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ และด้านความต้องการ ตามล าดบั ทั้งน้ี (1)  ด้านค่านิยม ซ่ึงมีภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เน่ืองจากเห็นว่าการเป็นหน้ีเพราะตกอยู่ในกระแสทุนนิยมสมัยใหม่ท าให้ เกิดการแข่งขัน
รักษาหน้าทางด้านวัตถุ ต้องการความสะดวกในการใช้ชีวิต เช่น อยากมีบ้านหรู มีรถยนต์ราคาแพง
โดยประเมินว่าส่ิงเหล่าน้ีเป็นหน้าตาของผู้คนในสังคมปัจจุบัน  หรือเป็นหน้ีเพราะต้องการวิ่งเต้น
โยกย้ายต าแหน่ง กู้เงินเพื่อลงทุนท ากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น เข้าสู่สโมสรต่าง ๆ  และการเป็น
หน้ีเพราะต้องการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ (2)  ด้านพฤติกรรม ซ่ึงมีภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก อาจเป็นเพราะพฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านหรูหรา การน าเงินไปใช้จ่ายเก่ียวกับ
อบายมุข ได้แก่ การดื่มเหล้า การสูบบุหรี่ การเล่นการพนัน การน าเงินไปใช้จ่ายเพื่อเที่ยวเตร่และมี
ค่าใช้จ่ายการแตง่กายดว้ยเส้ือผ้าราคาแพง และเครื่องประดับราคาแพง (3)  ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
ซ่ึงมีภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานการณ์หรือเงื่อนไขต่าง ๆ หมายถึง ลักษณะ
ส่ิงแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจที่ส าคัญที่ส่งผลต่อความสามารถในการช าระหน้ีของผู้กู้ ความสามารถ 
ในการช าระหน้ีของผู้กู้ เช่น ความสามารถในการท านิติสัญญากับทางสหกรณ์ออมทรัพย์และ
ความสามารถในการแสวงหารายได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเงินเดือน ค่าจ้าง รายได้อ่ืน ๆ ของผู้กู้และ 
หลักประกันเงินกู้ เช่น ลักษณะที่ใช้ส าหรบัการพิจารณาหลักประกันสัญญา กรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถช าระ



772 

หน้ีได้ สหกรณ์ออมทรัพย์จะบังคบัช าระหน้ีเอาจากผู้ค้ าประกันหรือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ข้อที่มี
ค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ สถานะเก่ียวกับเงินทุนของผู้กู้ เช่น ลักษณะที่เก่ียวข้องกับเงินโดยเฉพาะจ านวนหุ้น
ที่ลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือทรัพย์สินต่างที่ก่อให้เกิดรายได้ มีเงินหมุนเวียนเพียงพอต่อ 
การด าเนินธุรกิจที่ต้องการลงทุนระยะเวลานาน เช่น ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ซ้ือเครื่องจักรที่จ าเป็น (4)  ด้านความ
ต้องการ ซ่ึงมีภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการเป็นหน้ีเพราะผ่อนช าระบ้านที่ดิน
อยู่อาศัยเป็นหน้ีเพราะท างานอยู่ไกลจึงท าให้ต้องซ้ือรถด้วยการผ่อน เป็นหน้ีเพราะส่งเสียเล้ียงดูบิดา
มารดา เป็นหน้ีเพราะต้องน าเงินไปลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเสริม และเป็นหน้ีเพราะตอ้งผ่อนเครื่องใช้
อุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ปรีชา วิยาภรณ์ (2559) ศึกษาเรื่อง “กระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา” ผลการวิจัย พบว่า (1)  การเกิดหน้ีสินของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีมูลเหตุ  3 ด้าน ได้แก่ (1.1)  ความต้องการบ้านและที่อยู่อาศัย (1.2)  ค่านิยม 
ในการศึกษาต่อและการท าผลงานทางวิชาการเพื่อเล่ือนต าแหน่ง (1.3)  พฤติกรรมการกินอาหารนอก
บ้านหรูหราและน าเงินไปใช้จา่ยเก่ียวกับอบายมุข (2)  ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อมูลเหตขุองปัญหา
และการแก้ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกัน  และมี
ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน ดังน้ี (2.1)  ควรปรับปรุงระบบเงินเดือนใหม่ ให้มีความเหมาะกับ
ทักษะ และความสามารถ (2.2)  ควรด าเนินการจัดตั้งกองทุนขนาดใหญ่และเป็นองค์การอิสระ 
จัดสรรงบประมาณรองรับสวัสดกิารทีเ่หมาะสม มีการประชาสัมพันธ์การจัดสรรหน้ีสินอย่างเหมาะสม
และถูกต้อง และ (2.3)  ควรปฏิรูปพัฒนาทั้งระบบส่งเสริมสหกรณร์่วมกับกระทรวงศกึษาธิการในการ
แก้ปัญหา และ (3)  ความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิด
ภาวะหน้ีสินโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินมากที่สุด  คือ ด้านความ
ต้องการ ส่วนความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมีความคิดเห็น
ต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีสินมากที่สุดในดา้นรายได้  

2) กระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินสหกรณอ์อมทรพัย์ของข้าราชการช้ันประทวน กองบิน 7 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่าด้านรายได้ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด รองลงมา คือด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และด้านหน้ีสิน ตามล าดับ ดังรายละเอียดตอ่ไปน้ี 

 (1) ด้านรายได้ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่า กระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการ ช้ันประทวนกองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ควรปรับระบบ
เงินเดือนเพื่อจูงใจให้คนดี คนเก่งที่รัก และศรัทธาในวิชาชีพทหารอากาศเข้าสู่วิชาชีพ ควรปรับปรุง
ระบบเงินเดือนค่าตอบแทนของข้าราชการช้ันประทวน โดยให้ข้าราชการทหารอากาศแรกเข้า  
สู่ต าแหน่งมีฐานเงินเดือนและค่าตอบแทนกว้างกว่าระดับบนเน่ืองจากมีความจ าเป็นต้องใช้ปัจจัย 
ในการสร้างฐานะ เช่น ศึกษาต่อ มีรถ มีบ้าน มีครอบครัว ซ่ึงต้องใช้จ่ายมาก และควรพิจารณาเพิ่ม



773 

กรอบอัตราเงินเดือน หรือรายได้ใหเ้หมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปจัจุบนั ทั้งน้ีเพราะรายได้เปน็ปัจจยัที่
ส าคัญ เพราะเมื่อมีรายไดเ้พิ่มข้ึนสอดคล้องกับภาวะทางเศรษฐกิจก็จะสามารถแก้ไขปัญหาหน้ีสินและ
เกิดการออม สอดคล้องกับแนวคิดของ วเรศ อุปปาติม (2541, น. 39-48) ปัญหาของการจัดสรรเพื่อ
การบริโภคระยะยาวของครัวเรือนหรือหน่วยเศรษฐกิจน้ันภายใต้เงื่อนไขของรายได้ในปัจจุบันและ
รายได้ที่คาดหวังว่าจะไดใ้นอนาคตทีแ่น่นอนจ านวนหน่ึง การบริโภคที่มากในระยะหน่ึงจะมีผลให้การ
บริโภคในระยะเวลาอ่ืนลดลง เพื่อที่จะให้ไดอ้รรถประโยชน์รวมหรอืความพึงพอใจในระยะยาวทีสู่งสุด 
ดังน้ัน หน่วยเศรษฐกิจแต่ละหน่วยต้องค านึงถึงรายไดป้ัจจุบัน 

 (2) ด้านหน้ีสิน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเห็นว่า ควรด าเนินการจัดตั้งกองทุนที่
มีขนาดใหญ่เป็นองค์กรอิสระหรอืองค์การมหาชน ไม่สังกัดกองทัพอากาศเข้ามาบริหารจัดการหน้ีสิน
ของข้าราชการทหารอากาศทั้งระบบ การออกระเบียบ  สร้างกฎ การข้ึนทะเบียนการเป็นห น้ี 
ของข้าราชการสังกัดกองทัพอากาศอย่างชัดเจนเพื่อทราบมลูหน้ีทีแ่ท้จรงิ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิด
การรวมหน้ีของข้าราชการสังกัดกองทัพอากาศใหอ้ยู่ในแหล่งเดียว การปรับโครงสร้างหน้ีให้โดยขยาย
ระยะเวลาการช าระ ลดอัตราดอกเบี้ยโดยอยู่ในวงเงินที่มีก าลังพอช าระได้  และให้รัฐบาลชดเชย
ดอกเบี้ย และควรแบ่งประเภทปัญหาหน้ีสินของข้าราชการทหารอากาศเป็นระดับต่าง ๆ ในแต่ละ
ระดับควรให้การช่วยเหลือด้วยแนวทางที่ต่างกันอย่างเหมาะสม  สอดคล้องกับแนวคิด สุทธาภา  
อมรวิวัฒน์ และคณะ (2557) ที่ได้กล่าวถึงแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงสาเหตุของการก่อหน้ีสินของ
ครัวเรือน ซ่ึงในบางภาวะครัวเรือนต้องการกู้ยืมเงินเพื่อรักษาระดับการใช้จ่ายของครัวเรือนไม่ให้ 
ผันผวน และรักษาระดับการบรโิภคและอุปโภค ในขณะที่รายได้มีการปรับลดลง (Income Shortfall) 
แต่คาดว่ารายไดจ้ะปรบัลดเพียงระยะเวลาส้ันและจะสามารถช าระหน้ีได้ในอนาคต 

 (3) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่า การแก้ปัญหา
หน้ีสินของข้าราชการสังกัดกองทัพอากาศ ควรประกาศเป็นนโยบายปฏิรูปการพัฒนาชีวิต ความ
เป็นอยู่ทั้งระบบ การเล่ือนระดับ/ต าแหน่ง ต้องปรับทกุระบบเพื่อใหท้ดัเทียมประชาคมอาเซียน และ
นานาอารยประเทศ และรณรงค์และส่งเสริมให้ใช้ชีวิตโดยยึดหลัก“เศรษฐกิจพอเพียง” ในการ
ด ารงชีวิตทั้งที่อยู่ในระบบและนอกระบบราชการ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ อับบราฮัม มาสโลว์ 
(Abraham Maslow: 2000) ทฤษฎีล าดับข้ันความตอ้งการของแรงจูงใจโดยความต้องการของมนุษย์
ถูกจัดล าดับข้ันความส าคัญมนุษย์มีความต้องการอยู่ตลอดเวลาในส่ิงที่ยังไม่มีและเมื่อความต้องการ
ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นส่ิงจูงใจส าหรับพฤติกรรมของบุคคลต่อไป ความต้องการใหม่ 
ที่ยังไม่ได้ รับการตอบสนองจะเป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรมเมื่อความต้องการระดับต่ าได้ เมื่ อ 
รับการตอบสนองแล้ว 

 (4) ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่า (4.1)  ด้านความ
พอประมาณ ได้แก่ ไม่ใช้ส่ิงของเกินฐานะ  การรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรส่ิงแวดล้อม , รู้จักใช้
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เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (4.2)  ด้านคุณธรรม ได้แก่ การมีความซ่ือสัตย์สุจริต มีความอดทนเพียร
พยายาม , มีสติปัญญา (4.3)  ด้านความรู้ ได้แก่ การมีความรู้พัฒนาตนเองได้, มีความรอบคอบ ,  
มีความระมัดระวัง และ (4.4)  ด้านความมีเหตผุล ได้แก่ ยึดถือความประหยัดรถความฟุ่มเฟือยในการ
ด ารงชีวิต, ไม่หยุดน่ิงหาหนทางชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์, ปฏิบัติตนในทางที่ดีลดละเลิกส่ิงยั่วยวน
กิเลสให้หมดส้ินไป ส่วนการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ได้แก่ มีการออม, รู้บุคคลเช่นมิตรดี มิตรช่ัว, เข้าใจชุมชน
ชุมชนที่ดีเป็นอย่างไรชุมชนพอเพียงเป็นอย่างไร จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อน ามาปรับใช้
ในกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินสหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการช้ันประทวน  กองบิน 7 น้ัน
สอดคล้องกับแนวทางของส านักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550) ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่ประชาชนชาวไทย เพื่อให้ประชาชน
ทุกระดับ ทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และรัฐ มีการด าเนินไปในทางสายกลาง พอเพียง มีความ
พอประมาณ ความมีเหตผุลและมีภูมิคุ้มกันที่ดี พร้อมรับการเปล่ียนแปลงภายใตก้ระแสโลกาภิวัตน์  

 

ข้อเสนอแนะ 
 

1) ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยในครั้งน้ี เพื่อเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินสหกรณ์
ออมทรัพย์ของข้าราชการช้ันประทวนกองบิน 7 คือ (1) ด้านรายได้ ควรมีการจัดสวัสดิการการให้
เปล่าแก่มวลสมาชิก (2) ด้านหน้ีสิน สหกรณ์ออมทรัพย์ ควรจะลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงเพื่อช่วยเหลือ 
มวลสมาชิก (3) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่
ของมวลสมาชิก (4) ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควรจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2) ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป คือควรศึกษาเพิ่มเติมมูลเหตุของการเกิดหน้ีสิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ของข้าราชการช้ันประทวน กองบิน 7 ในด้านอ่ืน ๆ เพื่อให้ครอบคลุมเน้ือหา และ
ความต้องการของข้าราชการช้ันประทวน และควรเพิ่มจ านวนประชากรให้มากข้ึน และกระจาย
จ านวนของประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างให้ควบคุมทั้งส่วนราชการอ่ืน ๆ เพื่อทราบถึงกระบวนการ
แก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการในหน่วยงานอ่ืน 
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แนวทางการปรบัปรงุระบบการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน กรณีศึกษา อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  

สมศักดิ์ ไกรเทพ* 
 

บทคัดยอ่ 
 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ดังน้ี  1)  เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบการ

ประเมินผลปฏิบัติหน้าทีข่องก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามแนวทางที่กรมการปกครองก าหนด 2 )  เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นเก่ียวกับการระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 3)  เพื่อน าผล
การประเมินการปฏิบัตหิน้าทีแ่ละความคดิเหน็ที่ได้ไปปรับปรงุระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เข้ารับการประเมิน เหมาะสมกับพื้นที่ ภายใต้
กรอบที่กรมการปกครองก าหนดและน าไปปรับปรุง แก้ไขจุดด้อย ข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่  
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยศึกษาจากเอกสาร
การประ เมินผลการป ฏิบัติห น้ าที่ ในปี  พ .ศ.2561 และปี  พ.ศ .2562 สัมภาษณ์ และสอบถาม 
จากกลุ่มตัวอย่างคือ นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ก านัน และผู้ใหญ่บ้ าน ในอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
จ านวน 123 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นเอกสารทางราชการ และแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า Rating Scale สถิติที่ใช้วิเคราะหข้์อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่า 
1) ผลการประเมินปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  

ตามแนวทางที่ก าหนด รายงานผลการประเมินไม่มีการสรุปถึงข้อเด่นข้อด้อยของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
ในด้านต่าง ๆ ในผลการปฏิบัติหน้าที่ มีเพียงการประเมินจากผู้บังคับบัญชาเป็นหลัก และการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเก่ียวข้องซ่ึงไม่สามารถระบุ ได้ว่า ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องน้ันมีส่วนในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของก านันผู้ใหญ่บา้นหรือไม่ และไม่มีการประเมินแบบ 360  องศา 

2) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กรมการปกครองก าหนดรวม 4 ด้าน อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กรมการปกครอง

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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ก าหนด พบว่าล าดับแรก คือ ด้านความพึงพอใจ รองลงมา คือ ด้านหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ด้านปฏิบัติหน้าที ่และด้านคุณลักษณะความเป็นผู้น า ตามล าดับ ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามทีก่รมการปกครองก าหนดในการรบัฟังความคดิเห็นจากราษฎร รวม  3 ด้าน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ล าดับแรก คือด้านความพึงพอใจ รองลงมา คือด้าน
คุณลักษณะของผู้ใหญ่บ้าน และด้านการปฏิบัติหน้าที ่ตามล าดบั 

นิยามเชิงปฏิบัติการ 
1) “ก านัน” หมายถึง ต าแหน่งพนักงานฝ่ายปกครอง ซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ปกครองราษฎรที่

อยู่ในเขตต าบล 
2) “ผู้ใหญ่บ้าน” หมายถึง ต าแหน่งผู้ปกครองท้องที่ระดับหมู่บ้าน มีอ านาจหน้าที่ปกครองดูแล

ราษฎรในเขตหมู่บ้านที่ตนรับผิดชอบ 
3) “การประเมินผลการปฏิบัติงาน” หมายถึง กระบวนการประเมินค่าของบุคคลผู้ปฏิบัติงาน 

ในด้านต่าง ๆ ทั้งผลงานและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานภายในเวลาที่ก า หนดไว้
อย่างแน่นอน ภายใต้การสังเกต จดบันทึกและประเมินโดยหัวหน้างาน โดยอยู่บนพื้นฐานของความ
เป็นระบบและมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ์การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติให้ความ
เป็นธรรมโดยทั่วกัน 
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บทน า 
 

กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่หลักในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขของประชาชน ซ่ึงเป็นหน้าที่ที่มี
ขอบเขตของภารกิจกว้างขวาง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะพนักงานฝ่ายปกครองในระดับท้องที่  
จึงมีบทบาทหน้าที่ต้องรับผิดชอบงานของกระทรวงมหาดไทย และยังต้องรับผิดชอบงานของ  
ทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่น าลงไปปฏิบัติในต าบล หมู่บ้าน จึงนับว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นกลไก
ส าคัญที่ท าให้งานของทางราชการบรรลุเป้าหมาย ต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  เกิดข้ึนครั้งแรก 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  5 เน่ืองจากประเทศไทยขณะน้ันก าลัง

รคุกคามของมหาอ านาจตะวันตกที่แผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาถึงประเทศเพื่อนบ้านของไทย เผชิญกับกา
ขณะ น้ันการปกครองของไทยยังคง ล้าสมัย ไม่มีเอกภาพในการการปกครองอย่างแท้จริ ง  
ซ่ึงเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงตัดสิน
พระทัยที่จะปฏิรูปการปกครองเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและรักษาเอกราชของชาตไิว้ จึงได้ปฏิรูป
การปกครองระดับต าบล หมู่บ้านครั้งส าคัญในปี พ.ศ.2435 ข้ึนที่ ญ่บ้านใหผู้ โดยได้ทดลองตั้งก านัน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยให้ราษฎรพิจารณาเลือก ปะอินบ้านเกาะบางปะอิน อ าเภอบาง
ผู้ใหญ่บ้านแล้วให้ผู้ใหญ่บา้นเลือกกันเองเป็นก านันในการปฏิบัติหน้าทีก็่ก าหนดให้มหีน้าที่ในการรกัษา
ความสงบ เรียบร้อยในท้องที่ การป้องกันการโจรกรรมและผู้ร้ายและก าหนดให้มีผลประโยชน์ 
ตอบแทนบ้าง เช่น สินลดค่านา ภาษีไม้ไผ่ ค่าเหยียบย่ าที่นาราษฎร เป็นต้น ความมุ่งหมายก็เพื่อให้
บุคคลที่ราษฎรเลือกเข้ามาได้มหีน้าที่ดแูลด าเนินงานของต าบล หมู่บ้าน ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย
เป็นหูเป็นตาให้แก่ทางราชการทีจ่ะช่วยสอดส่องดูแลทุกข์สุขของราษฎรทั่วไป ตลอดจนช่วยเร่งรัดการ
จัดเก็บภาษีอากรและผลประโยชน์ของแผ่นดินซ่ึงสมควรได้จากราษฎรโดยธรรม  

ในช่วงปี พ.ศ.2493-2500 ได้มีการยกระดบัความส าคญัให้กับบทบาทของก านัน โดยไดม้ีการ
แก้ไขเพิ่มเติมอ านาจหน้าที่ก านัน ผู้ใหญ่บา้น ในพระราชบญัญตัิลักษณะปกครองท้องที่ นอกจากน้ีทาง
ราชการยังได้ตราพระราชบัญญัติต่ าง ๆ มากมายที่เก่ียวข้องกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซ่ึงเป็นผู้รักษา
กฎหมายให้เป็นให้เป็นไปตามเจตนารมณ ์ท าให้อ านาจหน้าทีข่องก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ครอบคลุมวิถีชีวิต
ของประชาชนในต าบล หมู่บ้าน เกือบทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ าท่ วม ฝนตก ฝนแล้ง โจรขโมย ฯลฯ  
ล้วนเป็ นหน้าที่ ของก านันผู้ใหญ่ บ้ านตามพระราชบั ญญั ติ ลักษณะปกครองท้ องที่  พ.ศ .2457  
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทเป็นเจ้าพนักงานท้องที่มีหน้าที่ประสานงานระหว่างราชการส่วนภูมิภาค
กับหน่วยงานราชการในส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงมีอ านาจเป็นตัวแทนรัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ป้องกันแก้ไข้ปัญหาความขัดแย้งในท้องที่  ผู้แทนชาวบ้านสามารถน าเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และ  
ความเดือดร้อนต่อส่วนราชการ รัฐบาลตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน จึงเห็นว่า 
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ผู้น าท้องที่เหล่าน้ีจ าเป็นต้องมีความรู้และระดับการศึกษาที่เหมาะสม จึงก าหนดพื้นฐานความรู้ไม่ต่ ากว่า
การศึกษาภาคบังคบัหรอืที่กระทรวงศึกษาธิการเทยีบไม่ต่ ากว่าการศกึษาภาคบงัคับ เว้นแต่ในท้องที่ใด
ที่ไม่อาจเลือกผู้มีพื้นความรู้ดังกล่าวได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
อาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยกเว้นหรือผ่อนผันได้ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 12 (14) พระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 10 พ.ศ. 2542 ดังน้ันคุณสมบัติทางการศึกษาก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ก าหนดไว้ค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอ่ืน การศึกษาอาจเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธภิาพในการท างานหรอืไม่ อีกทั้งการบริหารราชการ
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีน้อยลง เพราะการกระจายอ านาจอยู่ที่องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล 
หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพียงใด จึงเป็นที่น่าสนใจว่าจากบริบทสังคมที่เปล่ียนแปลง 
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทหน้าที่ก านันผู้ใหญ่บ้านกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ รวมทั้งการให้
ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มพูน ประสิทธิภาพก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ด้วยรูปแบบใดบ้าง 
ที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมปัจจุบัน ปัจจัยความต้องการด้านสวัสดิการ  หรือจ าเป็นต้องมี
กระบวนการพิจารณาคดัสรรก านันผู้ใหญ่บา้นดว้ยวิธีการอ่ืน ๆ  ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ปัจจุบันบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ถือว่ายังคงมีความส าคญั
ต่อการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ในฐานะที่เป็นผู้น าชุมชนซ่ึงไดร้ับการยอมรับจาก

อกตั้งโดยตการเลื รงของประชาชน และเป็นกลไกการประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน
ระหว่างชุมชนกับรัฐโดยการสร้างและกระตุ้นให้เกิดการพึ่งพาตนเอง การมี ส่วนร่วมของคนในชุมชน
หรือภาคประชาสังคม การสร้างจิตส านึกสาธารณะ ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้ชุมชน
ด้วยการพัฒนาจากภายในชุมชนระดับล่าง ข้ึนสู่แนวนโยบายการบริหารจัดการที่แท้จริงของชุมชน 
(Bottom Up) มากกว่าการก าหนดแผนพัฒนาที่มาจากกลไกรัฐ บทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กับ
การท างานร่วมกับองคก์ารบรหิารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับฐานราก จึงไม่
สามารถแยกบทบาทหน้าที่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังมีบทบาทในการน าความรู้ ประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์มาร่วมท างานและพัฒนาต าบลในด้านต่าง ๆ กับองค์การบริหารส่วนต าบลและประชาชน
กลุ่มต่าง ๆ อันจะท าให้การพัฒนาชุมชนก้าวหน้าต่อไปอย่างมีทิศทาง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนในต าบล หมู่บ้านมากที่สุด โดยท้องที่และท้องถ่ินจะต้องท างานควบคู่กันไปเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและการใช้งบประมาณอย่างคุม้ค่า 

การด ารงอยู่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความส าคัญอย่างมาก เพราะก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่
ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เช่น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยเป็นผู้เสนอ 
ความต้องการของราษฎรในท้องที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  น าไปจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ประสานงานตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ให้ถูกต้อง  โปร่งใส  



781 
 
และเป็นไปตามกฎหมาย และอ านาจของผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนกันกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินแต่อย่างใด แต่เป็นการมีอ านาจหน้าที่ในการสนับสนุน ร่วมมือประสานงานกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้งน้ี อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะเป็นการด าเนินการ
นโยบายบริการสาธารณะที่ได้รับการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง  ในขณะที่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
มีอ านาจหน้าที่ในการดูแลด้านการปกครอง  การรักษาความสงบเรียบร้อย การอ านวยความเป็นธรรม 
รวมถึงการเสริมสร้างความมั่นคงในต าบลและหมู่บา้นเป็นหลัก ดังน้ัน เมื่อเห็นความส าคัญของสถาบัน
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน การคงอยู่ของสถาบันดังกล่าวภายใต้กระแสความผันผวนทางการเมืองดังที่ได้กล่าว
แล้ว ย่อมมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ตามเงื่อนไขแห่ง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 มาตรา 14 (11) ซ่ึงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ต้องการ
ประเมินขีดความสามารถที่จ าเป็นต้องปฏิบัติงานให้บรรลุ สัมฤทธิผล ซ่ึงจะเป็นการวัดเพื่อน าไป
เปรียบเทียบกับความคาดหวังที่ก าหนดไว้ในรูปแบบวัตถุประสงค์  โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านซ่ึงตามที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดให้มี
การประเมินผลการปฏิบัตหิน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อเป็นมาตรการในการควบคุมก ากับดูแลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซ่ึงจะท าให้เกิดประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 
เน่ืองจากมีวาระการด ารงต าแหน่งจนถึงอายุ 60 ปี งบพระราชบัญญัติลักษณะปกครออบกัประก
ท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ได้ งแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจบุัน ได้ก าหนดใหผู้้ใหญ่บา้นตอ้งพ้นจากต าแหน่

ซ่ึงต้องท าการประเมินอย่างน้อยทุกวันที่หากไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่   5 นับแต่ 
ได้รับการแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด และเพื่อทราบจุดเด่น 
จุดด้อยของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในผลการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อจะได้น ามาส่งเสริม พัฒนาความสามารถ
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านจากประเด็นดังกล่าวท าให้สนใจที่จะศึกษาวิจัยผลการประเมินที่ผ่านมา และ 
ความต้องการของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีความแตกต่างกันในเรื่อง เพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่ง ซ่ึงอาจจะด ารงต าแหน่งมานานแล้ว หรือเพิ่ งเริ่มด ารงต าแหน่ง ว่าต้องการที่จะปรับปรุ ง 
แนวทางการประเมินในด้านใดบ้าง มีความเห็นด้วยมากน้อยแค่ ไหนกับแนวทางในการประเมินผล 
การปฏิบัติหน้าที ่ตามกรอบที่กรมการปกครองก าหนดไว้ 
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วัตถุประสงคใ์นการวจิยั 
 

1) เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ตามแนวทางที่กรมการปกครองก าหนด 

2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
3) เพื่ อน าผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่และความคิดเห็นที่ ได้ไปปรับปรุงระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เข้ารับการประเมิน 
เหมาะสมกับพื้นที่ ภายใต้กรอบที่กรมการปกครองก าหนดและน าไปปรับปรุง แก้ไขจุดด้อย ข้อบกพร่อง 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

 

ประเดน็ปญัหาของการวจิยั 
 
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามกรอบที่กรมการปกครอง

ก าหนด มีความเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่หรือไม่ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบการ
ประเมิน มีอะไรบ้างที่ควรปรับปรุงให้เหมาะสมกับพื้นที่และตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับ  
การประเมิน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กรมการปกครองก าหนด  
 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
 

1) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทอ้งที่ พุทธศักราช 2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2) การประเมินผลการปฏิบัตหิน้าที่ของผู้ใหญ่บา้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตหิน้าที่ของผู้ใหญ่บา้น พ.ศ. 2559 
 (1) จุดมุ่งหมายของการประเมินผลการปฏิบั ติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีข่องผู้ใหญบ่้าน 
 (2) บทบาทและอ านาจหน้าทีข่องก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 (3) การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
 (4) การประเมินผลรอบทิศแบบ 360 องศา (360-Degree Feedback) 
 (5) งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 จุฬาพร กระเทศ (2556) การพัฒนาระบบการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติของ

อาจารย์พยาบาลโดยใช้แนวคิดการประเมินแบบหลักฐานเชิงประจกัษ์ ผลการศึกษาพบว่า  
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 (1) การปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลคลอบคลุมพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ตามพันธกิจของ
อาจารย์มหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการผลิตพัฒนาบุคลากรดา้นสุขภาพ (การจัดการเรียนการสอน) ด้าน
การศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการการบริการวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่
สังคมและสาธารณสุขสาธิตและด้านการส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากน้ี อาจารย์
พยาบาลมีบทบาทตามพันธกิจหลักของสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ซ่ึงเป็ นห น่ วย งานที่ ควบคุ มก า กับวิท ยาลัยพยาบาลสั ง กัดกระท รวงสาธารณ สุข  ได้แ ก่  
ด้านการบริหารจดัการที่ดตีามหลักธรรมมาภิบาล 

 (2) หลักฐานเชิงประจักษ์ที่เหมาะสมส าหรับใช้ในการประเมินผลการป ฏิบัติงาน  
ในด้านการจัดการเรียนการสอน มี  8 ห ลักฐาน 32 ตัวบ่งช้ี  คือ 1) แผนการสอนภาคทฤษฎี  
2) แผนการสอนภาคปฏิบัติ มี 6 ตัวบ่งช้ี คือ ความครบถ้วนขององค์ประกอบของแผนการสอน ความ
สอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของแผนการสอน วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา กิจกรรมการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล 3) ส่ือการสอน มี 5 ตัวบ่งช้ี คือ การออกแบบ เน้ือหาของส่ือ 
การสอน การน าเสนอเน้ือหา ความสอดคล้อง ความเหมาะสม 4) โครงการพัฒนาผู้เรียน มี 3 ตัวบ่งช้ี 
คือ ความครบถ้วนของส่วนประกอบของโครงการ การด าเนินกิจกรรมโครงการ ผลผลิตของโครงการ 
5) เครื่องมือวัดผลการตัดเกรด มี 5 ตัวบ่งช้ี คือ การประเมินผู้เรียนระหว่างการจั ดการเรียนการสอน การ
มอบหมายงานรายงานบคุคลหรอืรายกลุ่ม การพิพากษ์ข้อสอบ การวิเคราะหข้์อสอบ การตัดเกรด 6) 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน มี 1 ตัวบ่งช้ี คือ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 7) เอกสารประกอบการสอน/ต ารา มี 
3 ตัวบ่งช้ี คือ เน้ือหา รูปแบบในการเขียน การศึกษาค้นคว้าเอกสารประกอบการ สอน/ต ารา 8) 
ผลงานวิจัยในช้ันเรียน มี 3 ตัวบ่งช้ี คือ การตีพิมพ์ และเผยแพร่ แหล่งทุน และการน าไปใช้ประโยชน์ 

3) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลที่พัฒนาข้ึน ประกอบด้วย 
องค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน 4 ด้าน คือ ด้านปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการประเมิน ภารกิจหลักตามพันธกิจของอาจารย์พยาบาลที่มุ่งประเมิน 
องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ และระยะเวลาในการ
ประเมิน ด้านการะบวนการ ประกอบด้วย ข้ันเตรียมความพร้อม ข้ันการพิจารณาทบทวนมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินโดยองหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้ันตอนการประเมิน และข้ันสรุปและ
ทบทวนผลการประเมิน ด้านผลผลิต ประกอบด้วย ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ตาม
ภารกิจหลักที่ก าหนดไว้ ด้านการให้ข้อมูลป้อนกลับ ประกอบ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของอาจารย์พยาบาล 
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4) ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์
พยาบาลในวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในร ะดับมาก และ 
ผลการประเมินคุณภาพของการประเมินตามมาตรฐาน พบว่าในทุกมาตรฐานมีคณุภาพอยู่ในระดบัด ี

สุรชัย หาญกีรติกาจร (2557) ศึกษาเรื่อง การศึกษาผลการปฏิบัติงานของพนักงานแผนก
ซ่อมบ ารุงเครื่องจักร บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม  จ ากัด ผลการศึกษา ผลการศึกษาต่อปัจจัย
องค์กรที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ของพนักงานแผนกซ่อมบ ารุงเครื่องจักร  บริษัท สยามโตโยต้า
อุตสาหกรรม จ ากัด พบว่าปัจจัยด้านองค์กรในภาพรวม มีผลต่อการปฏิบัติงานในระดับมาก ผลการ
ปฏิบัติงานในภาพรวม มีผลการปฏิบัติงานในระดับดี และเมื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานแผนกซ่อมบ ารุงเครื่องจักร บริษัท สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จ ากัด จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป
และปัจจัยด้านองค์กร พบว่าโดยภาพรวมผลการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกซ่อมบ ารุงเครื่องจักร  
พนักงานมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านองค์กรในระดับมากที่สุด  มีผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
อยู่ในระดับดี มากกว่าพนักงานที่มีความคดิเห็นต่อปัจจัยด้านองค์กรในระดับมาก 

อรสุดา ดุสิตรัตนกุล (2557) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศึกษาเฉพาะกรณีของบุคลากรส่วนกลาง
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัย
ด้านบุคคล ด้านความผูกพันกับหน่วยงาน ด้านการท างานเป็นทีม และด้านความก้าวหน้าในต าแหน่ง
งาน อยู่ในระดับดีมาก มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ในระดับดี
ที่สุด มีระดับประสิทธิภาพในการท างาน ด้านความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบและเอาใจใส่ 
ในงาน และความซ่ือสัตย์และภักดีต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง  ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านบุคคล  
ของบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความสัมพันธ์กับระดับประสิทธิภาพ 
ในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานองบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับ
ประสิทธิภาพในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  0.05 ปัจจัยในการปฏิบัติงาน ด้าน 
ความผูกพันกับห น่วยงานของบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ไม่มี
ความสัมพันธ์กับ ระดับประสิทธิภาพในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ปัจจัย 
ในการปฏิบัติงาน ด้านการท างานเป็นทีมของบคุลากรของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
มีความสัมพันธ์กับระดับประสิทธิภาพในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ปัจจัย 
ในการปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีความสัมพันธ์กับ ระดับประสิทธิภาพในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 
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จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ (2558) ศึกษาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
พยาบาลวิทยาลัย  ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจัยพบว่า  

(1)  มาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลในสังกั ด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 7 มาตรฐาน คือ (1.1) ผลสัมฤทธิ์งาน
ล าดับรองตามพันธะกิจองค์กร  ประกอบด้วย 4 มาตรฐานย่อย ได้แก่ (1.1.1) สมรรถนะประจ าสาย
งาน (1.1.2) ผลสัมฤทธิ์งานล าดับรองงานบรกิารวิชาการ/การจัดการเรียนการสอน (1.1.3) ผลสัมฤทธิ์
งานล าดับรองงานวิจัย/งานกิจการนักศึกษา/ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และ (1.1.4) ผลสัมฤทธิ์
งานล าดับรองงานพัฒนาองค์กร  (1.2) สมรรถนะบริหาร  (1.3) ผลสัมฤทธิ์งานบริการวิชาการ  
(1.4) ผลสัมฤทธิ์ งานวิจัย /ผลงานวิชาการ  (1.5) ผลสัมฤทธิ์ งานนวัตกรรม /งานสร้างสรรค์  
(1.6) ผลสัมฤทธิ์งานกิจการนักศึกษา/ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และ(1.7) ผลสัมฤทธิ์งานการ
จัดการเรียนการสอน  (2)  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล  
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 63 ตัวช้ีวัด  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ มีความเห็นเพิ่มเติมว่าตัวแปรทีสั่งเกตไดจ้ านวน 17 ตัว จาก 47 ตัว 
ที่เหลือจากการวิเคราะหอ์งค์ประกอบหลัก สามารถน ากลับมาใช้เสริมมาตรการบางอย่างได้ดว้ย ทั้งน้ี
ให้อยู่ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน 

องอาจ นัยพัฒน์ และคณะ (2558) ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิาน
ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ (มศว) โดยใช้ตัวช้ีวัดส าคัญรายบุคคล 
ผลการศึกษา พบว่าด้วยระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปัจจุบันยังมีข้อจ ากัดและต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดีย่ิงข้ึน 
งานวิจัยสถาบันเรื่องน้ีด าเนินการข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้ได้สารสนเทศส าหรับน าไปใช้
ออกแบบพัฒนาระบบใหม่ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานใหม้ีคณุภาพ คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาด้วยวิธีการแบ่งช้ันภูมิจ านวน 73 คน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก/
สนทนากลุ่มศึกษาทบทวน/วิเคราะห์เอกสารและส ารวจดว้ยแบบสอบถามแล้ววิเคราะห์ข้อมูลทีไ่ดด้ว้ย
วิธีการทางสถิติแบบบรรยายและการวิเคราะหเ์น้ือหา ผลการวิจัยพบว่าการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของบุคลากรที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปัจจุบันมี 2 ระบบ แยกตาม
สถานภาพการเป็นข้าราชการพลเรือนและพนักงานมหาวิทยาลัย โดยทั้ง 2 ระบบยังขาดเกณฑ์การให้
คะแนนประเมินผลอย่างเป็นปรนัย เป็นผลการให้คะแนนจากผู้ประเมินต่างคน/ชุด ผันแปรและ
คลาดเคล่ือนสูงและกลุ่มตัวอย่าง 62.26% เห็นว่าระบบการประเมินที่พัฒนาข้ึนด้วยตวัช้ีวัดรายบคุคล
ที่ถูกถ่ายทอดจากตัวช้ีวัดและเปา้หมายขององค์กรระดับคณะฯ ภายใต้ฐานคดิการประเมินระบบเดียว
และเน้นพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเป็นระบบทีม่ีคณุภาพ 
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สาธิต สุวรรณประกร และสมยศ อวเกียรติ. (2559). ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย  ผลการวิจัยพบว่าตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่พัฒนา ข้ึน มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดีมาก ทั้งน้ีพบว่าผลการปฏิบัติงาน ได้รับอิทธิพลรวมจาก
ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมากที่สุด รองลงมา คือความผูกพันต่อองค์การ สุขภาพจิตพนักงาน 
บรรยากาศองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ตามล าดับ  อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยทั้ง 5 ปัจจัย สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานรักษาความปลอดภัย ได้ร้อยละ 72 
 

ระเบยีบวธิวีจิยั 
 

1) ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งน้ีเป็นนายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ใ นอ าเภอ 

ท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น หรือที่เรียกว่าการเลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive or Judgmental Sampling) จ านวน  123 คน 

2) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีใช้การศึกษาจากเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของก านันผู้ใหญ่บ้านรอบการประเมินที่ผ่านมา และแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสอบถาม
ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทาง/วิธีการในการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าทีข่องก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
และระดับความคิดเห็นในเรื่องที่จะประเมิน โดยมีข้ันตอนในการสร้างเครือ่งมือ ดังน้ี 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งน้ี ซ่ึงผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล
เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องและน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาน ามาประกอบในการสร้างแบบสอบถาม  
โดยแบ่งเน้ือหาของค าถามออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปน้ี  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศกึษา ต าแหน่ง ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบ
ตรวจรายการ (Check List) 

ส่วนที่ 2 บระบบแบบสอบถามเก่ียวกั การประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กรมการปกครอง
ก าหนด ประกอบด้วย ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ด้านคุณลักษณะความเป็นผู้น า ด้านหลักการ ทรงงาน 
และด้านความพึงพอใจ 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับแบบสอบถามเก่ียวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามที่กรมการปกครองก าหนด ด้านการรับฟงัความคดิเหน็จากประชาชน 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ/ารประเมินปัญหาอุปสรรคในก  
โดยลักษณะแบบสอบถามในส่วนที่ 2  เป็นแบบชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับคะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มาก 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง น้อย 
ระดับคะแนน  1 หมายถึง น้อยที่สุด 
3) การสรา้งเครือ่งมอืในการวจิยั 
เพื่อให้การด าเนินการวิจัยครั้งน้ีสามารถตรวจสอบได้ตรงกับแนวคิดของการวิจัยและบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ ผู้วิจัยได้ก าหนดการสร้างเครื่องมอืตามข้ันตอนดังตอ่ไปน้ี 
 (1) การสร้างแบบสอบถาม 
  (1.1) เองกับแนวคิดที่เก่ียวข้และงานวิจัยศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ก่ียวกับ

พฤติกรรมการใช้บรกิารและการตดัสินใจของผู้บริโภค 
  (1.2) น าผลจากการศึกษาในข้อ (1.1) มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้า ง

แบบสอบถามภายใต้ค าปรกึษาของอาจารย์ทีป่รึกษาภาคนิพนธ์ 
  (1.3) ผู้วิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยน า

แบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหาและภาษาที่ ใช้ในแบบสอบถาม โดยการหาค่าดัชนีความ สอดค ล้อง (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) ของความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเพื่อพิจารณาคัดเลือกเฉพาะ ข้อ
รายการ (Items) ที่มีค่าตั้งแต ่0.5 ข้ึนไป กซ่ึงหมายถึง รายการน้ันสอดคล้องกับวัตถุประสงคท์ี่ตอ้ง าร
จะวัด 

  (1.4) น าแบบสอบถามที่ประกอบด้วยข้อค าถามที่ได้จากการวิเคราะห์ค่าดัชนี
สอบถาม เสนออาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ เพื่อพิจารณาและให้ความสอดคล้องแล้ว ไปสร้างแบบ

ข้อเสนอแนะ 
  (1.5) น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try–Out) กับบุคคลที่มี

ลักษณะเช่นเดียวกับประชากรและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย โดยกลุ่มบุคคลที่ทดลองใช้
แบบสอบถามครั้งน้ีเป็นกลุ่ม ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น  (Reliability) 
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ของแบบสอบถาม โดยการค านวณหาค่าสัมประสิทธิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากับ 0.814 ซ่ึงจะถือว่า
แบบสอบถามน้ันมีความเที่ยง 

4)  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ผู้ศึกษาได้ท าการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวิจัย 2 วิธี คือ 
 (1) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการออกแบบสอบถามใน

การศึกษาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัตหิน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 (2) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมเอกสาร การค้นหาจากหนังสือ 

วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องต่าง ๆ  รวมถึงข้อมูลที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ กว้างข้ึน ซ่ึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมมุ่งเน้นทางด้านการศึกษาเก่ียวกับแนวทาง  
การประเมินผลการปฏิบัตหิน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

5) การวเิคราะหข์อ้มลู 
 (1) การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยใช้การ วิเคราะห์ ในเชิงพรรณนา 

(Descriptive Analytical Approach) เพื่อหาเหตุผลและเช่ือมโยงในการอธิบายถึงการ ผลการ
ประเมินปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตามแนวทางที่ก าหนด 

 (2) เมื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัย
ด าเนินการวิเคราะห์โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรปูข้อมูลดงัน้ี 

  (2.1) วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้
ค่าความถ่ี (Frequency  (และร้อยละ ) Percentage) 

  (2.2) วิเคราะห์การระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กรมการปกครอง
ก าหนดโดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมี
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ีย โดยใช้เกณฑ์ดังน้ี 

 
ความกว้างของอันตรภาคช้ัน = คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด 

           จ านวนระดับ 

 =   
5−1

5
 = 0.80 

 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ก าหนดมาตรวัดเป็นอัตราช่วงโดยมีเกณฑ์การแบง่ระดับ

คะแนนดังน้ี 
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ค่าเฉล่ีย 4.24-5.00 หมายความว่า ดมีผลอยู่ในระดับมากที่สุ  
ค่าเฉล่ีย 3.43-4.23 หมายความว่า มีผลอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.62-3.42 หมายความว่า ในระดับปลอยู่มีผ านกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81-2.61 หมายความว่า มีผลต่ออยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 าหมายความว่  มีผลต่ออยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
การศึกษาเรื่องแนวทางการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ศึกษากรณีอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1)  เพื่อศึกษาแนวทางการ
ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัตหิน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามแนวทางทีก่รมการปกครอง
ก าหนด 2)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 3)  เพือ่น าผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่และความคิดเห็นที่ได้ไปปรับปรุงระบบ  
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เข้ารับ  
การประเมิน เหมาะสมกับพื้นที่ภายใต้กรอบที่กรมการปกครองก าหนดและน าไปปรับปรุง แก้ไขจุดด้อย 
ข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน โดยการศึกษาจากเอกสารผลการประเมินปี พ.ศ.2561และ ปี พ.ศ.2562 และศึกษา
แนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าทีข่องก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
และศึกษาจากแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่าง คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
นายอ าเภอ และปลัดอ าเภอ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จ านวน 123 เครื่องมือ คน

เที่ใช้ในการศึกษาเป็นเอกสารของทางราชการที่ ป็นผลการประเมินก านัน ผู้ใหญ่บ้านในปี พ.ศ.2561
และ ปี พ.ศ.2562 การสัมภาษณ์นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ และแบบสอบถามแบบตรวจรายการ  
(Check List) และแบบสอบถามเป็นแบบชนิดมาตรส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วน

มนเบี่ยงเบ าตราฐาน (SD) ผลการวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลไดด้ังน้ี 
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สรุป 
 

การประเมินผลการปฏิบัตหิน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในปี พ.ศ.2561และ ปี พ.ศ.2562 โดย
การประเมินจะมีแนวทางในการประเมิน 4 ด้าน งตามแนวทางที่กรมการปกครอ  กระทรวงมหาดไทย

งมีการประเมินทุกซ่ึ ก าหนด  4 หลักเกณฑ์การงนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ปี 
ประเมินดังกล่าว ก าหนดไว้ 4 ด้าน คือ 

1) ด้านการปฏิบัติหน้าทีแ่ละงานตามนโยบายของรัฐบาล 
2) ด้านคุณลักษณะความเปน็ผู้น า 
3) ด้านหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
4) ด้านความพึงพอใจ 
พบว่าผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการปฏิบัตงิานมีส่วนน้อย แต่รายงานผลการประเมินไม่มี

การสรุปถึงข้อเด่นข้อด้อยของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านต่าง ๆ ในผลการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งน้ีเพื่อน า
ข้อเด่น และข้อด้อยน้ันมาส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน และพิจารณา
มาตรฐานการแก้ไขปรับปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าทีข่องก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  และการประเมิน
ไม่ได้มีการประเมินแบบ 360 องศา มีเพียงการประเมินจากผู้บังคับบัญชาเป็นหลัก และรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชน ซ่ึงการรับฟังความคิดเห็นอาจจะไม่สามารถช้ีชัดไดว้่าผู้ร่วมรบัฟังความคิดเห็น 
เห็นด้วยกับผลการประเมิน และไม่มีการประเมินจากเพื่อนร่วมงาน  เน่ืองจากการประเมิน  
การปฏิบัติงานหลายคนช่วยกันมองย่อมดีกว่าแหล่งเดียวพิจารณาตัดสิน โดยเฉพาะหากงานน้ันมี
ลักษณะหลากหลายที่ข้อมูลพฤตกิรรมบางอย่างยากที่จะไดม้าโดยวิธีการประเมินที่ใช้กันอยู่ 

 (1) ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญเ่ป็นเพศชาย จ านวน 102 ราย คิดเป็นร้อยละ 
82.90 มีอายุ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 90 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.20 สถานภาพสมรส จ านวน 123 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 100 ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี  จ านวน 110 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.40 
ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 106 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.20 และระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง  
10 ปีข้ึนไป นจ านว  48 39.00ราย คิดเป็นร้อยละ  

 (2) ระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิานตามที่กรมการปกครองก าหนดดา้นคุณลักษณะ
ความเป็นผู้น าในภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ล าดับแรก คือการแต่งกาย
ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด รองลงมาคือมีมนุษยสัมพันธ์ มีความรอบรู้ มีทักษะและประสบการณ์
เก่ียวกับงานที่ปฏิบัติ น าความรู้และวิทยาการใหม่  ๆ มาพัฒนาผู้ร่วมงานและประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน มีภาวะผู้น า เช่น การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ สามารถชักน าจูง ใจ
ประชาชนไปในทางทีด่ี สามารถเปน็ที่ปรกึษาหรอืเป็นแบบอย่างที่ดใีหกั้บประชาชน สา มารถบริหาร
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ความชัดแย้งที่เกิดจากกระบวนการท างานในพื้นที่ได้ มีความเสียสละ เป็นต้น ติดตามความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเพิ่มเติมอยู่เสมอ  มีความคิดริเริ่มในการก าหนดโครงการต่ าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของราษฎรในพื้นที่  มีการท างานเป็นทีมโดยสามารถโน้มน้าวให้สมาชิก 
ในทีมเกิดความเต็มใจและกระตือรือรน้ในการปฏิบัตหิน้าที่รวมทัง้การสร้างขวัญก าลังใจให้แก่สมาชิก  
ในทีมศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม ่และมีการตัดสินใจเหมาะสมกับสถานการณ์ตามล าดบั 

 (3) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กรมการปกครองก าหนดด้านการปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าล าดับแรก คือ ช้ีแจงประกาศแก่ราษฎร  
ให้ความช่วยเหลือในกิจการสาธารณประโยชน์เพื่อบ าบัดปกป้องภยันตรายสาธารณะ เช่น จัดตั้ง
เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยในหมู่บ้าน เป็นต้น รองลงมา คือ อ านวยความเป็นธรรมและ 
ดูรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน เช่น การไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
การตั้งจุดตรวจร่วมกับฝ่ายปกครอง เป็นต้น รับฟังปัญหาและน าความเดือดร้อนและความต้องการ 
ที่จ าเป็นของราษฎรแจ้งต่อส่วนราชการ และสร้างความสมานฉันท์และความสามคัคใีหเ้กิดตามล าดับ 

 (4) ระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิานตามที่กรมการปกครองก าหนดดา้นการน าหลัก
ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าล าดบัแรก คือระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิานตามที่กรมการปกครอง
ก าหนดด้านการน าหลักทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานมี
การพัฒนาโดยสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชมมีความพร้อมที่จะรับการพัฒนาหรือเตรียมความ
พร้อมก่อน รองลงมา คือมองปัญหาในภาพรวมแต่ในการแก้ไขปัญหาได้เริ่มจากจุดเล็ก คือการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า และศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบจากเอกสาร สอบถามจากผู้ที่เก่ียวข้องให้ได้
รายละเอียดที่ถูกต้องเพื่อให้ความช่วยเหลือไดอ้ย่างถูกต้อง ตามล าดบั  

 5) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กรมการปกครองก าหนดด้านความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติหน้าทีอ่ยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามที่กรมการปกครองก าหนดด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ พบว่าล าดับแรก คือหมู่บ้าน 
มีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการประจ าหมู่บ้านเพื่อเตรียมในการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ 
รองลงมา คือหมู่บ้านมีการจัดตัง้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บา้นอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด การจัดท าข้อมูล
ของหมู่บ้ านที่ เก่ียวกับการป ฏิบัติ งานของหน่วยงานอ่ืน  ๆ หมู่บ้านมีการจัดตั้งเครือข่ายข่าว 
คลอบคลุมทุกหมู่บ้ านในการป้องกันเหตุร้าย  ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานต่าง ๆ  ในพื้นที่เป็นอย่างดี และสนับสนุนส่งเสริมและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่าง ๆ   
ในการพัฒนาหมู่บ้าน ต าบลของตนเป็นอย่างดี ตามล าดบั 
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 6) การรับฟังความคดิเห็นประกอบการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามที่กรมการปกครอง
ก าหนดด้านการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ล าดับแรก คือมีการติดตามผลและให้ความช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู รองลงมา 
คือผู้ใหญ่บ้านประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความ
เดือดร้อน หมู่บ้านมีการจัดตั้งกองทุนเก่ียวกับการแก้ปัญหายาเสพติด เช่น กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
หมู่บ้านส่งเสริมให้มีการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านมีการรณรงค์ในเรื่อง
ระเบียบวินัยการจราจร การสวมหมวกนิรภัย  หมู่บ้านมีการรณรงค์มใิหม้ีการเล่นการพนันในหมู่บ้า น 
หมู่บ้านจัดให้มีการดูแลหมู่บ้านให้เป็นระเบียบ สะอาด ผู้ใหญ่บ้านจัดเวรยามหรือร่วมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ จัดเวรยามรักษาความสงบเรียบร้อย มีการจัดกิจกรรมเชิงป้องกันยาเสพติด เช่น กีฬา ดนตรี  
การประชาคมหมู่บ้านเพื่อค้นหาผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติดและมีกฎของหมู่บ้านเพื่อลงโทษ หมู่บ้านมี
การจัดท าข้อเสนอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด  
หมู่บ้านจัดให้มีการประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านประจ าทุกปี หมู่บ้านมีกิจกรรม  
ในการส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิการ หมู่บ้านมีการจัดตั้งองค์กรป้องกันยาเสพติด เช่น  
ผู้ประสานพลังแผ่นดิน ตาสับปะรด หมู่บ้านมีกิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุนจัดตั้งกลุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน
มีการประชุมราษฎรเป็นประจ าทกุเดือน ผู้ใหญ่บ้านจัดใหม้ีสัญญาณเตือนภัย เช่น เกราะ กะลอ ระฆัง 
กลอง เป็นต้น หมู่บ้ านมีการออกตรวจตราส่ิงผิดกฎหมายในสถานบริการ ร้านคารา โอเกะ  
เป็นต้น และหมู่บ้านมีการตรวจตราในสถานประกอบการมใิหใ้ช้แรงงานผิดกฎหมาย ตามล าดับ 

 (7) การรับฟังความคดิเห็นประกอบการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามที่กรมการปกครอง
ก าหนดด้านคุณลักษณะของผู้ใหญ่บา้นอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าล าดับแรก 
คือผู้ใหญ่บ้านเป็นคนท างานที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริตเสียสละอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือผู้ใหญ่บ้าน  
มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อหมูบ่้าน ผู้ใหญ่บ้านมีความสามารถในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหา ได้อย่า งรวดเร็ว  ผู้ใหญ่บ้ านแต่ งกายเหมาะสม แต่ งเค รื่ องแบบ ถูกต้อง ผู้ใหญ่บ้ าน 
มีกิริยามารยาทเรียบร้อย วางตนเหมาะสมกับต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้านจะได้รับความร่วมมือจากราษฎรเป็น  
อย่างดี ผู้ใหญ่บ้านมีความเหมาะสมกับการเป็นผู้ใหญ่บ้านและ วางตนเป็นกลางทางการเมือง 
ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้น าในการน าราษฎรช่วยกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในหมู่บ้านเสมอ และ
ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี

 (8) การรับฟังความคดิเห็นประกอบการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามที่กรมการปกครอง
ก าหนดด้านความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าล าดับแรก คือผู้ใหญ่บ้าน
จัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) รองลงมา ผู้ใหญ่บ้านสามารถให้ค าแนะน าและเอาใจใส่
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แก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรเมื่อไดร้ับความเดอืดร้อน ผู้ใหญ่บ้านรบัฟังความคิดเห็นของราษฎรให้ราษฎร
มีส่วนร่วมในการท างานและตัดสินใจ ผู้ใหญ่บ้านประสานหน่วยงาน ส่วนราชการอ่ืน ๆ ในการแก้ไข
ปัญหาราษฎร ผู้ใหญ่บ้านดูแลทุกข์ของราษฎร ช่วยเห ลือราษฎรอย่างทั่วถึง  อยู่ในระดับมาก 
ผู้ใหญ่บ้านมีจิตสาธารณะ เอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่แก่ราษฎรและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการต่าง  ๆ 
ผู้ใหญ่บ้านจัดให้มีศูนย์ด ารงธรรมหมู่บ้านเพื่อรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และ ผู้ใหญ่บ้านให้บริการ
ทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนไดอ้ย่างรวดเร็ว ตามล าดับ 
 (9) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กรมการปกครองก าหนดรวม  4 ด้าน  
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กรมการปกครอง
ก าหนด พบว่าล าดับแรก คือด้านความพงึพอใจ รองลงมา คือด้านหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ด้านปฏิบัติหน้าที ่และ ด้านคุณลักษณะความเป็นผู้น า ตามล าดับ 

 (10)ระบบการประเมินผลการปฏิบัติ งานตามที่กรมการปกครองก าหนดในการรับฟัง
ความคิดเห็นจากราษฎร รวม 3 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าล าดับแรก 
คือ ด้านความพึงพอใจ รองลงมา คือ ด้านคุณลักษณะของผู้ใหญ่บ้าน และ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามล าดับ 
 

อภิปรายผล 
 
จากผลการศึกษาผู้วิจัยน าผลการวิจัยมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค ์ดังน้ี 
1) ผลการประเมินปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  

ตามแนวทางที่ก าหนด รายงานผลการประเมินไม่มีการสรุปถึงข้อเด่นข้อด้อยของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ในด้านต่าง ๆ ในผลการปฏิบัติหน้าที่ มีเพียงการประเมินจากผู้บังคับบัญชาเป็นหลัก และการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเก่ียวข้องซ่ึงไม่สามารถระบุ ได้ว่า ผู้ที่มีส่ว นเก่ียวข้องน้ันมีส่วนในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกันผู้ใหญ่บา้นหรือไม่ และไม่มีการประเมินแบบ 360 องศา ที่ครบด้าน 
จึงไม่สอดคล้องกับ วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2552, น. 56-59) ที่ได้ให้ทัศนะเก่ียวกับการประเมินบุคคล
แบบ 360 องศา ว่าเป็นการประเมินที่ครบวงจรโดยอาศัยผู้ทีเ่ก่ียวข้องรู้เห็นการปฏิบัตงิานของบุคคล 
ต าแหน่งเป้าหมาย เช่น ผู้บังคับบัญชา ผู้ที่ท างานร่วมกัน เพื่อนร่วมงาน โดยเน้นแนวทางประเมิน เช่น
ไม่ใช่แนวคิดใหมใ่ด ๆ  แต่เป็นการรวมแนวคิดการแจง้ผลเชิงส ารวจเข้ากับการประเมินการปฏิบัตงิาน 

2) ระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิานตามที่กรมการปกครองก าหนด ประกอบด้วย  
 (1) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ 4 คด้าน  คือ ด้านคุณลักษณะ วามเป็นผู้น า ด้าน

การปฏิบัติหน้าที่ ด้านหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านความพึงพอใจในการ
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ปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ พลอย สืบวิเศษ (2561, น. 81-82) ที่ได้ให้ทัศนะไว้ว่า
การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความส าคัญทั้งต่อพนักงาน ผู้บังคับบัญชาและองค์กรดังน้ี คือ  
(1.1)  ความส าคัญต่อพนักงาน พนักงานย่อมต้องการทราบว่า ผลการปฏิบัติงานของตนเป็นอย่างไร 
มีคุณค่าหรอืไม่เพียงใดในสายตาของผู้บังคบับญัชา มีจุดบกพร่องที่ควรจะต้องปรับปรุงหรือไม่ เมื่อมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานและแจ้งผลให้พนักงานทราบก็จะได้รับรู้การปฏิบัติงานเป็นอย่างไ ร  
หากไม่มีการประเมินผล พนักงานก็ไม่มีทางรู้ถึงผลการปฏิบัติงานของตนว่า มีส่วนใดที่ควรจะคงไว้
และส่วนใดควรจะปรับปรุง พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีอยู่แล้วก็จะได้เสริมสร้างให้มี
ผลการปฏิบัติงานดีย่ิงข้ึน (1.2)  ความส าคัญต่อหัวหน้า หัวหน้างานสามารถน าผลการประเมินไปใช้ใน
การบริหารค่าตอบแทน การตัดสินใจจ่ายค่าตอบแทน หรือการเล่ือนข้ันเล่ือนต าแหน่งของพนักงาน
ตามสายอาชีพ รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของพนักงานตามการ
พัฒนาสายอาชีพได้อย่างเหมาะสมประเมินผลการปฏิบตัิงานก็ไม่สามารถจะพิจารณาในเรื่องเหล่าน้ีได ้ 

 (2) การรับฟังความคิดเห็นจากราษฎรเพื่อประกอบการประเมิน ซ่ึงแบ่งออกเป็น ด้าน
การปฏิบัติหน้าทีข่องผู้ใหญบ่้าน ด้านคุณลักษณะของผู้ใหญ่บ้าน และด้านความพึงพอใจ อยู่ในระดับ
มาสอดคล้องกับ วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2552, น. 56-57) ที่ได้เสนอแนวคิดในการประเมินบุคคล 
ในองค์กรไว้ ในเรื่อง การประเมินจากด้านข้าง  (Lateral Appraisal) หรือที่นิยมเรียกว่า  “Peer 
Review” โดยเฉพาะการท างานขององค์กรที่มีการจัดโครงสร้างแบบ Matrix และการท างานแบบ 
Cross-Functional Workteam ของแนวการบริหารแบบให ม่  การท างานโครงการต่า ง  ๆ  
ควรพิจารณาผลการปฏิบตัิงานโดยอาศยัเพื่อนร่วมงานเป็นผู้ประเมิน เพราะจะเป็นผู้รับรูแ้ละตระหนัก
ในพฤติกรรมการท างาน ทักษะความสามารถ จุดเด่นจุดด้อยของเพื่อนร่วมงานได้ด ีทั้งในด้านส่วนตัว
และด้านวิชาชีพของผู้ถูกประเมิน 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 
 

1) อ าเภอควรมีการจัดเก็บข้อมูลผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในแต่ละปีที่มีการประเมินใหเ้ป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการสืบค้นหรอืการประเมินในครัง้ตอ่ไป 

2) ควรน าประเด็นการประเมินที่ก านัน ผู้ใหญ่บ้านไม่ผ่านการประเมินมาเป็นข้อมูลหรือ
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถใหแ้ก่ก านันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

3) ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เน่ืองเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงกับการปฏิบัตหิน้าทีข่องก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 



795 
 

4) การก าหนดระดับคะแนนการประเมินไม่ควรรวมประเด็นที่บางหมู่บ้าน/ต าบล น้ันไม่มี
การบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ มารวม เช่น ปัญหาแรงงานต่างด้าวอเหตุการณ์ภารกิจหรื  

สถานบริการ ซ่ึงอาจเกิดความไม่เป็นธรรมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่ในพื้นที่ไม่มีเหตุการณ์หรือภารกิจ
ดังกล่าว 

5) ควรปรับเปล่ียนหัวข้อในการประเมินให้มีความทันสมัย ทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ เช่น 
เปล่ียนจากการแจ้งเตือนภัยจาก ตีเกราะ เคาะไม้ เป็น การตั้งกลุ่มไลน์ กลุ่มโซเชียลต่าง ๆ 

6) ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา เต็มรูปแบบ คือผู้บังคับบัญชา 
เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่รับบริการ )ประชาชนในพื้นที่ (เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน  

 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจยัในครัง้ตอ่ไป 

 
1) ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ่การปฏิบัติหน้าทีข่องก านัน ผู้ใหญ่บ้าน

เพื่อให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน น าความคิด เห็นที่ ได้  ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมและตรงต่อความตอ้งการของคนในชุมชนมากที่สุด 

2) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง ในเขตอ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ซ่ึงยังไม่
ครอบคลุมถึงก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อ่ืน ๆ ดังน้ันการศึกษาครั้งต่อไป จึงควรศึกษาให้ครอบคลุม 
ทั้งจังหวัด รวมถึงจังหวัด อ่ืน ๆ  ด้วย เพื่อให้สามารถก าหนดแนวทาง/ นะข้อคิดเห็าร แลวิธีก
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีข่องก านัน ผู้ใหญ่บ้านไดค้รอบคลุมในวงกว้างมากข้ึน 

3) ควรมีการศึกษาถึงข้ันตอนการประ เมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้ าน และ
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของคณะกรรมการทีป่ระเมินผลว่ามีความเหมาะสมหรอืปรบัเปล่ียนไป
ในทิศทางใด 
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การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุง 

สมสิน ไชยรัตน์* 
 

บทคัดยอ่ 
 
การแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา

แนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุง และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค 
ในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบของศูนย์ด ารงธรรมจังห วัดพัทลุง  ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไข  
โดยท าการศึกษาจากเอกสารข้อมูลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุง  ที่มีอยู่
ในช่วง ปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560-2562 จ านวน 156 เรื่อง ประกอบกับหลักกฎหมายทั่วไป 
ตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 

1) ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุงมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ 3 แนวทาง  
อันได้แก่ แนวทางการให้ค าปรึกษา ซ่ึงใช้มากที่สุด  รองลงมาเป็นการมอบหมายต ารวจภูธร  
จังหวัดพัทลุงตรวจสอบข้อเท็จจริง  และแนวทางการไกล่เกล่ียข้อพิพาท โดยการเลือกด า เนินการ 
แต่ละแนวทางจะข้ึนอยู่กับความประสงค์ของผู้รับบริการเป็นหลัก 2 )  ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุง
ประสบปัญหา อุปสรรค การแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ  เช่น ในการให้ค าปรึกษา ผู้ขอรับบริการ 
ให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและไม่มีเอกสาร หลักฐานให้ตรวจสอบ การแนะน าให้ค าปรึกษา 
จากเจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรม จึงอาจไม่สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง ส าหรับ
แนวทางมอบหมายต ารวจภูธรจังหวัดพัทลุงตรวจสอบข้อเท็จจรงิ เพื่อด าเนินคดีกับเจ้าหน้ีนอกระบบ  
ที่ปล่อยเงินกู้คิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด อุปสรรคคือขาดพยานหลักฐานเอาผิดเจ้าหน้ี
นอกระบบ และในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเก่ียวกับหน้ีนอกระบบคู่กรณี ไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการ
ไกล่เกล่ีย ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุง ไม่มีอ านาจเรียกคู่กรณีมาให้ถ้อยค าใด ๆ ได้ ทั้งน้ีผู้เขียน 
ได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุง ในเชิงปฏิบัติการ
และในเชิงนโยบายไว้ด้วยแล้ว 

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
 
ประเทศไทยเป็นประเทศทีก่ าลังพัฒนา ซ่ึงประสบปัญหาตา่ง ๆ  เกิดข้ึนมากมาย อาทิปัญหา

ความเล่ือมล้ าทางด้านรายได้ การเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ  การเข้าถึงกระวนการยุติธรรม  ซ่ึงปัญหา
เหล่าน้ันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอย่างย่ิง บางเรื่องเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน ไม่มีหน่วยงาน
ใดแก้ไขหรือไม่สามารถแก้ไขได้เน่ืองจากขาดศักยภาพ ขาดทรัพยากร  ขาดข้อมูล ตลอดจนไม่ได้รับ
ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ  จึงไม่สามารถบูรณาการการท างาน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ได้อย่างแท้จริง  รัฐบาลที่ผ่านมาได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชน 
มาอย่างตอ่เน่ือง  โดยการให้หน่วยงานภาครฐัเปิดช่องทางรับเรือ่งรอ้งเรียนร้องทุกข์  รับฟังความคดิเหน็
จากประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของรัฐบาลและการท างานของหน่วยงาน  
ของรัฐมากข้ึน  ซ่ึงเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาลใหเ้กิดข้ึนในสังคม  จากการรับ
ฟังความคิดเห็นประชาชนน้ีเองพบว่ามีประเด็นเรื่องร้องเรียนปัญหาหน้ีนอกระบบเข้ามาเป็นจ านวน
มาก ทั้งในมิติของเจ้าหน้ีที่คิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่ก าหมายก าหนด  ทวงหน้ีโดยการข่มขู่  ลูกหน้ีที่ไม่  
ช าระหน้ีตามก าหนดเวลา 

กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมีภารกิจในการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ให้แก่ประชาชน ได้เปิด
ศูนย์บริการข่าวสารกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2536 โดยมีเป้าหมาย เพื่อ
รับทราบความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง  ให้บริการข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เก่ียวกับ
งานของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงภารกิจที่เก่ียวกับการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียน  
ร้องทุกข์ของประชาชน กระทรวงมหาดไทย จึงได้ปรับโครงสร้างภารกิจ “ศูนย์บริการข่าวสาร
กระทรวงมหาดไทย” ให้มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยใช้ช่ือว่า  “ศูนย์ด ารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย” ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2537 ต่อมากระทรวงมหาดไทยมีนโยบาย 
การปรับเปล่ียนบทบาทของศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยให้ท างานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ  ส่งผล
ท าให้ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทในการอ านวยความเปน็ธรรมแก่ประชาชน ท าให้
ประชาชนรับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์ด ารงธรรมอย่างแพร่หลาย สามารถเข้าถึ งบริการ 
ให้ความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ได้ทุกเรื่องตลอดเวลา และได้มีการเปิด
ศูนย์ด ารงธรรมในมิตใิหม่พรอ้มกันทั่วประเทศเมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2545 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความส าคัญกับศูนย์ด ารงธรรม จึงมีประกาศ  
ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ให้จังหวัดทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม เพื่อ 
ท าหน้าที่ในการรับ ร้องเรียน เรื่องร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความ
ต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และท าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกา



799 
 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยจัดตั้งข้ึน ณ ศาลากลาง
จังหวัด หรือสถานที่ อ่ืนตามที่เห็นสมควร โดยประกาศให้ประชาชนทราบ  และให้ทุกกระทรวง กรม 
ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ สนับสนุนการด าเนินการของศูนย์ด ารงธรรมทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
และบุคลากร ให้สามารถบริการแก่ประชาชนได้อย่าง  มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทัว่ถึง ในกรณีที่จ าเป็นจะตอ้งด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ศูนย์ด ารงธรรม ให้สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนใหเ้สร็จส้ินอย่างรวดเร็ว การพัฒนาจังหวัดตาม
นโยบายของรัฐบาล การป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ การป้องกัน
และปราบปราม การตัดไม้ท าลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
การค้ามนุษย์ การคุ้ มครองป้องกันหรือช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับความเป็นธรรมและ 
การบังคับการ ให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อใหเ้กิดความสงบเรียบรอ้ยในสังคมตามนโยบายของรัฐบาล  
ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอ านาจส่ังการ บังคับบญัชา ก ากับ ดูแล บรรดาข้าราชการและพนักงานของรัฐ
ในเขตจังหวัด ยกเว้นข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
ข้าราชการฝ่ายอัยการ  ข้าราชการในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พนักงานในส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  และข้าราชการในส านักงานป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติประจ าจงัหวดั 

กระทรวงมหาดไทยจึงปรับโครงสร้างของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในส่วนของ
ส านักงานจังหวัดทุกจังหวัด  โดยปรับยุบกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสารและเพิ่มกลุ่มงาน
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดข้ึนในทุกจังหวัด  ส าหรับ จังหวัดพัทลุงได้จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดข้ึน  
ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ช้ัน 1 ถนนราเมศวร์ อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  ซ่ึงมีประชาชนเข้ามา
ใช้บริการจ านวนมาก โดยพบว่ามีเรื่องร้องเรียนปัญหาหน้ีนอกระบบจ านวนมากสอดรับกับทิศทาง  
ของปัญหาในระดบัประเทศ  แต่เน่ืองจากแนวทางแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบของศูนย์ด ารงธรรมจงัหวัดพทัลุง 
ในปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบให้กับผู้ร้องได้ในบางกรณี จึงเป็นที่มาของการศึกษา
การแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุง 

 

วัตถุประสงคข์องการศกึษา 
 
1) เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบของศนูย์ด ารงธรรมจงัหวดัพัทลุง 
2) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุง 

และเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
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วิธีการศกึษาและกรอบแนวคดิในการศกึษา 
 

การแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุง ในครั้งน้ีเป็นการวิจัยศึกษา 
เชิงคุณภาพ ใช้ประชาชนที่ติดต่อรับบริการในเรื่องหน้ีนอกระบบกับศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุง  
เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกตัวอย่างที่มีการบันทึกข้อมูลเก่ียวกับหน้ีนอกระบบในระบบฐานข้อมูล  
ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุง ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา จ านวน 156 ราย และท าการศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสารที่เก่ียวข้อง สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่าง ๆ ตลอดจนข้อกฎหมาย 
ที่มีการประกาศใช้ในปัจจบุัน เพื่อหาค าตอบแล้วรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห ์สังเคราะห์ให้ได้ข้อมูล
ที่ครบถ้วนถูกต้องและจากการสืบค้นข้อมูลทีเ่ก่ียวข้องจากอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ตา่ง ๆ  

 

ผลการศกึษา 
 

ผลการศึกษาการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุง ผู้ศึกษาท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2560) ซ่ึงมีเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์เก่ียวกับหน้ีนอกระบบทั้งหมด 156  เรื่อง 

1) แนวทางการด าเนนิการแกไ้ขปญัหาหนีน้อกระบบของศนูยด์ ารงธรรมจงัหวัดพทัลุง  
จากการศึกษาสามารถจ าแนกแนวทางด าเนินการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบของ ศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดพัทลุง ได้ 3 แนวทาง ดังน้ี 

 (1) บริการให้ค าปรึกษา แนะน า เป็นแนวทางที่ใช้มากที่ สุด เน่ืองจากปัญหาของ
ผู้รับบริการมีความหลากหลาย และเป็นเรื่องที่ผู้ขอรับบรกิารตอ้งไปด าเนินการเอง และบางเรื่องเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมแล้ว ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุง จึงไม่มีอ านาจในการด าเนินการ  

 (2) มอบหมายต ารวจภูธรจังหวัดพัทลุงตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อด าเนินคดีกับเจ้าหน้ี 
เป็นแนวทางที่ใช้ในกรณีทีไ่ดร้ับแจ้งเบาะแสเจ้าหน้ีนอกระบบมีพฤติกรรมปล่อยเงินกู้ โดยคิดดอกเบี้ย
เกินอัตราที่กฎหมายก าหนด มีทั้งแบบรายวัน/รายเดือน มีลักษณะหารายได้เป็นอาชีพ หรือมี
พฤติกรรมรับจ้างปล่อยเงินกู้และทวงหน้ีโดยการข่มขู่ (หมวกกันน็อก) หรือใช้ในกรณีที่เชิญคู่กรณีที่มี
พฤติกรรมดังกล่าวร่วมไกล่เกล่ียแล้วไม่มา 

 (3) ไกล่เกล่ียข้อพิพาท เป็นแนวทางที่เชิญคู่กรณีทุกฝ่ายเข้าร่วมไกล่เกล่ีย โดยมีผู้ไกล่เกล่ีย 
ซ่ึงอาจเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงเป็นคนกลางท าหน้าที่ ช้ีแจงข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมาย และเสนอแนะแนวในการแก้ไขปัญหาระหว่างคู่กรณีทุกฝ่ายภายใต้ข้อกฎหมาย เพื่อให้
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คู่กรณีพิจารณาด าเนินการ โดยไม่มีการตดัสินว่าฝ่ายใดถูกหรอืผิด หากสามารถตกลงกันไดจ้ะมกีารท า
สัญญาประนีประนอมยอมความอย่างน้อย 3 ฉบับ ให้คู่กรณีทุกฝ่ายลงนามและส่งมอบให้ฝ่ายละ  
1 ฉบับ เก็บไว้ที่ผู้ไกล่เกล่ียหรือหน่วยงาน 1 ฉบับ 
 
ตารางที ่1  แนวทางด าเนินการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุง 
 

การด าเนนิการ จ  านวน ร้อยละ 

1)  ให้ค าปรึกษา แนะน า 89 57.05 

2)  มอบหมายต ารวจภูธรจังหวัดพัทลุง 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อด าเนินคดีกับ 
เจ้าหน้ี 

48 30.77 

3)  ไกล่เกล่ียข้อพิพาท 19 12.18 

รวม 156 100 

 
2) ผลด าเนนิการแกไ้ขปญัหาหนีน้อกระบบของศนูยด์ ารงธรรมจงัหวดัพทัลงุ  
ผลการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุงแบง่ตามลักษณะแนวทาง

ด าเนินการ สามารถสรุปไดด้ังน้ี 
 (1) กรณีให้ค าปรึกษาเก่ียวกับปัญหาหน้ีนอกระบบ มีจ านวน 89 เรื่อง ศูนย์ด ารงธรรม

จังหวัดพัทลุง ได้ให้ค าแนะน ากับผู้มาขอรับบริการที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการยุตธิรรม 76 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 85.39 (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2  แสดงผลให้ค าปรึกษาเก่ียวกับปัญหาหน้ีนอกระบบของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุง 

จ านวน 89 เรื่อง 
 

แนวทางแกไ้ข 
ป ัญหา 

ยังไมเ่ขา้สูก่ระบวน 
การยตุธิรรม 

เข้าสูก่ระบวนการ 
ยุตธิรรมแลว้ 

 
ให้ค าปรึกษา แนะน า 

76 
(ร้อยละ 85.39) 

13 
(ร้อยละ 14.61) 

 



802 
 

(2) กรณีมอบหมายต ารวจภูธรจังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงและเพื่อด าเนินคดีกับเจ้าหน้ีนอก
ระบบที่ปล่อยเงินกู้โดยคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด จ านวน 48 เรื่อง ซ่ึงสามารถจับกุม
ผู้กระท าผิดมาด าเนินคดีได้ จ านวน 10 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20.83 (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3  แสดงผลด าเนินการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุง กรณี

มอบหมายต ารวจภูธรจังหวัดพัทลุงตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อด าเนินคดีกับเจ้าหน้ีนอก
ระบบที่ปล่อยเงินกู้คิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด จ านวน 48 เรื่อง 

 

แนวทางแกไ้ขปญัหา 
ด าเนนิคด ี
(เรือ่ง) 

ไม ่ด าเนนิคด ี
(เรือ่ง) 

มอบหมายต ารวจภูธรจังหวัดพัทลุงตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง เพื่อด าเนินคดีกับเจ้าหน้ี 

10  
(ร้อยละ 20.83) 

38 
(ร้อยละ 79.17) 

 
(3) กรณีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเก่ียวกับปัญหาหน้ีนอกระบบ จ านวน 19 เรื่อง โดยมี  

13 เรื่อง คู่กรณียินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย คิดเป็นร้อยละ 68.42 ของเรื่องการไกล่เกล่ีย 
ข้อพิพาทหน้ีนอกระบบ ซ่ึงคู่กรณีสามารถตกลงกันได้ จ านวน 12  เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 92.30 ของ
เรื่องที่คู่กรณียินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย ส่วนเรื่องที่ไม่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย 6 เ รื่อง 
คู่กรณีสามารถตกลงกันได้ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 โดยส่วนมากเรื่องที่ใช้แนวทางการไกล่เกล่ียจะ
เป็นเรื่องเก่ียวกับสัญญาที่ไม่เป็นธรรม (ตารางที ่4) 
 
ตารางที่ 4  แสดงผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัท ลุง  

กรณีไกล่เกล่ียข้อพิพาทเก่ียวกับปัญหาหน้ีนอกระบบ จ านวน 19 เรื่อง  
 

แนวทางแกไ้ขปญัหา เข้าสูก่ระบวนการ 
ไกลเ่กลีย่ 

ไมเ่ขา้สูก่ระบวนการ 
ไกลเ่กลีย่ 

ไกล่เกล่ียข้อพิพาท 

13 
(ร้อยละ 68.42) 

6 
(ร้อยละ 31.58) 

ตกลงกันได้ ตกลงกันไม่ได้ ตกลงกันได้ ไม่เจรจา 

12 
(ร้อยละ 92.30) 

1 
(ร้อยละ 7.70) 

3 
(ร้อยละ 50) 

3 
(ร้อยละ  50) 
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3) ป ัญหา อปุสรรค ในการแกไ้ขปญัหาหนีน้อกระบบของศนูยด์ ารงธรรมจงัหวัดพทัลุง 
สรุปไดด้งันี ้

ปัญหา อุปสรรค ที่พบจากแนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุง 
ทั้ง 3 แนวทาง สามารถสรุปได้ดังน้ี 

 (1) ผู้ขอรับบริการให้ข้อมูลทีไ่มต่รงกับข้อเท็จจรงิและไมม่ีเอกสารให้ตรวจสอบ ประเด็น
น้ีเป็นปัญหา อุปสรรคของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุงในการให้ค าปรึกษา เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาไม่มีข้อมูลการเก่ียวกับหน้ีของผู้ขอรับบริการ จึงจ าเป็นต้องอาศัยข้อมู ลจากผู้ขอรับบริการ
โดยการสอบถาม เพื่อจะได้แนะน าแนวทางแก้ไขปญัหาทีถู่กต้อง แต่ผู้ขอรับบริการมีความเข้าใจในข้อ
กฎหมายน้อย เข้าใจผิดในสาระส าคัญ หรือไม่เข้าใจการท านิติกรรมสัญญา จึงส่งผลให้การส่ือสาร  
เกิดความคลาดเคล่ือน เช่น ให้ถ้อยค าต่อเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาว่า เอาที่ดินไปตั้งไว้กับเจ้าหน้ี ซ่ึงผู้
ขอรับบริการหมายถึงให้เจ้าหน้ียึดถือเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิไว้เป็นประกันการช าระหน้ี แต่เมื่อสอบถาม 
หรือตรวจสอบเอกสารพบว่า เป็นการขายฝาก บางรายเป็นการจ านองที่ดิน หรืออาจเป็นการค้ า
ประกันการช าระหน้ีโดยไม่ระบุไว้ในสัญญา แต่หากผู้ขอรับบริการเป็นเจ้าหน้ีจะบ่ายเบี่ยงที่จะตอบ
ค าถามเก่ียวกับดอกเบี้ย โดยอ้างเพียงว่าลูกหน้ีไม่ช าระเงินต้น ได้รับแต่เพียงดอกเบี้ยมาโดยตลอด  

 (2) ขาดหลักฐานเอาผิดเจ้าหน้ีนอกระบบ ในการมอบหมายต ารวจภูธรจังหวัดพัทลุง
ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อด าเนินคดีกับเจ้าหน้ีนอกระบบที่ปล่อยเงินกู้คิดดอกเบี้ยเกินอัตราทีก่ฎหมาย
ก าหนด จากการศึกษาพบว่า เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสเจ้าหน้ีนอกระบบให้กู้เงินโดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุง มีจ านวนทั้งหมด  
48 เรื่อง ซ่ึงเจ้าหน้ีนอกระบบส่วนมากจะท าสัญญาเงินกู้เพียงฉบับเดียว ไม่ส่งมอบสัญญาเงินกู้ให้กับ
ลูกห น้ี ไม่ออกเอกสารหลักฐานการช าระ เงินให้แก่ ผู้กู้  และให้ ลูกหน้ีลงลายมือช่ือไว้สัญญา  
เพียงอย่างเดียว ไม่ได้ระบุจ านวนเงิน บางส่วนไม่ระบุดอกเบี้ย แต่มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยจริงทั้ง  
แบบรายวัน/รายเดือน ซ่ึงมากกว่า ร้อยละ 15 ต่อปี ทั้งน้ีเหตุที่ไม่ระบุจ านวนเงิน เพื่อที่จะใส่จ านวน
เงินเพิ่มเติมเมื่อลูกหน้ีผิดนัดช าระ และจะน าสัญญาดังกล่าวไปฟ้องร้องต่อศาล บางรายมีการส่งมอบ
โฉนดที่ดินให้เจ้าหน้ียึดถือครอบครอง หรือท าสัญญาจ านอง ขายฝาก ซ่ึงในรายที่ท าขายฝากจะให้
จ านวนเงินค่อนข้างสูง แต่ให้ระยะเวลาไถ่ถอนส้ัน ส่งผลท าให้ลูกหน้ีหาเงินมาไถ่ถอนไม่ทัน ลูกหน้ี
หลายรายจึงเลือกวิธีร้องเรียนเจ้าหน้ีกล่าวหาว่าปล่อยกู้เงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมาย
ก าหนด ให้ด าเนินการกับเจ้าหน้ี เพื่อลูกหน้ีจะได้ไม่ต้องช าระหน้ี อย่างไรก็ตามการด าเนินสืบสวน
สอบสวนด าเนินคดีกับเจ้าหน้ี ท าได้ยากเน่ืองจากขาดพยานหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าเจ้าหน้ีนอกระบบ  
มีพฤติกรรมดังกล่าวจริง หากมีเพียงพยานบุคคลต ารวจจะไม่ด าเนินคด ีแต่หากเจ้าหน้ีฟ้องร้องลูกหน้ี
ในช้ันศาลและมีการให้ถ้อยค าในช้ันศาลที่เป็นหลักฐานเอาผิดเจ้าห น้ีได้ จะน ามาประกอบส านวนคดี
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ส่งพนักงานอัยการด าเนินการต่อ ในรายที่สามารถจับกุมส่งพนักงานสอบสวนด าเนินคดีได้ ส่วนมาก
เกิดจากการรับสารภาพของเจ้าหน้ีที่ไม่รูก้ฎหมาย และพบหลักฐานการรับช าระเงินที่เจ้าหน้ีท าข้ึนเอง  

 (3) คู่กรณีไม่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย เน่ืองจากการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัดพัทลุง หลายกรณีขาดข้อมูลในการตดิต่อใหคู้่กรณีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย (ไม่มีที่อยู่, 
หมายเลขโทรศัพท์) ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ และในหลายกรณีคู่กรณีไม่ยินยอมเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกล่ีย ซ่ึงศูนย์ด ารงธรรมจงัหวดัพัทลุงไมม่ีอ านาจในการบังคับคู่กรณมีาให้ข้อมูลหรือ
บังคับคู่กรณีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียได้ และในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุง  
ที่สามารถตกลงกันได้จะมีการท าสัญญาประนีประนอมยอมความ หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบัติตาม
สัญญา ไม่สามารถย่ืนค าร้องผ่านส านักงานอัยการจังหวัดพัทลุง เพื่อร้องขอให้ศาลออกค าบั งคับได้
เช่นเดียวกับการไกล่เกล่ียตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง  
พ.ศ. 2553 ซ่ึงไกล่เกล่ีย ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือการไกล่เกล่ียโดยส านักงานอัยการจังหวัดพัทลุง  
ที่สามารถกระท าได้ จึงช่วยหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีได้มากกว่า ฉะน้ันเมื่อคู่กรณีที่ไกล่เกล่ีย 
ข้อพิพาทโดยศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุงฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผิดสัญญา จะต้องแต่งทนายมาฟ้องร้องต่อ
ศาลต่อไป 

 

สรุปผลการศกึษาอภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 
การศึกษาการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบของศนูย์ด ารงธรรมจงัหวัดพัทลุงครัง้น้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาแนวทางในการแก้ไขปญัหาหน้ีนอกระบบของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุง และเพื่อศึกษาปัญหา 
อุปสรรค ในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
โดยท าการศึกษาจากข้อมูลเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับหน้ีนอกระบบที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุง 
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560–พ.ศ. 2562 (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2562) ซ่ึงมีเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับหน้ีนอกระบบจ านวนทั้งหมด 156 เรื่อง 

1) สรปุผลการศกึษา 
 (1) ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 แนวทางในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ

ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุง สามารถแบง่แนวทางแก้ไขปญัหาออกเป็น 3 แนวทาง โดยแนวทาง
การให้ค าปรึกษามากที่สุด ร้อยละ 57.05 สาเหตุที่เรื่องให้ค าปรึกษามีมากเน่ืองจาก ปัญหาของผู้ขอรับ
บริการมีความหลากหลายมีแนวทางแก้ไขปัญหาต่างกัน ซ่ึงผู้ขอรับบริการทั้งฝ่ายเจ้าหน้ีและลูกหน้ี  
มีความประสงค์ที่จะทราบถึงสิทธิและหน้าที่ทางกฎหมายของตนเอง ส าหรับลูกหน้ีส่วนมากจะไม่มี
ความสามารถช าระหน้ี และต้องการหาทางออกโดยอาศัยหน่วยงานภาครัฐเข้าช่วยเหลือ แต่ศูนย์ด ารง
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ธรรมจังหวัดพัทลุงไม่มเีงินทุนส าหรับใหกู้้ยืมเพื่อใช้ปิดหน้ีนอกระบบ จึงต้องแนะน าให้ผู้ขอรับบริการ
ไปติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอีกครั้งหน่ึง ส่วนเจ้าหน้ีนอกระบบมีความต้องการ 
ที่จะได้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยคืนจากลูกหน้ี  ซ่ึงประเด็นเรื่องการให้ค าปรึกษาน้ีพบว่า เป็นเรื่องที่ยังไม่
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมถึงร้อยละ 85.39 ส่วนแนวทางที่สองมอบหมายต ารวจภูธรจังหวัดพัทลุง
ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบร้อยละ 30.77 ซ่ึงหากผลการสอบสวนพบว่ามีการกระท าผิดตามกฎหมาย
จริงจะด าเนินคดีต่อ แนวทางน้ีใช้ในกรณีที่ ผู้ขอรับ บริการซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีประสงค์จะให้
ด าเนินคดีกับเจ้าหน้ีนอกระบบที่คิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด จากการศึกษาพบว่าสามารถ
จับ กุมเจ้ าห น้ีมาด าเนิ นคดี ได้ ร้ อยละ 20.83 ส่วนแนวทางสุดท้ ายการไกล่เกล่ียข้อพิ พาท 
พบร้อยละ 12.18 เป็นแนวทางที่ใช้น้อยที่สุดเน่ืองจากต้องอาศัยความร่วมมือจากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย 

 (2) ผลการศึกษา ตามวัตถุประสงค ์ข้อที่ 2 ศูนย์ด ารงธรรมจงัหวัดพัทลุงประสบปัญหา 
อุปสรรคในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบอะไรบา้ง อย่างไร 

  (2.1) ในการให้ค าปรึกษา ผู้ขอรับบริการให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนหรือคลาดเคล่ือน 
ขาดหลักฐานให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ส่งผลให้ค าแนะน าไม่สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับ  
ผู้ขอรับบริการได้อย่างแท้จริงได้ บางกรณีเข้าสู่ กระบวนการยุติธรรมแล้ว จึ งไม่สามารถใช้ 
การไกล่เกล่ียแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบได ้

  (2.2) การมอบหมายต ารวจภูธรจังหวัดพัทลุง ตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินคดี
กับเจ้าหน้ีนอกระบบ โดยมากขาดหลักฐานในการด าเนินคดีกับเจ้าหน้ีนอกระบบที่ให้กู้เงินโดยคิด
อัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด เจ้าหน้ีหลายรายมีการท าหนังสือสัญญากู้ยืม ที่ระบุดอกเบี้ย
ตามกฎหมายหรือไม่ระบุ โดยให้ลูกหน้ีลงลายมือช่ือในสัญญาเก็บไว้ที่เจ้าหน้ีฝ่ายเดยีว แต่คิดดอกเบี้ย
จริงเกินกฎหมายก าหนด เพื่อเป็นการอ าพรางยอดเงินกู้ ลูกหน้ีหลายรายไม่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส
เพื่อด าเนินคดีกับเจ้าหน้ีและไม่ยินยอมเป็นพยานในช้ันศาล ท าให้การด าเนินคดีกับเจ้าหน้ีนอกระบบ
ท าได้ยาก 

  (2.3) ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันศูนย์ด า รงธรรมจังหวัดพัทลุง หลายกรณี 
ขาดข้อมูลในการติดต่อให้คู่กรณีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย เช่นไม่มีที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ บางกรณี
คู่กรณีไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย ซ่ึงศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุงไม่มอี านาจทางกฎหมาย
บังคับกับคู่กรณี หรือเรียกคู่กรณีมาไกล่เกล่ียได้ จึงต้องให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางด าเนินการแทน
การไกล่เกล่ีย และในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทช้ันศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัท ลุง หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ไม่สามารถย่ืนค าร้องผ่านส านักงานอัยการจังหวัด เพื่อร้องขอให้ศาลออกค าบังคับได้
เช่นเดียวกับการไกล่เกล่ียตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง  
พ.ศ. 2553 ซ่ึงไกล่เกล่ีย ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือส านักงานอัยการจังหวัด ที่สามารถหยัดค่าใช้จ่ายใน
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การด าเนินคดีได้ ฉะน้ันเมื่อคู่กรณีที่ไกล่เกล่ียข้อพิพาทโดยศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุงฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
ผิดสัญญา จะต้องแต่งทนายมาฟ้องร้องตอ่ศาลต่อไป 

2) อภปิรายผล 
แนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุง ข้ึนอยู่กับผู้ขอรับ

บริการและความร่วมมอืของผู้มีส่วนได้เสีย กล่าวคือผู้ขอรับบริการส่วนใหญ่ทราบว่ามกีารคดิดอกเบี้ย
เกินอัตราที่กฎหมายก าหนดของเจ้าหน้ี แต่ไม่ประสงค์ทีจ่ะแจ้งเบาะแสให้ด าเนินคดีกับเจ้าหน้ีนอกระบบ 
โดยผู้ขอรับบริการต้องการหาแนวทางที่จะลดภาระหน้ีนอกระบบ ซ่ึงศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุงมีการ
แนะน าให้ไกล่เกล่ียหรือขอกู้เงินผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ที่ผู้ขอรับบริการมีคุณสมบัติ ส าหรับกรณีที่  
ผู้ขอรับบริการประสงค์ที่จะแจ้งเบาะแสเจ้าหน้ีนอกระบบคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด  
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุง จะมอบหมายต ารวจภูธรจังหวัดพัทลุงด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
หากพบการกระท าผิดจะมีการด าเนินคดกัีบเจ้าหน้ี โดยสามารถด าเนินคดีกับเจ้าหน้ีได้ร้อยละ 20.83 
และส าหรับกรณีไกล่เกล่ียข้อพิพาท มีการไกล่เกล่ียค่อนข้างน้อยแต่สามารถตกลงกันได้ถึง ร้อยละ 
92.30 ซ่ึงมีข้อสังเกตว่าฝ่ายเจ้าหน้ีจะไม่คอ่ยยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย แต่จะไปตกลงกันเอง
ระหว่างเจ้าหน้ีลูกหน้ี ซ่ึงแม้จะตกลงกันได้แตอ่าจจะไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย หากคู่กรณไีม่ยินยอมเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกล่ียในช้ันศูนย์ด ารงธรรมจงัหวัดพัทลุง อาจจะใช้วิธีใหค้ าปรกึษาแทน 

3) ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพัทลุง ผู้เขียน 

มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
เน่ืองจากพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 มาตรา 9 ก าหนดให้ “สัญญาซ้ือขายที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรอืที่อยู่อาศัย
ที่มีเงื่อนไขจะขายคืน มีค ามั่นว่าจะขาย หรือมีสัญญาจะขายคืน หรือเงื่อนไขอ่ืนในท านองเดียวกัน  
ให้ถือว่าเป็นสัญญาขายฝากตามพระราชบัญญัติน้ี และตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติน้ี 
ประกอบกับมาตรา 11 บัญญัติว่า “ให้คดีที่มีข้อพิพาทอันเน่ืองมาจากการขายฝากเป็นคดีผู้บริโภค
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค โดยให้ถือว่าผู้ขายฝากเป็นผู้บริโภค” ดังน้ันหากมีกรณี
พิพาทเช่นน้ี ควรให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่ามพระราชบญัญัตคิุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 (ผู้ว่าราชการ
จังหวัด)อาศัยอ านาจตามมาตรา 5  มีหนังสือเรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารและ
หลักฐานที่จ าเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ ซ่ึงหากไม่ได้รับความร่วมมือ 
จะมีโทษทางกฎหมาย 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบโดยทั่วไปและของจังหวัดพัทลุง 
 (1) การด าเนินการกับเจ้าหน้ีนอกระบบควรมีหน่วยงานกลาง ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูล

สืบสวน สอบสวน และท าส านวนส่งพนักงานอัยการด าเนินการทางกฎหมายกับเจ้าหน้ีนอกระบบ
อย่างจริงจัง โดยประสานการปฏิบัติ กับส านักงานสรรพพากรเพื่อจัดเก็บภาษีเงินได้จากเจ้าหน้ีนอกระบบ
และประสานการปฏิบตัิกับส านักงานปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่ออายัดทรัพย์สินที่ได้จาก
การท าผิดกฎหมายหลังศาลมีค าพิพากษา 

 (2) รัฐบาลควรมีนโยบายเร่งปราบปรามเจ้าหน้ีนอกระบบอย่างตอ่เน่ืองจริงจัง โดยอาศัย
ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองท้องถ่ิน รวมทั้งภาคประชาชนช่วยเฝ้าระวัง  
การใช้ความรุนแรง ในการเรียกเก็บดอกเบี้ยของผู้มีอิทธิพลต่อลูกหน้ีนอกระบบ และแจ้งด าเนินคดี  
กับเจ้าหน้ีที่มีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด 

 (3) รัฐบาลควรปรับแก้กฎหมายให้การท านิติกรรมที่มีลักษณะเป็นการกู้ยืมเงินนอกระบบ 
ไม่ว่าจะมีหลักทรัพย์ค้ าประกันหน้ีหรอืไม่ก็ตาม ต้องมีเงื่อนไขให้สัญญาเกิดความเปน็ธรรม และให้การ
ด าเนินการเช่นน้ันอยู่ภายในก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ โดยจะต้องเสียภาษีเน่ืองจากมีรายไดจ้าก
การให้กู้เงิน 
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การส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชนในการคดัแยกขยะมลูฝอย 
เพื่อการรีไซเคิล: กรณีศึกษา พื้นที่องค์การบรหิารส่วน 

ต าบลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

สมัชชา นิจอาคม* 
 

บทคัดยอ่ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิล  
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสม
ในการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีส่วน
ร่วมต่อการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิล ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) รว่มด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
(Action Learning) ด าเนินการศึกษาในประชาชน ผู้น าชุมชน และกรรมการหมู่บา้น ในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง รวมถึงผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล  
ท่าโรงช้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องในพื้นที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง 
ในรูปแบบการจัดตั้งกลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติภายใต้ช่ือ “กลุ่มแยกก่อนทิ้ง” มีสมาชิกจ านวน  
30 คน ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิล และระดมสมองศึกษา  
หาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมใหป้ระชาชนในพื้นที่องคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าโรงช้าง มีส่วน
ร่วมต่อการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิล ผลการด าเนินการวิจัยโดยกระบวนการเรียนรูจ้ากการ
ปฏิบัติของกลุ่มพบว่า พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทา่โรงช้างประสบกับปญัหามปีรมิาณขยะมลูฝอย
เป็นจ านวนมาก เน่ืองจากขยะต้นทางไม่ได้รับการคัดแยก ท าให้มีขยะเปียก ขยะรีไซเคิล และขยะ
อันตรายปะปนมากับขยะทั่วไป จึงไม่สามารถลดปริมาณขยะลงได้ รวมทั้งการที่ประชาชนในแต่ละ
ครัวเรือนขาดการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือหรือรับผิดชอบ ส่งผลท าให้การจัดเก็บขยะของพนักงาน  
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดแูลการก าจดัขยะก็ไม่ได้มกีารคดัแยกประเภท เน่ืองจากไม่มีเวลาในการคัดแยก 
หรือบางส่วนไม่มีความรู้ด้านการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะขยะที่สามารถน าไปรีไซเคิลได้ จึงมีความ

                                         
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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จ าเป็นอย่างย่ิงในการด าเนินการหาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยทั้งขยะเปียก และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพลาสติกเพื่อการรีไซเคิลภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ  
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้างเพื่อให้เกิดผลที่มปีระสิทธิภาพและเกิดความย่ังยืน 

งานวิจัยดังกล่าวภายใต้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติของกลุ่มได้ด าเนินการจัดท า
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “แยกก่อนทิ้ง” ข้ึน เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตส านึกให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนเพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง และเพื่อให้มีจุดรวบรวม
ขยะของหมู่บ้าน เกิดความสะดวกในการเก็บขนและลดปัญหาขยะตกค้าง ซ่ึงผลจากการด าเนิน
โครงการได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และมีส่วนส าคัญในการลดปริมาณขยะ ตลอดจน
การสร้างประโยชน์และมูลคา่เพิ่มจากขยะได้ ภายใต้การมส่ีวนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ 
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง อย่างไรก็ตาม การด าเนินโครงการดงักล่าวยังมีส่ิงที่ต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไปเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการด าเนินงานที่ดีย่ิงข้ึน ผู้วิจัยจึงเสนอให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าโรงช้างควรก าหนดให้มีการด าเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “แยกก่อนทิ้ง” 
ต่อไป และควรบรรจุอยู่ในแผนระยะยาวในการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ท่าโรงช้าง เพื่อการจัดสรรงบประมาณได้อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าโรงช้างในการจัดตั้งธนาคารขยะขององค์การบรหิารส่วนต าบลท่าโรงช้าง เพื่อให้
เป็นรูปแบบในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลที่ก่อใหเ้กิดประโยชน์อย่างยั่งยืนไดต้่อไป  
 
ค  าส าคญั: การมีส่วนร่วม การคัดแยกขยะมลูฝอย การเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ 
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บทน า 
 
ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่เป็นวาระส าคัญของประชาคมโลกที่ก่อให้เกิดเป็นมลพิษที่เป็นอันตราย

และส่งเสียผลต่อสุขภาวะความเป็นอยู่ของมนุษย์ (The United Nations, 2019) เช่นเดียวกันกับ
ประเทศไทยที่เป็นอีกประเทศหน่ึงที่ประสบกับปัญหาด้านการจัดการขยะมาอย่างยาวนาน และมี
แนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากมีปริมาณขยะเพิ่มข้ึนตลอดเวลาตามอัตราการ
เพิ่มข้ึนของจ านวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการ
อุปโภคบริโภคของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองและชุมชนขนาดใหญ่ แม้ว่าภาครฐัจะพยายาม
บริหารจัดการขยะทั้งการจัดเก็บเคล่ือนย้ายรวมถึงการก าจัดด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยได้รับการจัดสรร
งบประมาณในการก่อสร้างระบบก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม แต่ก็ยังไม่
เพียงพอกับปริมาณขยะที่มแีนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปี ท าให้ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและเป็นภัยคุกคาม
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นอย่างมาก ปัญหาขยะที่เกิดข้ึนในประเทศไทยจึงเป็นปัญหา
ระดับชาติทีต่้องได้รบัการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จากข้อมูลทางสถิต 5 ปี ย้อนหลังพบว่า ในปี พ.ศ.2557 
มีปริมาณขยะที่เกิดข้ึนทั่วประเทศประมาณ 26.19 ล้านตัน ส่วนในปี พ.ศ. 2558 มีปริมาณขยะ
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 ประเทศไทยมีปริมาณขยะที่เกิดข้ึน
ทั่วประเทศ ประมาณ 27.80 ล้านตัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2562)  

แม้ว่าปริมาณขยะจะเพิ่มข้ึน แต่อย่างไรก็ตามการจัดการขยะในปี พ.ศ.2561 กลับมีแนวโน้ม
ที่ดีข้ึนอันเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศให้การจัดการขยะ
เป็นวาระแห่งชาติ โดยได้ด าเนินการจัดท าโรดแม็ป (Road Map) การจัดการขยะและของเสียอันตราย
ในรูปแบบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะของประเทศ พ.ศ.2559-2564 ตลอดจนการบูรณาการ
แผนจัดการขยะของจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด การด าเนินการตามแผนดังกล่าวท าใหข้ยะทีเ่กิดข้ึนในแตล่ะ
พื้นที่ได้ถูกคัดแยกตั้งแต่ตน้ทางเพื่อให้สามารถน ากลับไปใช้ประโยชน์ได้ใหม ่จากแผนภาพแสดงข้อมูล
ปริมาณขยะที่เกิดข้ึนทั่วประเทศไทยจะเห็นได้ว่าปี พ.ศ.2561 มีปริมาณการน าขยะกลับไปใช้
ประโยชน์ใหม่ประมาณ 9.58 ล้านตัน โดยเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2560 ที่มีปริมาณการน าขยะกลับไปใช้
ประโยชน์ใหม่อยู่ที่ 8.51 ล้านตัน หรือเพิ่มข้ึนกว่าร้อยละ 13 โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์จาก
ขยะรีไซเคิลและท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ แนวโน้มการจัดการขยะทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากข้ึนน้ี
สะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จของการด าเนินนโยบายของรัฐบาลทีมุ่่งสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ (Zero 
Waste Society) อย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด “3Rsประชารัฐ” ซ่ึงเป็นการบูรณาการการบริหารจัดการ
ขยะ 3Rs อันได้แก่ Reduce หรือการลดระดบัการใช้เพื่อลดปริมาณขยะ Reuse หรือการใช้ซ้ าซ่ึงเป็น
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การน าส่ิงของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหมอ่ย่างคุ้มค่า และ Recycle หรือการน าส่ิงของกลับมาใช้
ใหม่ในลักษณะการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าและสร้างความย่ังยืน เข้ากับหลักการประชารัฐ หรือ การ
ส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาคราชการทั้งส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคการศาสนา ภาคประชาชนและประชาสังคม  
(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน, 2561, น. 5)  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางในอ าเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 5,604 คน ในจ านวนน้ีเป็นจ านวนครัวเรือน 
3,619 ครัวเรือน (งานทะเบียนราษฎรที่ ว่า การอ าเภอพุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี , 2562)
ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งเซียด หมู่ที่ 2 บ้านหาดผก หมู่ที่ 3 บ้านท่าโรงช้าง หมู่ที่ 
4 บ้านหัวไทร และหมู่ที่ 5 บ้านควรไทร เป็นชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบทที่เป็นแหล่งที่ตั้งของโรงงาน
อุตสาหกรรมและบริษทัจ านวนมาก ด้วยเหตุที่เขตพื้นที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลทา่โรงช้างเป็นแหล่ง
ที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก อีกทั้งยังเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีท าเลที่ตั้งอยู่บริเวณจุด
ยุทธศาสตร์ในการเดินทางไปสู่ภาคใตต้อนล่างและภาคใตฝ่ั้งทะเลอันดามัน จึงท าใหม้ีผู้คนเข้ามาอาศยั
และมาประกอบอาชีพอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้างเป็นจ านวนมาก ซ่ึงถือเป็นปัจจัย
ส าคัญประการหน่ึงที่ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย ประกอบกับพื้นที่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้างเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของบ่อก าจัดขยะขนาดใหญ่ของภาคเอกชน 
โดยขยะที่น ามาก าจัดที่บ่อก าจัดขยะแห่งน้ีมาจากพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจาก
จังหวัดข้างเคียง ได้แก่ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงที่ผ่านมาขยะที่ถูกน ามาก าจัด
ด้วยวิธีการเทกองบนพื้น (Open Dumping) ที่บ่อก าจัดขยะดังกล่าวน้ัน ถูกทิ้งทับถมไว้โดยไม่มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ ท าให้ในปัจจุบันบ่อก าจัดขยะของภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
โรงช้างน้ีมีขยะทับถมกองเป็นภูเขาขยะในปริมาณมาก ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ
ตลอดจนปัญหาด้านสุขอนามัยและส่ิงแวดล้อมแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าโรงช้างได้ในอนาคต นอกจากน้ีจากการส ารวจสภาพการณ์ด้านขยะในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง พบว่าปริมาณขยะที่น าไปก าจัดของต าบลท่าโรงช้างในปี พ.ศ.2562 มี
ปริมาณที่เกิดข้ึนโดยเฉล่ีย 4.8 ตันต่อวัน ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยเฉล่ีย 6.7 
ตันต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 28.4  

แม้ขยะที่องค์การบริหารส่วนต าบลทา่โรงช้างตอ้งรับผิดชอบจะมีปริมาณลดน้อยลง หากแต่
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้างกลับมีภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บขนขยะและมูลฝอยเพิ่มมากข้ึน
อย่างต่อเน่ืองจากปี พ.ศ. 2560 ที่มีรายจ่ายในการเก็บขนขยะและมูลฝอยทั้งส้ิน 872,188.70 บาท 
มาในปี พ.ศ.2561 มีรายจ่ายในการเก็บขนขยะและมูลฝอยเพิ่มข้ึนเป็น  1,078,247.65 บาท และ 
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ในครึ่งปีแรกปีของปี พ.ศ. 2562 ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม มีรายจ่ายในการเก็บขน
ขยะและมูลฝอยอยู่ที่ 674,942.68 บาท ซ่ึงคาดการณ์ว่ารายจ่ายในการเก็บขนขยะและมูลฝอยตลอด
ทั้งปี พ.ศ. 2562 จะเพิ่มข้ึนมากกว่า 1,349,885 บาท สะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าโรงช้างต้องเร่งด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้การจัดการปัญหาขยะในเขตพื้นที่เกิด
ประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญถึงการศึกษาแนวทางการส่งเสริม
การคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านกลุ่มเป้าหมายจ านวน 30 คนซ่ึงล้วนแต่เป็นผู้มีส่วน
เก่ียวข้องกับการจัดการขยะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง ได้แก่ ประชาชน  
ผู้น าชุมชน และกรรมการหมู่บ้าน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง รวมถึงผู้บริหาร 
บุคลากร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง  ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ 
ที่เก่ียวข้องในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง โดยจะท าการศกึษาถึงสถานการณ์การจัดการ
ขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง อันจะน ามาสู่การศึกษาแนว
ทางการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อก าหนด
เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อันจะน ามาซ่ึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรมในการจัดการปญัหาขยะภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลทา่โรงช้าง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป 
 

วัตถุประสงคข์องการวจิยั 
 
1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการขยะมลูฝอยเพื่อการรีไซเคิลในพื้นทีอ่งค์การบรหิารส่วน

ต าบลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2) เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีส่วนร่วมต่อการคดัแยกขยะมลูฝอยเพื่อการรีไซเคิล 
 

ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั 
 
1) การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิลที่เป็นรูปธรรม 
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2) การด า เนิ นการเป็ นไปตามแผนแม่บท การบริหารจัดการขยะของประ เท ศ  
พ.ศ.2559-2564 และแผนการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” พ.ศ.2562 ของจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

3) ประชาชน ผู้น าชุมชน และกรรมการหมู่บ้าน ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าโรงช้าง รวมถึงผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง ตลอดจน
เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง สามารถเรียนรู้ 
และน าแนวทางวิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) ไปใช้ในการปรบัปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานในด้านอ่ืน ๆ  ได้ต่อไป 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 
ในการวิจัยเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อ  

การรีไซเคิล: กรณีศึกษาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้ งน้ี ผู้วิจัย
ได้ท าการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงคข์องการวิจยัดังตอ่ไปน้ี 

1) แนวคดิเก ีย่วกบัการจดัการขยะ 
ขยะ หมายถึง ส่ิงที่เหลือใช้จากการอุปโภคบริโภค หรือจากกิจกรรมใด ๆ ซ่ึงส านักจัดการ

กากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
ได้แบ่งประเภทของขยะออกตามลักษณะทางกายภาพได้เป็น 4 ประเภท  (ส านักจัดการกากของเสีย
และสารอันตราย, 2555) คือ ขยะย่อยสลาย (Compostable Waste) ขยะรีไซเคิล (Recyclable 
Waste) ขยะอันตราย (Hazardous Waste) และขยะทั่วไป (General Waste) ส่วนแหล่งก าเนิดขยะ
สามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ขยะจากชุมชน (Community Waste) ขยะจากการ
เกษตรกรรม (Agricultural Waste) และขยะจากอุตสาหกรรม (Industrial Waste) (ปรีดา แย้ม
เจริญวงศ์, 2532) ปัจจุบันการจัดการขยะของหน่วยงานต่าง ๆ มีแนวคิดที่หลากหลายตามความ
เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคณุสมบตัขิองขยะ ตลอดจนความเหมาะสมของสภาพบริบทใน
แต่ละพื้นที่ ซ่ึงแนวคิดที่มีการน ามาใช้ในการจัดการขยะโดยส่วนใหญ่ ได้แก่ แนวคิด 3Rs หรือ 
Reduce, Reuse, และ Recycle เป็นการน าแนวทางการลด การคัดแยก และการน าขยะกลับมาใช้
ใหม่มาประยุกต์ใช้ แนวคิด 4Rs (Environmental Protection Agency, 2010) หรือ Reduce, 
Reuse, Recycle, และ Respond เป็นแนวคิดที่พัฒนาต่อยอดมาจากแนวคิด 3Rs โดยเพิ่มการสร้าง
ความตระหนักและการสนองตอบ (Respond) ต่อการจัดการปญัหาขยะทั้งการลด การคัดแยก และ
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การน าขยะกลับมาใช้ใหม่ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดข้ึนและสามารถสร้างประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพจากขยะได้อีกทางหน่ึงด้วย แนวคิด 5Rs (น้ าใจ จุลพุ์ปสาสน์, 2562) หรือ Reduce, 
Reuse, Recycle, Repair, และ Reject เป็นแนวคิดที่ต่อยอดเพิ่มเติมแนวทางการลดปริมาณขยะ
นอกเหนือจากการลด การคัดแยก และการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ มาต่อยอดในการสนับสนุนให้เกิด
การน าส่ิงของที่ยังพอแก้ไขได้มาซ่อมแซมให้สามารถน ามาใช้ได้อีกครั้ง แล ะการหลีกเล่ียงการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดอันตราย เช่น ยาฆ่าแมลง น้ ายาขัดพื้น หรือสารเคมีอ่ืน ๆ เป็นต้น และแนวคิด 
7Rs หรือ Refuse, Recycle, Reuse, Refill, Repair, Reduce, และ Return เป็นแนวคิดในการลด
ปริมาณขยะในชีวิตประจ าวันที่ไม่เพียงแตอ่าศัยแคก่ารลด การคัดแยก และการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ 
หากแต่ยังมุ่งสร้างจิตส านึกทั้งในทางความคิดและกา รปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการด ารงชีวิต
ประจ าวันหรือเรื่องที่ใกล้ตัวโดยทัว่ไปของผู้คน  

2) แนวคดิเก ีย่วกบัพฤตกิรรมและการมสีว่นรว่ม 
พฤติกรรม (Behavior) เป็นกิริยาอาการที่แสดงออกหรือปฏิกิริยาโต้ตอบที่เกิดข้ึนเมื่อเผชิญ

กับส่ิงเร้าซ่ึงจะออกมาจากภายนอกหรือภายในร่างกายได้ ทุกส่ิงทุกอย่างที่เกิดข้ึนก็ต่อเมื่อมีส่ิงเร้า 
กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ มนุษย์ได้แสดงพฤติกรรมออกมาเน่ืองจากเกิดแรงจูงใจที่จะตอบสนองความ
ต้องการในส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือมีเป้าหมายอย่างใดอย่างหน่ึง ส าหรับพฤติกรรมในการจัดการขยะน้ัน  
มีวิธีการด าเนินงานได้แก่ การเก็บรวบรวม (Storage and Collection) การแปรสภาพ (Processing) 
และการก าจัดหรือท าลาย (Disposal) (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม, 2561, น. 15) ซ่ึงจะเห็นได้
ว่าแนวทางในการก าจัดขยะน้ัน ในแต่ละข้ันตอนสามารถเลือกวิธีด าเนินการไดห้ลายวิธี การพิจารณา
เลือกวิธีการควรค านึงถึงถึงประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัยและส่ิงแวดล้อมน้อย
ที่สุด 

ส่วนการมีส่วนร่วม คือ การร่วมมือกันของทุก ๆ ฝ่ายในการด าเนินโครงการอย่างหน่ึงอย่างใด 
รวมไป ถึงการวางแผน การร่วม กันคิด  ร่วม กันรับ ผิดชอบในผลของการด าเนินโครงการ  
The International Association for Public Participation ได้แบ่งระดับของการสร้างมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็น 5 ระดับ ได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสาร การรับฟังความคิดเห็น การเก่ียวข้ อง  
ความร่วมมือ และการเสริมอ านาจแก่ประชาชน (ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร, 2549) กระบวนการของการมีส่วนร่วมจึงต้องอาศัยกลไกส าคัญทั้งการระดมความคิด 
การวางแผน การลงมือท า และการติดตามประเมินผล (ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร, 2549) การด าเนินการใด ๆ จึงจะก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพได้ ซ่ึงจะเห็น
ได้ว่าปัจจัยที่จะท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับโครงการต่าง ๆ  ของทางภาครัฐน้ัน มีด้วยกันหลายปัจจัย 
ทั้งทางด้านสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าร่วมโครงการ คุณภาพชีวิต หน้าที่การงา น สภาพจิตใจ 



817 
 
ความเช่ือความศรัทธากับผู้ท าโครงการ วิถีชีวิต และปัจจัยทางด้านอ่ืน ๆ ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนไม่มากก็น้อย 

3)  แนวคดิเก ีย่วกบัการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิ(Action Learning) 
การเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ(Action Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริงทีเ่ริ่มตน้จากผู้

มีส่วนเก่ียวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในประเด็นต่าง ๆ เข้ามาร่วมกันเพื่อแก้ไข
ปัญหา พัฒนา ตลอดจนร่วมกันก าหนดแนวทางในการด าเนินการ เป็นการเรียนรู้จากการถ่ายทอด
องค์ความรู้ ประสบการณ์ การท างาน ตลอดจนการถอดบทเรียนจากประเด็นปัญหาต่าง ๆ ผ่าน  
ความร่วมมือ (Collaboration) การส่ือสาร (Communication) ความเอาจริ งเอาจั ง (Commitment)  
ของสมาชิกในกลุ่ม องค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้จากการปฏิบัติประกอบด้วยปัญหา หรือโครงการ 
(Problem/Project) กลุ่ม (Set or Group) กระบวนการซักถามและการสะท้อนมุมมอง (Questioning 
and Reflection Processes) แนวทางการแก้ไขปัญหา (Problem Solutions) การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
(Continuous Learning) และผู้สนับสนุนการเรียนรู้ (Learning Coach) ในกระบวนการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติน้ันต้องด าเนินการอย่างเปน็ข้ันเปน็ตอน เพื่อให้การด าเนินการบรรลุประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์
ของกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัตปิระกอบดว้ยล าดบัข้ันตอน ดังน้ี 

 (1) สรุปการปฏิบัติงานหรอืประสบการณ์ครั้งก่อน ๆ  ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง 
 (2) ระบุปัญหาทีเ่กิดข้ึน เกิดวิกฤติอะไร แก้ไขอย่างไร ผลเป็นเช่นไร 
 (3) ใครเป็นเจ้าของประสบการณ์น้ัน เป็นผู้ที่มีหน้าที่ปรับปรุงการเรียนรู้แนวปฏิบัติให้ดีข้ึน 
 (4) สร้างระบบสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเอ้ือให้เกิดการแสวงหาแนวทางและโอกาสใหม่ ๆ  
 (5) ให้โอกาสท างานร่วมกันเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นมุมมองแนวทางอย่างใกล้ชิด  
 (6) ระบุความขัดแย้ง พฤติกรรม ผลการแก้ไขที่เกิดข้ึนในแต่ละระยะของการด าเนินงาน  

ในกลุ่ม 
 (7) พัฒนาเอกลักษณ์ในการเรียนรู้เมื่อกลุ่มมีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 
 (8)  สรุปผลการเรียนรู้ของกลุ่มของสมาชิกแต่ละคน เมื่อเสร็จส้ินการเรียนรู้หรือการ

ท างานโครงการ 
 (9)  วางแผนเพื่อการเรียนรู้ในอนาคตเพื่อให้ตอบรับกับความต้องการใหม่ ๆ  ได้ 
 กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัต ิเป็นกระบวนการท างานร่วมกันที่ก่อใหเ้กิดประโยชน์

หลายประการ อาทิช่วยในการแก้ไขปญัหาการท างานทีย่าก แก้ไม่ตก และท้าทายสรา้งความเช่ียวชาญ 
ช่วยสร้างทีมท างานที่เหนียวแน่น ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด ประหยัดและคุ้มค่า ช่วยพัฒนา
ระบบการคิด การเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกของทีม ให้มีความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างสายสัมพันธ์ 
การส่ือสารที่ดีต่อกัน มีส่วนในการสร้างภาวะผู้น าในองค์การ ช่วยสร้างวัฒนธรรมการท างานทีต่อบรับ
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กับการเปล่ียนแปลงได้ ตลอดจนมีส่วนช่วยในการปรับเปล่ียนบทบาทของนักพัฒนาบุคคลให้เข้าสู่
บทบาทของผู้มีส่วนร่วมผลักดันการเปล่ียนแปลง เป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าเก่ียวกับกระบวนการ 
พัฒนาได้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกลุ่มเจ้าหน้าที่ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง ได้จัดกลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติข้ึนหน่ึงกลุ่มภายใต้ช่ือ  
“กลุ่มแยกก่อนทิ้ง” เพื่อร่วมกันศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง สู่การศึกษาวิเคราะหห์าแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริม
ให้ประชาชนในพื้นทีอ่งค์การบรหิารส่วนต าบลท่าโรงช้างมีส่วนร่วมตอ่การคดัแยกขยะมูลฝอยเพื่อการ
รีไซเคิลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่อย่างย่ังยืน 

4) งานวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์ (2560) ท าการศึกษาสถานการณ์ปัญหาขยะชุมชน ในเขตเทศบาล

ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย และหารูปแบบการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน 
มีส่วนร่วม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และ
กระบวนการเสวนากลุ่ม โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาทีส่ าคัญของ
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย คือสภาพชุมชนแบบก่ึงเมือง-ก่ึงชนบท 
ที่มีการขยายตัวของความเจริญเข้าสู่ชุมชน ท าให้ปรมิาณขยะเพิ่มมากข้ึน และเทศบาลยังขาดรปูแบบ
การบริหารจัดการขยะชุมชนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทั้งน้ีเพราะปัญหาด้านงบประมาณ และการ
บริหารงานของเทศบาลที่ขาดการประสานงานที่ชัดเจนกับผู้น าชุมชน ท าให้ขาดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนที่จะแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะ ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะในชุมชน เช่น บางครัวเรือน  
ไม่คัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง ท าใหบ้่อฝังกลบขยะของเทศบาลเต็มอย่างรวดเร็ว ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ส าหรับรูปแบบการบริหารจัดการขยะ ผู้น าชุมชนของ
ท้องถ่ินควรส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกิจกรรม แผนงาน หรือโครงการที่มีจุดประสงค์เพื่อลดปริมาณ
ขยะ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะ ทั้งร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ  
ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัต ิร่วมรับประโยชน์ ร่วมประเมินผล ยึดหลักการพึ่งตนเองโดยมุ่งใช้ทรัพยากรที่มี
แต่ละชุมชนเป็นต้นทุนส าหรับกิจกรรมการจัดการขยะ เช่น การจัดตั้งกลุ่มคัดแยกประเภทขยะ 
ธนาคารขยะชุมชน กลุ่มปุ๋ยหมัก และกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ โดยเทศบาลควรมีการส่งเสริมขยายผลให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนปลอดขยะ ซ่ึงจะท าให้ชุมชนสะอาด น่าอยู่ สร้างชุมชน
เข้มแข็ง และเป็นการพัฒนาที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการขยะและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานภาพและการ
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ปฏิบัติการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่ส้ม ซ่ึงประกอบด้วยรูปแบบการจัดการขยะ 
การพัฒนาการบริหารจัดการขยะ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ การมีจิตส านึกในการ
จัดการขยะ และการเลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะ และเพื่อประเมินความพึ งพอใจในการ
บริหารจัดการขยะและการใช้เทคโนโลยีขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่ส้ม ผลการศึกษาสรุปว่า  
ด้านรูปแบบการจัดการขยะ มีการคัดแยกประเภทขยะ มีการเก็บขนขยะทุก ๆ 2 วัน การสร้างการคัดแยก
ขยะด้วยวิธีการบอกปากต่อปาก การพัฒนาการบริหารจัดการขยะควรมีการประชาสัมพันธ์เชิ งรุก 
ในการสร้างเครือข่ายการคัดแยกขยะอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงการให้ความรู้และค าแนะน าเก่ียวกับ  
การจัดการขยะชุมชน รณรงค์ใหค้นในชุมชนคัดแยกขยะจนเป็นนิสัย เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการน าเสนอวิธีการจัดการขยะ ด้านจิตส านึกในการจัดการขยะในทางบวกคือมีการคดัแยกขวด
น้ าพลาสติกและกระดาษทุกชนิด ส่วนจิตส านึกในทางลบคือยังมีการทิ้งขยะลงบนพื้นถนน แหล่งน้ า 
และที่สาธารณะ มีการเทน้ ามันที่ใช้แล้วทิ้งลงในถุงขยะและบนพื้นดิน ขาดจิตส านึกในหน้าที่ที่ต้องมี
การคัดแยกประเภทของขยะ ส่วนการเลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะพบว่ามีการใช้เค รื่องสับ
ย่อยสลายขยะเปียกและขยะแห้ง 

ปัทมาภรณ์ สุวรรณปักษิน (2559) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาการจัดการมูลฝอยที่ประสบ
ความส าเร็จของชุมชนต้นแบบ กรณีศึกษาชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดชุมชนปลอดขยะ 
Zero Waste ในเขตเทศบาลนครพิษณโุลก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการในการจัดการ
มูลฝอยในแต่ละชุมชน และเพื่อศึกษาปัจจัยที่ท าให้การจัดการมูลฝอยประสบความส าเร็จของชุมชน
ต้นแบบ โดยท าการศึกษาในชุมชนที่ได้รบัรางวลัชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศจากโครงการประกวด
ชุมชนปลอดขยะของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกจ านวน 2 ชุมชน 
ได้แก่ ชุมชนชาญเวชกิจและชุมชนสระสองห้อง โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประธานชุมชน  
กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มเทศบาล กลุ่ม อสม. กลุ่มร้านค้าประกอบการ และกลุ่มประชาชนทั้งส้ินจ านวน 16 คน 
แบ่งเป็นชุมชนชาญเวชกิจจ านวน 9 คน ชุมชนสระสองห้องจ านวน 6 คน และเจ้า หน้าที่เทศบาล 
นครพิษณุโลกจ านวน 1 คน โดยใช้การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างและท าการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา  
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบและวิธีการในการจัดการมูลฝอยทั้ง 2 ชุมชนมีลักษณะที่คล้ายกัน วิธีการ
จัดการเริ่มจากการคดัแยกขยะการใช้หลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) และเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ซ่ึงพบว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลให้การจัดการประสบความส าเร็จ คือ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การมีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง และการได้รับเงินสนับสนุนโครงการจากเทศบาลนครพิษณุโลก 
อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในปัจจุบันของชุมชนสระสองห้องน้ันลดบทบาทลง 
ดังน้ัน เพื่อให้เกิดการจัดการมูลฝอยที่ ย่ังยืนจึงได้เสนอรูปแบบการจัดการมูลฝอยที่เปิดโอกาสให้
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ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกข้ันตอน ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการด าเนินกิจกรรม 
การรับผลประโยชน์ และการประเมินผล 
 

ผลการศกึษา 
 
1) การจดัตัง้กลุม่กจิกรรมการเรยีนรู ้“กลุม่แยกกอ่นทิง้” 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกลุ่มเจ้าหน้าที่ส านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง  ได้จัดกลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติข้ึนหน่ึงกลุ่มภายใต้ช่ือ  
“กลุ่มแยกก่อนทิ้ง” เพื่อร่วมกันศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิล 
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง สู่การศึกษาวิเคราะห์หาแนวทางที่เหมาะสมในการ
ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าโรงช้างมีส่วนร่วมต่อการคัดแยกขยะมูลฝอย
เพื่อการรีไซเคิล โดยในการประชุมครัง้ที ่1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงเป็นการประชุมเพื่อ
ช้ีแจงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการน้ี และยังเป็นการ
ช้ีแจงบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนตามความสามารถของสมาชิก เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการด าเนิน
โครงการ นอกจากน้ียังมีการให้ความรู้เก่ียวกับแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจ
ลักษณะการท างานที่ตรงกัน จากน้ันจึงเป็นการเกริ่นน าถึงความจ าเป็นในการท าโครงการและ
ประโยชน์ที่จะได้รบั เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้ท าความเข้าใจและช่วยกันวิเคราะหส์ถานการณ์การจัดการ
ขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง มีสมาชิกเข้าร่วมในการ
ประชุมทั้งส้ิน 23 คน การประชุมดังกล่าวด าเนินการคดัเลือกสมาชิกในกลุ่มเพื่อเป็นผู้ประสานงานใน
การด าเนินงานตามแนวทางของกลุ่ม ได้แก่ 

 (1) ที่ปรึกษากลุ่ม ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ผู้อ านวยการโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง ท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาหารือให้กระบวนการเรียนรู้ได้ด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ได้ผลตามเป้าหมายที่
ต้องการ 

 (2) ผู้อ านวยการกลุ่ม ได้แก่ นางสาวสุวรรณี โชติพนัง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
โรงช้าง ท าหน้าที่ในการจูงใจและกระตุ้นสมาชิกในกลุ่มใหร้่วมกันวิเคราะหส์ถานการณก์ารจัดการขยะ
มูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทา่โรงช้าง สู่การศึกษาวิเคราะห์หาแนวทางที่
เหมาะสมในการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นทีอ่งค์การบรหิารส่วนต าบลท่าโรงช้างมีส่วนร่วมตอ่การคัด
แยกขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิล 
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 (3) เจ้าของกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  ได้แก่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าโรงช้าง โดยรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง เป็นเจ้าของกิจกรรมการเรียนรู้  
มีบทบาทในการก าหนดการปฏิบัตงิานของกลุ่ม 

 (4) สมาชิกกลุ่ม เป็นเจ้าหน้าที่สังกัดส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง 
รวมถึงประชาชนในพื้นที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลทา่โรงช้าง มีบทบาทร่วมกันในการระดมสมองเพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าโรงช้าง สู่การศึกษาวิเคราะห์หาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าโรงช้างมีส่วนร่วมต่อการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิล 

 (5) เลขานุการกลุ่ม ได้แก่ นายโชคดี สวัสดิโกมล เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
และผู้ช่วยเลขานุการกลุ่ม ได้แก่ นายสมัชชา นิจอาคม ท าหน้าที่จดบันทึกและประสานงานเก่ียวกับ
การด าเนินการ รวมทั้งติดตามผลการด าเนินการจากสมาชิกรายอ่ืนเพื่อเข้ามารายงานในการพบปะ
ครั้งต่อไป 

2) สถานการณก์ารจดัการขยะมลูฝอยเพ ือ่การรไีซเคลิในพ ืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบล
ท่าโรงชา้ง จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี

ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้ยังได้
ร่วมกันศึกษาวิเคราะหส์ถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าโรงช้าง ผลการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลในพื้ นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง พบว่าพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้างเป็นแหล่งที่ตั้ง
ของโรงงานอุตสาหกรรม เป็นจุดเช่ือมโยงในการเดินทางไปสู่ภาคใต้ตอนล่างและภาคใต้ฝ่ังทะเลอันดามัน 
และมีพื้นที่อยู่ในระยะที่ไม่ห่างไกลจากตัวเมืองทั้งอ าเภอพุนพิน และอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานีมากนัก 
จึงท าให้มีผู้คนเข้ามาอาศยัและและมาประกอบอาชีพอยู่ในพื้นทีอ่งค์การบรหิารส่วนต าบลท่าโรงช้าง
เป็นจ านวนมาก เมื่อมีจ านวนประชากรที่เข้ามาอยู่อาศยัเป็นจ านวนมาก ก็ย่อมที่จะมีปริมาณขยะมาก
ข้ึนตามไปด้วย โดยพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้างมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนและน าไป
ก าจัดด้วยวิธีการฝังกลบประมาณวันละ 6.7 ตัน หรือประมาณปีละ 2,403 ตัน ซ่ึงท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าโรงช้างมีภาระคา่ใช้จ่ายในการเก็บขนและก าจัดประมาณ 94,322 บาท ต่อเดือน 
หรือประมาณ 1,131,867 บาทต่อป ีสาเหตุส าคัญเป็นผลมาจากการที่ขยะต้นทางไม่ได้รบัการคดัแยก 
ท าให้มีขยะเปียก ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายปะปนมากับขยะทั่วไป ท าให้ไม่สามารถลดปริมาณ
ขยะลงได้ รวมถึงการที่ประชาชนในแต่ละครวัเรือนขาดการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือหรอืรับผิดชอบ
ท าให้ขยะที่เกิดข้ึนในแตล่ะวันมีจ านวนมาก ตลอดจนพนักงานที่มีหน้าทีร่ับผิดชอบดแูลการก าจัดขยะ
ก็ไม่ได้มีการคัดแยกประเภท เน่ืองจากไม่มีเวลาในการคัดแยก หรือบางส่วนไม่มีความรู้ด้ าน  
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การคัดแยกขยะ โดยเฉพาะขยะที่สามารถน าไปรีไซเคิลได้ จึงไม่ได้ให้ความส าคัญในส่วนน้ีมากนัก  
ท าเพียงหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงไปในแต่ละวัน ผลจากการระดมสมองร่วมกันวิเคราะห์
สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลในพื้นที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลทา่โรงช้างท าให้ที่
ประชุมมีความเห็นร่วมกันที่จะด าเนินการหาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยทั้งขยะเปียก และ
โดยเฉพาะอย่างย่ิงพลาสติกเพื่อการรีไซเคิลภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานภาค
ส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้างเพื่อให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพและเกิดความ
ย่ังยืนต่อไป โดยที่ประชุมได้นัดหมายให้มกีารประชุมเพื่อร่วมกันหาแนวทางทีเ่หมาะสมในการส่งเสริม
ให้ประชาชนในพื้นทีอ่งค์การบรหิารส่วนต าบลท่าโรงช้างมีส่วนร่วมตอ่การคดัแยกขยะมูลฝอยเพื่อการ
รีไซเคิล และคัดเลือกแนวทางไปทดลองปฏิบัตใินคราวการประชุมครัง้ที ่2 ซ่ึงมีระยะเวลาห่างออกไป
ประมาณ 1 เดือน จากการประชุมในครัง้แรก 

3) แนวทางทีเ่หมาะสมในการสง่เสรมิใหป้ระชาชนในพ ืน้ที่องคก์ารบรหิารส่วนต าบล  
ท่าโรงชา้ง จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ีม ีสว่นรว่มตอ่การคดัแยกขยะมลูฝอยเพ ือ่การรไีซเคลิ  

ในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 ซ่ึงเป็นการประชุมเพื่อวิเคราะห์ 
หาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง  
มีส่วนร่วมต่อการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิล และคัดเลือกแนวทางไปทดลองปฏิบตัิ มีสมาชิก
เข้าร่วมประชุมจ านวน 26 คน สมาชิกในที่ประชุมไดร้่วมกันวิเคราะห์และระบุถึงแนวทางที่เหมาะสม
ในการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าโรงช้างมีส่วนร่วมต่อการคัดแยกขยะ
มูลฝอยเพื่อการรีไซเคิล และคัดเลือกแนวทางไปทดลองปฏิบัติ เพื่อทดสอบความเป็นไปได้และ  
ความเหมาะสมต่าง ๆ โดยที่ประชุมสมาชิกกลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้ได้มีมติเห็ นชอบร่วมกันให้
ด าเนินการจัดท าโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “แยกก่อนทิ้ง” ข้ึน โดยมีส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าโรงช้างเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ
กระตุ้นและสร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนเพื่อลดปริมาณ
ขยะต้นทาง และเพื่อให้มีจุดรวบรวมขยะของหมู่บ้าน เกิดความสะดวกในการเก็บขนและลดปัญหา
ขยะตกค้าง โดยที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการติดตามผลอย่างต่อเน่ือง และให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายงานผลการด าเนินงานการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลจากแนวทางการจดัการขยะมูลฝอย
เพื่อการรีไซเคิล ในโครงการบริหารจดัการขยะมลูฝอย “แยกก่อนทิ้ง” ในคราวการประชุมครัง้ที่ 3 ซ่ึง
มีระยะเวลาห่างจากการประชุมในครั้งที่ 2 เป็นเวลาประมาณ 1 เดือน ซ่ึงในระยะแรกได้ด าเนินการใน
พื้นที่น าร่อง 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 บ้านหาดผก และหมู่ที่ 4 บ้านหัวไทร โดยมีวิธีการด าเนินงาน คือ 

 (1) แต่งตั้งคณะท างานและผู้รับผิดชอบโครงการ 
 (2) จัดกิจกรรมอบรมและใหค้วามรู้เก่ียวกับการจดัการขยะมลูฝอยเพื่อการรีไซเคิล 
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 (3) จัดกิจกรรมรณรงคเ์พื่อกระตุ้นและสรา้งจติส านึกในการก าจดัขยะมูลฝอย 
 (4) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
ผลการด าเนินงานการคัดแยกขยะมลูฝอยเพื่อการรีไซเคิลจากแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย

เพื่อการรีไซเคิล ในโครงการบริหารจดัการขยะมลูฝอย “แยกก่อนทิ้ง” ที่คณะผู้รับผิดชอบโครงการได้
รายงานต่อที่ประชุมกลุ่มการเรียนรู้ในคราวการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562  
ซ่ึงเป็นการประชุมเพื่อน าผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการคัดแยกขยะมูล
ฝอยเพื่อการรีไซเคิลจากแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลจากแนวทางการจัดการขยะ
มูลฝอยเพื่อการรีไซเคิล ในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “แยกก่อนทิ้ง” ที่กลุ่มการเรียนรู้ได้
น าไปปฏิบัติจรงิในพื้นที่มารว่มกันเพื่อวิเคราะห์หาจุดเดน่ จุดด้อยตลอดจนปัญหาจากการด าเนินงาน
อีกครั้งเพื่อให้ได้เป็นแนวทางที่เหมาะสมในการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าโรงช้างอย่างแทจ้ริง รวมถึงการสะท้อนผลการศกึษาวิเคราะหแ์นวทางที่เหมาะสม
ในการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิล เสนอเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทา่โรงช้างตอ่ไป ผลการด าเนินงานพบว่า โครงการบรหิารจัดการขยะมูลฝอย “แยกก่อนทิ้ง” 
ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และมีส่วนส าคัญในการลดปริมาณขยะ ตลอดจนการสร้าง
ประโยชน์และมูลค่าเพิ่มจากขยะได้ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่โรงช้าง ซ่ึงการด าเนินโครงการดังกล่าวยังมีส่ิงทีต่้องปรับปรุงและพัฒนา
ต่อไปเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการด าเนินงานที่ดีย่ิงข้ึน น่ันคือการขยายผลการด าเนินโครงการให้
ครอบคลุมในทุกพื้นที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบลท่าโรงช้าง และการจัดตั้งธนาคารขยะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าโรงช้างเพื่อให้เป็นรูปแบบในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างยั่งยืนได้ต่อไป 

 

อภิปรายผลการวิจยั 
 
จากผลการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อ

การรีไซเคิล: กรณีศึกษาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในประเด็น
ที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบ ล 
ท่าโรงช้างที่พบว่าบรบิททางกายภาพหรือสภาพพ้ืนที่มผีลที่ท าใหเ้กิดปญัหาการจัดการขยะมูลฝอยได้ 
ดังเช่นพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้างที่เป็นแหล่งที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม เป็นจุด
เช่ือมโยงในการเดินทางไปสู่ภาคใต้ตอนล่างและภาคใต้ฝ่ังทะเลอันดามัน และมีพื้นที่อยู่ในระยะที่ไม่
ห่างไกลจากตัวเมืองทั้งอ าเภอพุนพิน และอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานีมากนัก จึงท าให้มีผู้คนเข้ามาอาศัย
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และและมาประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้างเป็นจ านวนมาก เมื่อมี
จ านวนประชากรที่เข้ามาอยู่อาศัยเป็นจ านวนมาก ก็ย่อมที่จะมีปริมา ณขยะมากข้ึนตามไปด้วย 
ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับที่ วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์ (2560) ท าการท าการศึกษาสถานการณ์
ปัญหาขยะชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ซ่ึงพบว่าปัญหาที่
ส าคัญของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย คือสภาพชุมชนแบบ 
ก่ึงเมือง-ก่ึงชนบท ที่มีการขยายตัวของความเจริญเข้าสู่ชุมชน ท าให้ปริมาณขยะเพิ่มมากข้ึน  
และเทศบาลยังขาดรปูแบบการบริหารจัดการขยะชุมชนที่ชัดเจนและเปน็รูปธรรม ทั้งน้ีเพรา ะปัญหา
ด้านงบประมาณ และการบริหารงานของเทศบาลที่ขาดการประสานงานทีชั่ดเจนกับผู้น าชุมชน ท าให้
ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนที่จะแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะ ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะในชุมชน 
เช่น บางครัวเรือนไม่คัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง ท าให้บ่อฝังกลบขยะของเทศบาลเต็มอย่างรวดเร็ว 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ทั้งน้ีจะเห็นได้ว่า ปัญหาการจัดการ
ขยะจากการศึกษาข้างต้นของวชิรวิชญ์ ยังมีสาเหตุส าคัญที่คล้ายคลึงกันกับผลการวิจัยที่ผู้วิจัยค้นพบ 
โดยในส่วนของปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้างมีสาเหตุส าคัญมา
จากการที่ขยะต้นทางไม่ได้รับการคัดแยก ท าให้มีขยะเปียก ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายปะปนมา
กับขยะทั่วไป ท าให้ไมส่ามารถลดปรมิาณขยะลงได ้รวมถึงการที่ประชาชนในแตล่ะครัวเรือนขาดการ
มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือหรือรับผิดชอบท าให้ขยะที่เกิดข้ึนในแต่ละวันมีจ านวนมาก ตลอดจน
พนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดแูลการก าจดัขยะก็ไม่ได้มกีารคดัแยกประเภท เน่ืองจากไม่มีเวลาในการ
คัดแยก หรือบางส่วนไม่มีความรู้ด้านการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะขยะที่สามารถน าไปรีไซเคิลได้  
จึงไม่ได้ให้ความส าคญัในส่วนน้ีมากนัก ท าเพียงหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายใหลุ้ล่วงไปในแตล่ะวัน 

ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิล สมาชิกกลุ่ม
กิจกรรมการเรียนรู้ได้มีมติเห็นชอบร่วมกันให้ด าเนินการจัดท าโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
“แยกก่อนทิ้ง” ข้ึนเป็นแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง ทั้งน้ีเพื่อกระตุ้นและสร้างจิตส านึกใหป้ระชาชน
มีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนเพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง และเพื่อให้มีจุดรวบรวม
ขยะของหมู่บ้าน เกิดความสะดวกในการเก็บขนและลดปัญหาขยะตกค้าง ผลการวิจัยดังกล่าว
สอดคล้องกับผลการศึกษาจากนักวิชาการหลายท่านที่มีผลการศึกษาหรือได้ข้อ ค้นพบไปในทาง
เดียวกันว่า แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลในการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความย่ังยืนได้ในระยะยาว ต้องเป็นแนวทางที่เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง  
ร่วมใจจากประชาชน ตลอดจนการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนต่า ง ๆ  
ที่เก่ียวข้องหรือตั้งอยู่ในพื้นที่ น้ัน ๆ เพื่อหนุนเสริมการจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ดังเช่นการศึกษาของ วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ ์(2560) ที่มีข้อเสนอแนะต่อแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
ว่าผู้น าชุมชนของท้องถ่ินควรส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกิจกรรม แผนงาน หรือโครงการที่มีจดุประสงค์
เพื่อลดปริมาณขยะ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะ ทั้งร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมประเมินผล ยึดหลักการพึ่งตนเองโดยมุ่ง
ใช้ทรัพยากรที่มีแต่ละชุมชนเป็นต้นทุนส าหรับกิจกรรมการ จัดการขยะ เช่น การจัดตั้งกลุ่มคัดแยก
ประเภทขยะ ธนาคารขยะชุมชน กลุ่มปุ๋ยหมัก และกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ โดยเทศบาลควรมีการส่งเสริม
ขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนปลอดขยะ ซ่ึงจะท าให้ชุมชนสะอาด น่าอยู่  
สร้างชุมชนเข้มแข็ง และเป็นการพัฒนาที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับการศึกษาของ
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม (2559) ที่มีแนวทางในการส่งเสริมการคัดแยกขยะด้วยวิธีการบอก
ปากต่อปาก การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการสร้างเครือข่ายการคดัแยกขยะอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงการ
ให้ความรู้และค าแนะน าเก่ียวกับการจดัการขยะชุมชน รณรงค์ใหค้นในชุมชนคัดแยกขยะจนเป็นนิสัย 
เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าไปมีส่วนร่วมในการน าเสนอวิธีการจัดการขยะ ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการ
คัดแยกขวดน้ าพลาสติกและกระดาษทุกชนิดเพื่อท าการรไีซเคิล 

ประเด็นด้านแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลดังอภิปรายมาข้างต้นยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ปัทมาภรณ์ สุวรรณปักษิน (2559) ที่ศึกษาเรื่องการจัดการมูลฝอย  
ที่ประสบความส าเร็จของชุมชนต้นแบบ กรณีศึกษาชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดชุมชน
ปลอดขยะ Zero Waste ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก พบว่ารูปแบบและวิธีการในการจดัการมูลฝอย
ของทั้ง 2 ชุมชนเริ่มจากการคัดแยกขยะโดยการใช้หลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) และเน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงพบว่า ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้การจัดการประสบความส าเร็จ คือ การมี
ส่วนร่วมของประชาชน การมีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง และการได้รับเงินสนับสนุนโครงการจากเทศบาล
นครพิษณุโลก จากงานวิจัยที่ผู้วิจัยน ามาอภิปรายข้างต้นจะเห็นได้ถึงทิศทางในการก าหนดแนว
ทางการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้างที่ต้องสร้างการมี
ส่วนร่วมจากประชาชน และหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถของผู้บรหิาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลทา่โรงช้าง 
ก็จะช่วยให้การด าเนินแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าโรงช้างบรรลุผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ได้ อีกทั้งยังก่อให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชนและชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทา่โรงช้างอย่างยั่งยืนไดอี้กทางหน่ึง 
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ข้อเสนอแนะ 
  
1) ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 
 (1) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้างควรก าหนดให้มีการด าเนินโครงการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอย “แยกก่อนทิ้ง” ต่อไป และควรบรรจุอยู่ในแผนระยะยาวในการด าเนินโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง เพื่อการจัดสรรงบประมาณได้อย่างต่อเน่ือง 

 (2) องค์การบริหารส่วนต าบลทา่โรงช้างควรขยายผลการด าเนินโครงการบรหิารจัดการ
ขยะมูลฝอย “แยกก่อนทิ้ง” ไปยังพื้นที่อ่ืน ๆ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลทา่
โรงช้างให้ครอบคลุมทกุพื้นที่และทุกหมู่บา้น 

 (3) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้างควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้ง
ธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้างข้ึนในการด าเนินงานระยะต่อไป เพื่อเป็นแหล่ง
รับซ้ือขยะจากภาคครัวเรือนที่จะสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน กับทั้งยังช่วยสร้างแรงจูงใจในการคัด
แยกขยะมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลได้อีกทางหน่ึงด้วย 

2) ข้อเสนอแนะในการวจิยัครัง้ตอ่ไป 
 (1) ท าการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อให้

ได้ผลการศึกษาเชิงปริมาณในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย 
 (2) ท าการศึกษาเชิงลึกถึงรูปแบบการจัดการกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่

เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึง
รูปแบบการจัดการกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัตเิก่ียวกับการจดัการขยะมลูฝอยในรูปแบบต่าง ๆ 
อันจะน ามา ซ่ึงการพัฒนาและต่อยอดรูปแบบกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่ก่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพต่อไป 
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การประยุกต์การเรยีนรูจ้ากการปฏบิัติเพื่อแก้ไขปัญหาการบันทึก  
Log Sheet ของพนักงานในกระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจรงิ 

กรณีศึกษา บริษ ัทเอเชียนน้ ามันปาล์ม จ ากัด 

สิทธิภาส อุดมผลกุล* 
 

บทคัดยอ่ 
 

บริษัท เอเชียนน้ ามันปาล์ม จ ากัด ด าเนินกิจการผลิตน้ ามันปาล์มดบิจากผลปาล์มสดซ่ึงรับซ้ือ
มาจากเกษตรกรทั่วไป การด าเนินงานด้านการผลิตของบริษัทฯ ในกระบวนการผลิตน้ ามันปาล์ม 
ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่ การน่ึง การนวด การกวน การหีบ ซ่ึงใน 4 ข้ันตอนของกระบวนการผลิตน้ี
จะมีการบันทึก Log Sheet ของพนักงานในทุกข้ันตอน เมื่อพนักงานฝ่ายผลิตท าการบันทึก Log Sheet 
ในกระบวนการผลิตใน 4 ข้ันตอนไม่ตรงจริง ส่งผลต่อคุณภาพของน้ ามันปาล์มดิบที่ได้  เพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว บริษัทฯ มีการฝึกอบรมส าหรับพนักงานฝ่ายผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  แต่ไม่
ประสบความส าเร็จ เน่ืองจากพนักงานขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่เห็นความส าคัญของการบันทึก 
Log Sheet ในกระบวนการผลิต ดังน้ัน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน 
(Competencies) สายการผลิตให้มีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของการบันทึก 
Log Sheet ให้ตรงจริงในกระบวนการผลิต เพราะมีผลต่อคุณภาพของน้ ามันปาล์มดิบที่ได้ส่งผลต่อ
ราคาขายผลผลิตน้ ามันปาล์มดิบของบริษัทฯ เพื่อให้ได้น้ ามันปาล์มดิบที่มีคุณภาพสูง ผู้บริหาร และ
ฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ เห็นควรน าการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  (Action Learning) มาใช้เป็นวิธีการ
เรียนรู้โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม (Participation) และน ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานมาประชุมกันอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อแก้ไขปัญหางานของตนและเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการเรียนรู้จากงานในที่ท างาน และเป็นการให้
โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนรว่มทางการบริหารจัดการเก่ียวกับการตดัสินใจใน
เรื่องต่าง ๆ จากการป ฏิบัติ  (Action Learning) ประกอบด้วย สมาชิกที่มีต าแหน่งและห น้าที่
รับผิดชอบในการท างานที่อยู่คนละสาย แต่มีความเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงในการท างานทั้งหมด เพื่อให้

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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เกิดมุมมองที่หลากหลาย เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในการศึกษาในครั้งน้ี 
มีผู้เข้าร่วม จ านวน 8 คน จาก 5 ส่วนงานในสายการผลิต ได้แก่ ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต 
หัวหน้ากะฝ่ายผลิต พนักงานฝ่ายผลิต และส่วนงานวิเคราะห์ (LAB) เข้าร่วมประชุมพบปะ จ านวน 3 
ครั้ง โดยในการประชุมครั้งแรกเป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา  ครั้งที่ 2 เป็นการร่วมกัน
เสนอแนะแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหา และครั้งที่ 3 เป็นการรายงายผลการศึกษาให้ที่ประชุมได้ 
รับทราบ 

ผลการศึกษาพบว่า 
1) สาเหตุของปัญหาการบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจริงของพนักงาน

ฝ่ายผลิตของบริษัทฯ จากการศึกษาแนวทางการด าเนินการด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ดังน้ี  
(1)  การขาดการมีส่วนร่วมของพนักงานในระดับหัวหน้างาน ซ่ึงรู้ถึงปัญหาเรื่องอุปกรณ์การตรวจวัด
ค่าไม่ได้มาตรฐาน ช ารุด เสียหาย แล้วไม่ตรวจสอบก่อนด าเนินกระบวนการผลิต รวมถึงพนักงานฝ่าย
ผลิต สายปฏิบัติการ ขาดวินัย ใช้ความเคยชินในการบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิต แต่ขาด
บทลงโทษ แม้การกระท าส่งผลต่อคุณภาพน้ ามนัปาล์มดิบทีไ่ด ้(2)  การขาดการมีส่วนรว่มของหัวหน้า
กะฝ่ายผลิต พนักงานฝ่ายปฏิบัติการสายการผลิตในการบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิตที่ไม่
ตรงจริง เพราะไม่เห็นความส าคัญของการบันทึก Log Sheet ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการผลิต  
ท าให้การค านวณการผลิตคลาดเคล่ือน ตั่งแต่ กระบวนการรับซ้ือปาล์ม การบรรจุกะบะ การน่ึง  
การนวด การกวน การหีบ เป็นต้น ตลอดจนการค านวณปริมาณน้ ามันที่ผลิตได้ เมล็ดใน และ  
ผลพลอยได้ต่าง ๆ ก็เกิดการคาดเคล่ือน อีกทั้งยังไม่สามารถค านวณต้นทุนที่แท้จริงได้ และย่ิงเป็น
อุปสรรคต่อการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร (3)  การขาดการมีส่วนร่วมของพนักงานฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุม
คุณภาพและจัดส่งสินค้า และส่วนงานวิเคราะห์ (LAB) ซ่ึงรู้ถึงปัญหาแต่ไม่มกีารส่ือสารระหว่างกันถึง
การแก้ไขปัญหาที่เกิดการปล่อยปละละเลยการไม่ปฏิบัตติามกฎ ระเบียบที่วางไว้ และไม่มีบทลงโทษ 
ท าให้ผู้ปฏิบัตไิม่เหน็ความส าคญัถึงการบันทกึ Log Sheet ในกระบวนการผลิตที่ใหต้รงจรงิ 

2) ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข/ป้องกันปัญหาที่ได้จากการศกึษาแนวทางการด าเนินการด้วย
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบันทึก Log Sheet ของพนักงานใน
กระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจริง ดังน้ี (1) การจัดอบรมส าหรับพนักงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้
พนักงานสายปฏิบัติการฝ่ายผลิตเห็นถึงความส าคัญของการบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิต 
ที่ตรงจริงแสดงผลดี–ผลเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตหากมีการบันทกึ Log Sheet ในกระบวนการ
ผลิตที่ไม่ตรงจริง รวมถึงภาพรวมที่เกิดข้ึนกับบริษทัฯ ถ้าปัญหาน้ีไม่ได้รบัการแก้ไข และยังเกิดข้ึนอยู่ 
(2)  มีการติดตั้งอุปกรณ์ในการบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิตที่เป็นแบบอัตโนมัติเพื่อเก็บ
ข้อมูลในการท างาน และใช้ในการตรวจสอบการท างานของพนักงานในการบันทึก  Log Sheet  
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ในกระบวนการผลิตให้ตรงจริง และการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามการท างานของพนักงาน
สายการผลิตว่าได้ตรวจสอบหรือมีการบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิตจริงหรือไม่  
(3)  ก าหนดบทลงโทษ ส าหรับพนักงานที่ปล่อยปละละเลยการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้ 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเห็นความส าคัญถึงการบนัทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิตที่ให้ตรงจริง 

3) การเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานใน 3 กระบวนการเพื่อแก้ไขปัญหาการการบันทึก 
Log Sheet ในกระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจรงิน้ัน คือ (1)  การอบรมเพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจเพื่อให้
เห็นถึงความส าคัญของการบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิต (2)  กระบวนการวิเคราะห์ 
(Analysis) การบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิตหลังการอบรม (3)  กระบวนการทดสอบ 
(Testing) การบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิตหลังการอบรม จากผลการศึกษาทั้ง 3 ข้อ 
ในครั้งน้ีจะเป็นการน าเสนอผู้บริหารเพื่อออกเป็นนโยบายและติดตามผลอย่างต่อเน่ือง และเช่ือว่าหาก
ท าตามมตทิี่ประชุมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต  
 
ค  าส าคญั: การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัต ิปัญหาการบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิต

ที่ไม่ตรงจริง 
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บทน า 
 
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) เป็นวิธีการเรียนรู้โดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานมาประชุมกัน

อย่างสม่ าเสมอ เพื่อแก้ไขปัญหางานของตนและเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการเรียนรู้จากงานในที่ท างาน  
ต่างจากการศึกษาที่เรียนรู้ไปเพื่อกาลข้างหน้า ต่างจากฝึกอบรมตรงทีไ่ด้รบัการอบรมฝึกฝนจากผู้อ่ืน  
อาชัญญา รัตนอุบล (2548: 1-3) กล่าวว่าการเรียนรู้จากการปฏิบตัิเป็นการเรียนรู้ทีก่ลุ่มบุคคลเรียนรู้
จากการเผชิญกับสภาพปัญหาจริงที่เกิดข้ึนจากงานในสถานที่ท างานใช้การถามในการสร้างความรู้  
ทักษะ และเจตคติ แสวงหาค าตอบ เพื่อตอบค าถามจากการลงมือปฏิบัตจิริงในสถานการณ์จรงิ มีการ
วิพากษ์วิจารณ์ไตรตรอง ทบทวน และสะท้อนความคิดของตนออกมาเป็นการร่ วมคิด ร่วมท า  
ของกลุ่มคนที่ท างานและเรียนรู้จากการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เกิดจากการร่วมมือกันท างานอย่างมีระบบ 
ผลสัมฤทธิ์ของการท างานดีกว่าการท างานแบบตัวใครตัวมัน แต่มีการวางแผนร่วมกัน  ปรึกษากัน 
 แบ่งงานกันท าเปิดโอกาสให้มีการคิดแก้ปัญหาทั้งรายบุคคลและขอความคิดเห็นจากกลุ่ม  มีการ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหวา่งบคุคลก่อให้เกิดทกัษะตา่ง ๆ  อันได้แก่ ทักษะการคิดวิจารณญาณ ทักษะ
การส่ือความหมาย ทักษะทางสังคม ความเป็นผู้น า รู้จักตัดสินใจ สร้างความไว้วางใจ สามารถแก้ไข
ปัญหาข้อขัดแย้งในการท า  งานร่วมกัน การช่วยเหลือพึ่งพากัน รู้จักการส่ือสาร ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Robinson (1991: 1-8) กล่าวว่า การเรียนรู้ของผู้ใหญ่เป็นเรื่องของการเปล่ียนแปลง 
เป็นการเรียนรู้ที่ยึดปัญหาเป็นศนูย์กลาง ผู้ใหญ่จะเรียนรู้เมื่อมีปัญหาหรอืตระหนักถึงช่องว่างระหว่าง
จุดที่ตนยืนกับจุดที่ตอ้งการไปใหถึ้ง และประสบการณ์การเรียนรู้จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดพลังในการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทีน่ าส่ิงทีไ่ดเ้รียนรู้ไปใช้ไดใ้นทันท ี

บริษัท เอเชียนน้ ามันปาล์ม จ ากัด เป็นบริษัทฯ ที่ด าเนินการเก่ียวกับการผลิตน้ ามันปาล์มดิบ
จากผลปาล์มสดซ่ึงรับซ้ือมาจากเกษตรกรทั่วไป โดยมีโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 2 ต าบลอ่าวลึกใต้ 
อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ พื้นที่ทั้งหมดของโรงงานมีจ านวนทั้งส้ิน 120 ไร่ มีพนักงาน 100 คน 
น้ ามันปาล์มดิบซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะถูกส่งไปให้ กับลูกค้า เช่น บริษัทโรงกล่ัน
น้ ามันพืชส าหรับการผลิตน้ ามันพืชเพื่อการบริโภค ส่วนเมล็ดในที่ได้รับจากการผลิตน้ ามันดิบ  
จะจัดจ าหน่ายให้กับลูกค้าเพื่อใช้ในการสกัดน้ ามันพืชต่อไป บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากมาตรฐาน 
ISO 14001 มาตรฐานภายใตน้โยบายดา้นส่ิงแวดล้อมในกระบวนการผลิตน้ ามนัปาล์ม การด าเนินงาน
ด้านการผลิตของบริษัทฯ ในข้ันตอนการอบทะลายด้วยไอน้ า (Sterilization) โดยการอบที่อุณหภูมิ 
130 ถึง 135 องศาเซลเซียส ใช้ความดัน 2.5 ถึง 3  Bars ใช้ระยะเวลานาน 50 ถึง 75 นาที  
การอบทะลายจะช่วยหยุดปฏิกิริยาไลโปไลซีสที่ก่อให้เกิดกรดไขมันอิสระในผลปาล์มและช่วยให้ผล
ปาล์มอ่อนนุ่มหลุดจากข้ัวผลได้ง่าย ซ่ึงบริษัทฯ ประสบปัญหาการบันทึก Log Sheet ของพนักงาน 
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ในกระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจริง ส่งผลต่อคุณภาพของน้ ามันปาล์มดิบที่ได้ และยังส่งผลต่อราคาขาย
ผลผลิตของบริษัทฯ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว บริษัทฯ มีการฝึกอบรมส าหรับพนักงานฝ่ายผลิตเพื่อ
แก้ไขปัญหาแต่ไม่ประสบความส าเร็จ  เน่ืองจากพนักงานขาดความรู้ความเข้าใจ  และไม่เห็น
ความส าคัญของการบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิต ดังน้ัน เพื่อแก้ไขปัญหาและเป็นการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน (Competencies) สายการผลิตให้มีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจ 
และเห็นความส าคัญของการบันทึก Log Sheet ให้ตรงจริงในกระบวนการผลิต ผู้บริหาร และฝ่าย
บุคคลของบริษัทฯ เห็นควรน าการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) มาใช้เป็นวิธีการเรียนรู้ 
โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม (Participation) และน ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานมาประชุมกันอย่างสม่ าเสมอ เพื่อ
แก้ไขปัญหางานของตนและเรียนรู้รว่มกัน เป็นการเรียนรู้จากงานในทีท่ างาน 

 

ค  าถามการวจิยั 
 

1) ปัญหาการบั นทึ ก Log Sheet ในกระบวนการผลิตที่ ไ ม่ต รงจริ งของพนักงาน 
บริษัท เอเชียนน้ ามันปาล์ม จ ากัด น้ันมีสาเหตุมาจากปัจจยัใดบ้าง 

2) แนวทางการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัท เอเชียนน้ ามันปาล์ม จ ากัด  ในการแก้ปัญหา
การบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจริง ควรเป็นอย่างไร 

 

วัตถุประสงคใ์นการวจิยั 
 
เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหา ก าหนด เสนอแนะ โดยใช้แนวทางการมีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาการบันทึก Log Sheet ของพนักงานบริษัท เอเชียนน้ ามันปาล์ม จ ากัด ในกระบวนการผลิตที่
ไม่ตรงจริง 
 

เอกสารและงานวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูจ้ากการปฏบิัติ 
 
1) แนวคดิ ทฤษฎ ีเก ีย่วกบัการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิ(Action Learning) 
การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตักิาร (Action Learning) 
วิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การในปจัจุบนัมีการพัฒนาไปอย่างตอ่เน่ือง  และ

มีวิธีการรูปแบบใหม่ ๆ เกิดข้ึนอยู่เสมอ ทั้งน้ีก็เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรที่มีความส าคัญ
ย่ิงต่อความส าเร็จขององค์กรโดยรปูแบบของการเรียนรู้ทีไ่ดร้ับการยอมรบัว่าสามารถสร้างให้ผู้เรียนรู้
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เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลวิธีการหน่ึงคือการเรียนรู้ที่ เรียกว่า “การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ (Action Learning)”  

การเรียนรู้จากการป ฏิบัติ  (Action Learning: AL) เป็นวิธีการที่นิยมใช้ในการท า  OD  
(การพัฒนาองค์การ) วิธีการน้ีอยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่า “การกระท ากับการเรียนรู้ต้องเกิดควบคู่กันไป” 
เป็นการเรียนรู้ที่จากการปฏิบัติที่อาศัยประสบการณ์ ความรู้ มุมมองที่กลุ่มหรือบุคคลมี จากการ
ซักถามแลกเปล่ียนความเห็นน าไปสู่ทางออกใหม่ ๆ ที่แตกต่าง  น าความรู้มาคิดใคร่ครวญแล้ว
แลกเปล่ียนถ่ายทอดแก่กันสร้างประโยชน์ให้กับตน ทีม และองค์การ การเรียนรู้น้ีเกิดจากความสมัคร
ใจขับเคล่ือนโดยผู้เรียนและกลุ่มโดยมีกระบวนการเรียนรู้จากการป ฏิบัติ  (Action Learning 
Process) ดังน้ี 

 (1) ปัญหาต้องเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ  คุ้มค่ากับเวลา  เงิน ทรัพยากร 
ที่ลงทุน โดยมีประเด็นหรือปัญหาจริง เพราะรูปแบบการเรียนรู้จะวางบนพื้นฐานประเด็นปัญหาที่มี
ความส าคัญต่อบุคคล ต่อกลุ่ม หรือต่อองค์กร ปัญหาน้ันจะต้องมีประเด็นทีต่้องการการแก้ไข ปรับปรงุ
เร่งด่วน และเป็นโอกาสที่กลุ่มจะได้เรียนรู้ร่วมกัน และสร้างองค์ความรู้ใหมใ่หเ้กิดข้ึน 

 (2) มีกลุ่มเรียนรู้ กลุ่มน้ีควรมีสมาชิกประมาณ 4-8 คน ที่มีความแตกต่างทางความรู้ 
และประสบการณ์บ้าง โดยมาจากคนละส่วนงาน/หน่วยงานภายในองค์การ  ซ่ึงควรมีทักษะ ฝีมือ 
ที่เสริมกัน เป็นผู้รู้ ผู้สนใจ มีอ านาจเก่ียวข้อง ในประเด็นปัญหาที่กลุ่มสนใจเป็นหลักเพื่อท าให้มี 
แนวคิดที่หลากหลาย กลุ่มจะได้รบัมอบหมายให้ศกึษาประเด็นปญัหาทียั่งไมม่ีค าตอบที่แน่ชัด 

 (3) มีกระบวนการที่กระตุน้ใหเ้กิดการศกึษาปัญหาอย่างลึกซ้ึง มีการซักถามและสะท้อน 
มุมมอง ต้องคิดก่อนท า ท าแล้วใคร่ครวญ วิเคราะห์หาความเป็นเหตุเป็นผล และแนวทางแก้ไข 
กระบวนการ Action Learning จะเน้นการศึกษาและการใคร่ครวญที่ลึกซ้ึงกว่าการถามตอบทั่วไป  
โดยเน้นการถามค าถามที่ถูกต้องมากกว่าการแสวงหาค าตอบที่ถูกต้องจะต้องกระตุ้นให้เกิดการ
สะท้อนแง่มุมที่ไม่เคยทราบไมเ่คยคิดมาก่อนมากกว่าจะเน้นการแสวงหาค าตอบที่รูอ้ยู่เดิมแล้ว ค าถาม
จะเป็นเครื่องมือในการน าไปสู่การพูดคุยกัน การกระตุ้นการคิดและแสวงหาทางเลือกที่เป็นนวัตกรรม
และเป็นระบบ  และส่งผลต่อการเรียนรู้ต่อเมื่อผู้มีส่วนร่วมได้เข้าใจในประเด็นปัญหาได้แสวงหา
ทางเลือกที่หลากหลาย ได้ไตรตรองอย่างรอบคอบแล้วจึงลงมอืปฏิบัต ิ

 (4) แนวทางแก้ไข น าเอาค าแนะน าที่ไดร้ับไปปฏิบัตซ่ึิงแนวทางน้ันต้องถูกต้อง ประหยัด 
คุ้มค่า ดีกว่า เร็วกว่า โดยจะต้องมีความจ าเป็นทีต่้องมีการปฏิบัตกิาร กลุ่มจะต้องมี ความสามารถและ
มีความรู้ที่จะด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงจะเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหา  การก าหนดเป้าหมาย 
การศึกษาทางเลือก และการปฏิบัติการ การเรียนรู้จะเกิดข้ึน เมื่อกลุ่มได้ ใคร่ครวญไตร่ตรอง
ประสบการณ์ทีเ่กิดข้ึน 
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 (5) การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การเรียนรู้ คิดใคร่ครวญ ในการปฏิบัติต้องท าอย่าง 
ต่อเน่ือง จริงจังในทุกโอกาสที่เป็นไปได ้จะต้องมีความมุ่งมัน่ที่จะเรียนรู้ Action Learning ไม่ได้เน้น
การแก้ปัญหาระยะส้ันเท่าน้ันแต่ให้ความส าคญัแก่การเรียนรูท้ี่เกิดข้ึนในระดบับคุล กลุ่ม และองค์กร 
ย่ิงกลุ่มได้พัฒนาความรู้ความสามารถมากข้ึนเพียงใด คุณภาพของการปฏิบัติการเพื่อปัญหาจะเพิ่มข้ึน
ตามตัว 

 (6) ผู้เอ้ือประโยชน์หรือผู้อ านวยการกลุ่ม ท าหน้าที่เป็น Learning Coach คอยกระตุ้น 
วางแผน ควบคุม จัดการกับการแลกเปล่ียนความคดิ ผลักดันการปฏิบัต ิแก้ไขความขัดแย้ง หาข้อสรุป
ของกลุ่ม  

2) ทฤษฎแีผนผงักา้งปลา (Cause Effect or Fishbone Diagram) 
แผนผังก้างปลา  (Fishbone Diagram) หรือเรียกเป็นทางการว่า  แผนผังสาเหตุและผล 

(Cause Effect Diagram) หรือแผนผังอิชิกาว่า (Ishikawa Diagram) ซ่ึงได้รับการพัฒนาครั้งแรกเมื่อ
ปี ค .ศ. 1943 โดยศาสตราจารย์คาโอรุ อิชิกาว่า แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว แสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างปัญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เปน็ไปไดท้ี่อาจก่อให้เกิดปญัหาน้ัน (Possible Cause)  
เมื่อไรจึงจะใช้แผนผังก้างปลา  คือเมื่อต้องการค้นหาสาเหตุของปัญหา  เมื่อต้องการท าการศึกษา  
ท าความเข้าใจ หรือท าความรู้จักกับกระบวนการอ่ืน ๆ เมื่อท าผังก้างปลาแล้วจะท าให้เราสามารถรู้
กระบวนการของปัญหาไดง้่ายข้ึน เมื่อต้องการใหเ้ป็นแนวทางในการระดมสมอง ซ่ึงจะช่วยให้ทุก ๆ คน
ให้ความสนใจในปัญหาของกลุ่มซ่ึงแสดงไว้ทีห่ัวปลา วิธีการสร้างแผนผังก้างปลา ส่ิงส าคัญในการสร้าง
แผนผังคือ ต้องทาเป็นทีม เป็นกลุ่ม โดยมีข้ันตอน 6 ข้ันตอนดังน้ี (1)  ก าหนดประโยคปญัหาทีห่ัวปลา 
ควรก าหนดให้ชัดเจนและมีความเป็นไปได ้ซ่ึงหากเราก าหนดประโยคปญัหาน้ีไม่ชัดเจนตัง้แต่แรกแล้ว  
จะท าให้เราใช้เวลามากในการค้นหา  สาเหตุ และจะใช้เวลานานในการท าผังก้างปลาการก าหนด
ปัญหาที่หัวปลา (2)  ก าหนดปัจจัยที่จะท าให้เกิดปัญหาน้ัน ๆ บนก้างปลา ช่วยให้เราแยกแยะและ
ก าหนดสาเหตุต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล โดยส่วนมาใช้หลักการ 4M1E มาจาก 
M–Man คนหรือพนักงานหรือบุคลากร, M–Machine เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก, 
M–Material วัตถุดิบหรืออะไหล่อุปกรณ์ที่ใ ช้ในกระบวนการ, M–Method กระบวนการท างาน,  
E–Environment อากาศ สถานที่ บรรยากาศในการท างาน, ทั้งน้ีไม่ได้หมายความว่า การก าหนด
ก้างปลาจะต้องใช้ 4M1E เสมอไป เพราะหากเราไม่ได้อยู่ในกระบวนการผลิตแล้ว ปัจจัยน าเข้า 
(Input) ในกระบวนการก็จะเปล่ียนไป  เช่น 4P-Place, Procedure, People, Policy, 4S-Surrounding, 
Supplier, System, Skill และ  MILK-Management, Information, Leadership, Knowledge  
(3)  ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแต่ละปัจจยั (4)  หาสาเหตุหลักของปัญหา (5)  จัดล าดับความส าคญั
ของสาเหตุ และ (6)  ใช้แนวทางการปรบัปรุงทีจ่ าเป็น 



838 
 

 
 
ภาพที ่1  แผนผังก้างปลา 

 
สาเหตุของปัญหาจะเขียนไว้ในก้างปลาแต่ละก้าง ก้างย่อยเป็นสาเหตุของก้างรองและก้าง

รองเป็นสาเหตุของก้างหลัก เป็นต้น หลักการเบื้องต้นของแผนภูมิก้างปลา (Fishbone Diagram)  
คือ การใส่ช่ือของปัญหาที่ตอ้งการวเิคราะห ์ลงทางด้านขวาสุดหรือซ้ายสุดของแผนภูมิ โดยมีเส้นหลัก
ตามแนวยาวของกระดูกสันหลัง  จากน้ันใส่ช่ือของปัญหาย่อย ซ่ึงเป็นสาเหตุ ของปัญหาหลัก  
3–6 หัวข้อ โดยลากเป็นเส้นก้างปลา (Sub-Bone) ท ามุมเฉียงจากเส้นหลัก เส้นก้างปลาแต่ละเส้นให้
ใส่ช่ือของส่ิงที่ท าให้เกิดปัญหาน้ันข้ึนมา ระดับของปัญหาสามารถแบง่ย่อยลงไปไดอี้ก ถ้าปัญหาน้ันยัง
มีสาเหตุที่เป็นองค์ประกอบย่อยลงไปอีก โดยทั่วไปมักจะมีการแบ่งระดับของสาเหตุย่อยลงไปมาก
ที่สุด 4–5 ระดับ เมื่อมีข้อมูลในแผนภูมิที่สมบูรณ์แล้ว จะท าให้มองเห็นภาพขององคป์ระกอบทัง้หมด
ที่จะเป็นสาเหตุของปัญหาทีเ่กิดข้ึน  

3) งานวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
ณัฐวุฒิ กาญจนธนากุล (2561) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการเพิ่มการมีส่วนร่วมของ

พนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการน าระบบวางแผนทรัพยากรส าเร็จรูป (ERP) เข้ามาใช้ในบริษัท 
บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จ ากัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2558 บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จ ากัด 
(มหาชน) ได้น าระบบวางแผนทรัพยากรส าเร็จรูป (ERP) เข้ามาใช้ในบริษัทมีกระบวนการในข้ันตอน
การด าเนินการประมาณ 1 ปีและเริ่มใช้ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ปัจจุบันได้มีการใช้ระบบไปแล้ว
กว่า 3 ปีแต่ยังพบว่ามีปัญหาที่เกิดข้ึนคือ (1)  ระบบ ยังขาดความเสถียรมีการแก้ไขระบบอยู่
ตลอดเวลา (2)  ติดประเด็นกับผู้ตรวจสอบบัญชี (3)  เกิดความซ้ าซ้อนในการท างาน (4)  ระบบและ
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รายงานสรุปในบางฝ่ายไม่สามารถใช้งานได้จริง (5)  ต้นทุนการพัฒนาที่เพิ่มข้ึน จึงมีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่จะต้องมีการหาสาเหตุของปัญหา และวิธีการแก้ไข ซ่ึงผู้ศึกษาได้มีการวิเคราะห์เบื้องต้น 
ถึงสาเหตุของปัญหา จากกระบวนการน าระบบ ERP เข้ามาใช้ พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขาด
การมีส่วนร่วมของพนักงาน จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องหาว่าการขาดการมีส่วนร่วมของ
พนักงานน้ันเกิดข้ึน ณ จุดใดของกระบวนการน าระบบ ERP เข้ามาใช้ในบริษัท และกระบวนการ 
มีส่วนร่วมที่ดีของพนักงานควรเป็นอย่างไร โดยใช้วิธีการศกึษาด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
(Action Learning) จัดตั้งกลุ่มเรียนรู้จากตัวแทนพนักงาน 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายการตลาด 
ฝ่ายสินเช่ือ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายส านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วม
ประชุมพบปะจ านวน 3 ครั้ง โดยครั้งแรกวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ครั้งที่สองร่วมกันเสนอแนะหา
วิธีการแก้ไขปัญหา และครั้งที่สามรายงานผลศึกษาให้ทีป่ระชุมทราบ ผลการศึกษาพบว่าการขาดการ
มีส่วนร่วมของพนักงานเกิดข้ึน 4 จุดของกระบวนการน าระบบ  ERP เข้ามาใช้ น้ันคือ (1)  การขาด
การมีส่วนร่วมของพนักงานในระดับหวัหน้างานในการคดัเลือกผู้พัฒนาระบบ ERP (2)  การขาดการมี
ส่วนร่วมของพนักงานในกระบวนการวิเคราะห์ (Analysis) ระบบ ERP (3)  การขาดการมีส่วนร่วม
ของพนักงานในกระบวนการทดสอบ (Testing) ระบบ ERP (4)  การขาดการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ในการใช้งานระบบ  ERP ซ่ึงเป็นการตอบค าถามการวิจัยในข้อ (1)  การขาดการมีส่วนร่วมของ
พนักงานในการน าระบบบริหารทรัพยากรส าเร็จรูป (ERP) เกิดข้ึน ณ จุดใดจากน้ันผลการเสนอแนะ
ในที่ประชุมถึงวิธีการแก้ปัญหา จึงได้ข้อสรุปทีต่อบค าถามการวิจยัในข้อที่ (2)  แนวทางการมีส่วนร่วม
ที่ดีของพนักงานบริษัท  บ้านสวยกรุ๊ป  (สุราษฎร์ธานี) จ ากัด (มหาชน) ในการน าระบบวางแผน
ทรัพยากรส าเร็จรูป ERP เข้ามาใช้ควรเป็นอย่างไร ซ่ึงได้ผลว่า (1)  กระบวนการคัดเลือกผู้พัฒนา
ระบบ ERP การคัดเลือกผู้พัฒนาระบบในครั้งตอ่ไปจะตอ้งท าตามนโยบายการคัดเลือกผู้พัฒนาระบบ
ภายนอก (2)  การมีส่วนร่วมของพนักงานในกระบวนการวิเคราะห์ (Analysis) ระบบ ERP ในแต่ละ
ส่วนงานซ่ึงผู้ที่จะให้ข้อมูลได้ละเอียดลงลึกมากที่สุดน้ันไม่ใช่ระดับหัวหน้างาน แต่เป็นพนักงานที่
ท างานในต าแหน่งน้ัน ๆ เท่าน้ัน (3)  การมีส่วนร่วมของพนักงานในกระบวนการทดสอบ (Testing) 
ระบบ ERP น้ันเป็นกระบวนการที่ส าคัญทีสุ่ดเน่ืองจากเป็นกระบวนการหน่ึงในการตรวจรบังานน้ัน ๆ  
หากทุกคนที่ใช้ระบบขาดการมส่ีวนร่วมในการทดสอบระบบน้ัน ก็เหมือนการยอมรับงานที่ไมส่มบูรณ์ 
ตามแบบแผนที่ควรจะเป็น (4)  การมีส่วนร่วมของพนักงานในการใช้งานระบบ  ERP น้ันจะต้อง 
มีส่วนร่วมในทุกต าแหน่งงานซ่ึงแต่ละต าแหน่งก็จะมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างกัน จากการสรุป
ทั้ง 4 หัว ข้อน้ันในข้อข้อเสนอแนะที่  1-3 จะ เป็นการน าเสนอผู้บริหารเพื่อออกเป็นนโยบาย  
ส่วนในข้อเสนอแนะให้ตัวแทนในแต่ละฝ่ายกลับไปประชุมกลุ่มย่อยของฝ่ายตนเองและผลักดันให้ เกิด
การใช้งานระบบให้มากข้ึน โดยจะน าข้อมูลการใช้งานมาแสดงรายงานในวาระการประชุมครั้งต่อไป  
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งน้ีจะต้องมีการติดตามผลการใช้งานของพนักงานอย่างต่อเน่ืองและ
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ และเมื่อมีการพัฒนาระบบในส่วนงานใหม่จะต้องน านโยบายในการน า
ระบบ ERP เข้ามาใช้ตั้งแต่ข้ันตอนการคดัเลือกผู้พัฒนาระบบ การวิเคราะหร์ะบบ การทดสอบระบบ 
ทุกข้ันตอนจะต้องมีการรายงานผลการท างานใหผู้้บรหิารทราบอย่างเครง่ครดั  

 

กระบวนการและการด าเนนิกจิกรรมการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัิ 
 

องคป์ระกอบกระบวนการการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั  ิ
ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัตน้ัิน ผู้ศึกษาได้พิจารณาองค์ประกอบการ

เรียนรู้ที่ส าคัญ ดังน้ี 
1)  พิจารณาประเด็นปญัหาทีม่ีความส าคัญเร่งด่วนทีจ่ะตอ้งแก้ไขในกระบวนการการเรียนรู้

จากการปฏิบัติได้หยิบยกเรื่อง “การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการบันทึก 
Log Sheet ในกระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจริงของพนักงานบริษัท เอเชียนน้ ามันปาล์ม จ ากัด”  
มาเป็นประเด็นในการศึกษา เน่ืองจากผู้ศึกษาพิจารณาแล้วว่าปัญหาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
พนักงานน้ัน ส่งผลต่อคุณภาพของน้ ามันปาล์มทีผ่ลิตได ้ซ่ึงเป็นประเด็นที่เร่งดว่นและจะต้องได้รบัการ
แก้ไขโดยเร็ว  

2) การอนุมัติการท าการศึกษาจากผู้บริหาร เน่ืองจากผู้ศึกษาปฏิบัติงานในบริษัท  ซ่ึงเป็น
หน่วยงานภาคเอกชน การด าเนินการต่าง ๆ  จ าเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร เป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบายของบริษัท รวมถึงจะส่งผลให้การ
ด าเนินการได้รับความร่วมมอืจากฝ่ายทีเ่ก่ียวข้องเป็นอย่างดี 

3) จัดตั้งกลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) การจัดตั้งกลุ่มการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ  (Action Learning) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการขับเคล่ือน โดยมีการจัดกลุ่ม
ประกอบด้วยสมาชิกที่มีต าแหน่งและห น้าที่รับผิดชอบในการท างานที่อยู่คนละสาย แต่มีความ
เก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงในการท างานทั้งหมด เพื่อให้เกิดมุมมองที่หลากหลาย เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและ
สร้างการเรียนรู้ร่วมกันในการศกึษาในครัง้น้ี มีผู้เข้าร่วม จ านวน 8 คน จาก 5 ส่วนงาน 

4) เน้นกระบวนการการถามและการฟัง เพื่อให้ได้ข้อสรุปทีส่ามารถน าไปปฏิบตัิและเกิดผล
สัมฤทธิ์ การประชุมกลุ่มจึงเน้นกระบวนการการถามและการฟังโดยประเด็นค าถามที่สร้างให้เกิด  
การคิด การสะท้อนมุมมอง และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปญัหาทีเ่หมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5) การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ร่วมกัน องค์ประกอบหลักที่เป็นหัวใจส าคัญของ  Action 
Learning น้ัน คือการที่สมาชิกทุกคนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีความมุ่งมุ่น รวมถึงตระหนักในคุณค่า
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ของการเรียนรู้ โดยการศึกษาในครั้งน้ี สมาชิกกลุ่มมีการตกลงร่วมกันก่อนเริ่มการศึกษาว่า การเรียนรู้
จากการปฏิบัติร่วมกันในครั้งน้ี  สมาชิกทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการถามค าถามและแสดง  
ความคิดเห็นไดอ้ย่างเต็มที่ บนพื้นฐานของหลักเหตุและผล โดยไม่มีการน าเอาต าแหน่ง หรือวัยวุฒิมา
เป็นเงื่อนไขในการด าเนินการประชุม ซ่ึงทุกคนต่างเห็นด้วยและรบัทราบร่วมกัน  

6) Learning Coach มีสมาชิกหน่ึงคนในทีม ท าหน้าที่เป็น Learning Coach คอยกระตุ้น
ให้กลุ่มมีการพูดคุยแลกเปล่ียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง โดยในการศึกษาในครั้งน้ี กลุ่มได้พิจารณา
ผู้จัดการโรงงานท าหน้าทีเ่ป็น Learning Coach เน่ืองจากประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา  รวมถึง
หน้าที่ในปัจจุบนัที่ดูแลครอบคลุมส่วนงานการผลิต 

ขั้นตอนการด าเนนิกจิกรรมการประชมุกลุม่ 
สรุปการปฏิบัติงานหรือประสบการณ์ครั้งก่อน ๆ ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง ระบุปัญหาที่เกิดข้ึน 

เกิดวิกฤตอะไร แก้ไขอย่างไร และผลเป็นอย่างไร ใครเป็นเจ้าของประสบการณ์น้ัน เป็นผู้มีหน้าที่
ปรับปรุงการเรียนรู้แนวปฏิบัติให้ดีข้ึน สร้างระบบสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเอ้ือให้เกิดการแสวงหา
แนวทาง และโอกาสใหม่ ๆ  เพื่อการถ่ายโอน ในโอกาสการท างานร่วมกันเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
มุมมอง แนวทางอย่างใกล้ชิด ระบุความขัดแย้ง พฤติกรรม ผลการแก้ไขที่เกิดข้ึนในแต่ละระยะของ
การด าเนินงานในกลุ่ม พัฒนาเอกลักษณ์ในการเรียนรู้เมื่อกลุ่มมีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน สรุปผล
การเรียนรู้ของกลุ่มสมาชิกแต่ละคน เมื่อเสร็จส้ินการเรียนรู้หรือการท างานโครงการ วางแผนเพื่อการ
เรียนรู้ในอนาคตเพื่อให้การตอบรับกับความต้องการใหม่ ๆ  ได้  

กลุ่มการเรียนรู้จึงน าแนวคิดข้ันตอนดังกล่าวมาด าเนินกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติ 
ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามล าดบั ดังน้ี  

1) ผู้ศึกษาด าเนินการทบทวนวรรณกรรม และจัดท าข้อเสนอเพื่อขออนุมัติการด าเนินการ 
จากผู้บริหารบริษัท  

2) นัดประชุมกลุ่มการเรียนรู้ที่ได้จัดข้ึนด้วยการคัดเลือกสมาชิกผ่านการพิจา รณาของ 
ผู้ศึกษาร่วมกับหัวหน้างานใช้ใบงานทั้ง 4 ใบงานเป็นเครื่องมือ ซ่ึงการเข้าร่วมกลุ่มการเรียนรู้เป็นการ
เข้าร่วมด้วยความสมัครใจ มีการท าความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคน รวมทั้งการ
แบ่งปันความรู้เก่ียวกับหลักการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) และได้ร่วมกันก าหนด
ปัญหาที่สนใจร่วมกัน โดยพิจารณาเลือกปัญหาในงานที่เกิดข้ึนจริงในบริษัทฯ  และจ าเป็นต้องได้รับ
การแก้ไข ทั้งน้ีปัญหาดังกล่าวตอ้งมีความเป็นไปได ้และอยู่ในวิสัยที่กลุ่มสามารถด าเนินการได้ โดยใช้
เทคนิค Work-Outs ในการพูดคุยปฏิบัติการกันแบบไม่เป็นทางการก่อนการจัดประชุม ซ่ึงพิจารณา 
คัดเลือกฝ่ายที่มีส่วนเก่ียวข้องผ่านใบงาน รวมถึงน าเสนอหัวข้อและข้อเสนอปัญหาแล้วน าเสนอกลุ่ม
เพื่อขอรับฟังความคิดเห็น 
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3) ด าเนินการประชุม จ านวน 3 ครั้ง โดยเน้นการถามค าถามและการสะท้อนการเรียนรู้ 
โดยเน้นการถามค าถามที่ถูกต้องมากกว่าการตอบค าถามที่ถูกต้อง  ซ่ึงลักษณะค าถามจะไม่ใช่การ
ค้นหาค าตอบแตจ่ะเป็นการคน้หาที่ลึกลงไปอีก และมีการสะท้อนคิดอย่างวิเคราะห์ผ่านประสบการณ์
ในอดีตเพื่อค้นหาแนวคิดทีเ่หมาะสมกับเหตุการณ์ และช่วยในการค้นหาแนวทางใหม่ของการปฏิบตัิ  

4) เปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมน าเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาผ่านการอภิปรายกลุ่มและ 
การเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน แล้วจึงคัดเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาที่มคีวามเป็นไปได้ พร้อมกับวางแผนเพื่อ
น าแนวทางแก้ไขปัญหาไปปฏิบัต ิ

5) มอบหมายให้สมาชิกที่เก่ียวข้องน าวิธีการแก้ไขปัญหาที่ตกลงร่วมกันไปปฏิบัติ โดยน า 
แนวทางแก้ไขปัญหาทีไ่ดไ้ปปฏิบตัิในสถานการณจ์รงิ  

6) การประเมินผล โดยประเมินผลที่ได้รับภายหลังจากการน าแนวทางแก้ไขปญัหาไปปฏิบัติ 
และน ามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดต่อไป  

ค  าถามทีใ่ชเ้ปน็กรอบในการแกไ้ขปญัหา  
ตามแนวทางของ Pedler (1996) ที่เสนอว่า “เพื่อมุ่งสู่ความสามารถในการแก้ไขปญัหาสร้าง

ความส าเร็จ ระบุให้ครอบคลุม 3 ค าถาม” ดังน้ี  
1) Who Knows: ใครที่รอบรู้ข้อเท็จจริงในปัญหาน้ันบ้าง ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่าย

ผลิต หัวหน้ากะฝ่ายผลิต พนักงานสายปฏิบัติฝ่ายผลิต และส่วนงานวิเคราะห ์(LAB) 
2) Who Cares: ใครที่สนใจช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหาน้ีให้ลุล่วง พนักงานทุกคนในสาย

งานการผลิต และส่วนงานวิเคราะห์ (LAB) 
3) Who Can: ผู้มีอ านาจผลักดันงานน้ีให้บรรลุผล ได้แก่ ผู้จัดการโรงงาน มีหน้าที่ผลักดัน

และน าเสนอผลสรุปไปยังผู้บริหารของบริษัท  ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  เพื่อให้เกิดเป็น 
นโยบายของบริษัทฯ ในกรณีน้ี ผู้ศึกษาเห็นว่ากระบวนการการพูดคุยน้ี เพิ่มประเด็นเพิ่มอีก 1 ค าถาม 
ตามแนวทางของ ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย 

4) Who Affected: กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ  ผู้ได้รับผลกระทบน่ันคือตัวบริษัทเองในด้าน
คุณภาพของผลผลิตที่เกิดข้ึน 

แบบการบนัทกึ Log Sheet ในกระบวนการผลติทีไ่มต่รงจรงิ 
การบันทึก Log Sheet ของพนักงานในกระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจริงน้ัน มีรูปแบบของการ

บันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิตที่สามารถสังเกต และอนุมานได้ว่าเป็นการบันทึกตาม
ความรู้สึก หรือการไม่ใส่ใจบันทึกตัวเลขอุณหภูมิต ามที่ปรากฏในเครื่องวัดอุณหภูมิ เมื่อผ่านข้ันตอน
ของกระบวนการผลิตใน 4 ข้ันตอนแล้ว ผลการตรวจวิเคราะห์ของ LAB จะปรากฏมูลค่าของเสีย
เกิดข้ึนในปริมาณที่มากกว่าค่าควบคมุ ดังแสดงในภาพที ่2  
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ภาพที ่2  รูปแบบของการบนัทึก Log Sheet ของพนักงานในกระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจรงิ  
แหลง่ทีม่า: บริษัท เอเชียนน้ ามันปาล์ม จ ากัด, 2562 
 

การด าเนนิกจิกรรม  
สมาชิกกลุ่มทุกคน มีหน้าที่ร่วมกันในการระดมสมองเพื่อค้นหาสาเหตุ  และน าเสนอแนว

ทางการแก้ไข ดังน้ี 1)  ระดมสมองเพื่อค้นหาปัญหาและอุปสรรคทีเ่กิดข้ึนจากการขาดการมีส่วนร่วม
ใน กระบวนการบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจริง 2)  ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและ
สาเหตุของปัญหาต่าง ๆ  3)  ร่วมกันเสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 4)  ด าเนินการ
แก้ไขปัญหา  และมีระบบการสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงให้ดีย่ิงข้ึน 5)  สรุปข้อมูลเพื่อรายงานต่อ
ผู้บริหาร 

กลุม่ค  าถาม การสะทอ้นการเรยีนรู ้ใบงาน  
กลุ่มค าถาม หลังจากได้ด าเนินการจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัตแิล้ว ทางกลุ่ม

ได้ประชุมหารือและตั้งประเด็นค าถามเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา  เช่น 1)  ค าถามปัญหา และ
อุปสรรคที่เกิดข้ึนจากการที่พนักงานขาดการมส่ีวนร่วมในการบนัทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิต
ที่ไม่ตรงจริง 2)  การบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิตขาดการมีส่วนร่วมของพนักงาน ณ จุดใด 
3)  สาเหตุของการขาดมีส่วนร่วมมีอะไรบา้ง ควรแก้ไขอย่างไร เราควรเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ในข้ันตอนใดบ้าง แนวทางการมีส่วนร่วมที่ดคีวรเป็นอย่างไร 
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การสะท้อนการเรียนรู้ กลุ่มใช้สมการตามแนวคิดของ Michael J. Marquardt เป็นแนวทาง
ในกระบวนการการเรียนรู้และสะท้อนมุมมอง โดยกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนได้สะท้อนความคดิเห็นของ
ตนเองอย่าง เปิดใจ มีการปรึกษาหารอื การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และต่อยอดแนวคิดซ่ึงกันและกัน 
ซ่ึงในที่สุดจะท าให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ ในระหว่างทางอยู่ตลอดเวลาและเพื่อให้เป็นการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทางกลุ่มจึงมีการใช้เทคนิค Check In และ Check Out เพื่อ
ทบทวนความเข้าใจและการเรียนรู้ของสมาชิกก่อนและหลังการประชุมทุกครั้ง 

ใบงาน ในการด าเนินการเรียนรู้จากการปฏิบัติน้ัน  ทางเลขาที่ประชุมมีการจดบันทึก
รายละเอียดการประชุม และการมอบหมายงานต่าง ๆ  และจะมีการติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ ๆ  
เพื่อน ามารายงานและหารือในการประชุมครั้งต่อ ๆ  ไป 

แนวทางการจดัประชมุ 
ในการจัดประชุมกลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติน้ัน มีการจัดประชุมจานวน 3 ครั้ง 

โดยมีกรอบแนวทางการจัดประชุม ดงัน้ี 
ครั้งที่ 1 แนวทางการจัดประชุม ท าความเข้าใจทีม่าของกลุ่มการเรียนรู้ รวมถึงท าความรู้จัก

กับ Action Learning, Problem Owner รายงานการแก้ไขปัญหา กระบวนการการท างานเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ ผ่านมา ปัจจัยภายใน ภายนอกองค์การที่ส่งผลกระทบ ระดมสมอง เพื่อค้นหาสาเหตุของ
ปัญหา และระบุปัจจัยที่เป็นสาเหตุหลัก -รอง ใช้สมการ  L=P+Q ผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 5 ส่วน  
ครบองค์ประชุม 8 คน 

ครั้งที่ 2 แนวทางการจัดประชุม ค้นหาสาเหตุของปัญหา ระดมสมองเพื่อหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหา ใช้สมการ L=P+Q+R ผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 5 ส่วน ครบองค์ประชุม 8 คน 

ครั้งที่ 3 แนวทางการจัดประชุม น าเสนอผลของการปฏิบัติแก้ไขปัญหา/รวมถึงวิธีการปอ้งกัน 
เสนอแนะแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้สมการ L=P+Q+R+I+R ผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง  
5 ส่วน ครบองค์ประชุม 8 คน 

 

ผลการด าเนนิกจิกรรมและการวเิคราะหข์้อมลูความคดิเหน็ 
 
จากการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบตัิ Action Learning หรือ AL กิจกรรม โดย

การระดมความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มทั้ง 8 คน ที่ได้ด าเนินกิจกรรมตามสมการ L=P+Q+R+I+R 
และมีแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานในการแก้ไขปัญหาการบันทึก Log Sheet 
ของพนักงานในกระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจริงของบริษัท บริษัท เอเชียนน้ ามันปาล์ม จ า กัด สรุปการ
ด าเนินการจากการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ ข้อเสนอแนะและการสะท้อนบทเรียนของสมาชิก 
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1) สรุปสาเหตุปัญหา แนวทางการด าเนินการด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ จากการสรุป
ปัญหาในการประชุมครั้งที่ 1 สรุปปัญหาได้ 3 ข้อ คือ (1)  การขาดการมีส่วนร่วมของพนักงานใน
ระดับหัวหน้างาน ซ่ึงรู้ถึงปัญหาเรื่องอุปกรณ์การตรวจวัดค่าไม่ได้มาตรฐาน ช ารุด เสียหาย  แล้วไม่
ตรวจสอบก่อนด าเนินกระบวนการผลิต รวมถึงพนักงานฝ่ายผลิต สายปฏิบัติการ ขาดวินัย ใช้ความ
เคยชินในการบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิต แต่ขาดบทลงโทษ แม้การกระท าส่งผลต่อ
คุณภาพน้ ามันปาล์มดิบที่ได้ (2)  การขาดการมีส่วนร่วมของหัวหน้ากะฝ่ายผลิต พนักงานฝ่าย
ปฏิบัติการสายการผลิตในการบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจริง เพราะไม่เห็น
ความส าคัญของการบันทึก Log Sheet ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการผลิต ท าให้การค านวณการ
ผลิตคลาดเคล่ือน ตั่งแต่ กระบวนการรับซ้ือปาล์ม การบรรจุกะบะ การน่ึง การนวด การกวน การหีบ 
เป็นต้น ตลอดจนการค านวณปริมาณน้ ามันที่ผลิตได้ เมล็ดใน และผลพลอยได้ต่าง ๆ ก็เกิดการคาดเคล่ือน 
อีกทั้งยังไม่สามารถค านวณต้นทุนที่แท้จริงได้ และย่ิงเป็นอุปสรรคต่อการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร  
3) การขาดการมีส่วนร่วมของพนักงานฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุณภาพและจัดส่งสินค้า และส่วนงาน
วิเคราะห์ (LAB) ซ่ึงรู้ถึงปัญหาแต่ไม่มีการส่ือสารระหว่างกันถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิด การปล่อยปละ
ละเลยการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่วางไว้ และไม่มีบทลงโทษ ท าให้ผู้ปฏิบัตไิม่เห็นความส าคัญ ถึง
การบันทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิตที่ใหต้รงจรงิ 

2) ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข/ป้องกันปัญหาที่ได้จากการศึกษา จากการสรุปแนวทางการ
แก้ไขปัญหาในการประชุมครั้งที่สอง ได้ข้อสรุปแนวทางในการเพิ่มการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
การบันทึก Log Sheet ของพนักงานในกระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจริง คือ (1)  การจัดอบรมส าหรับ
พนักงาน (2)  มีการติดตั้งอุปกรณใ์นการบนัทึก Log Sheet ในกระบวนการผลิตที่เป็นแบบอัตโนมัติ
เพื่ อเก็บข้อมูลในการท า งาน และใช้ในการตรวจสอบการท างานของพนักงานในการบันทึก  
Log Sheet ในกระบวนการผลิตให้ตรงจริง (3)  ก าหนดบทลงโทษส าหรับพนักงานที่ปล่อยปละ
ละเลยการไม่ปฏิบัติต ามกฎ ระ เบียบที่ วางไว้ เพื่ อให้ผู้ป ฏิบัติเห็นความส าคัญถึงการบันทึก  
Log sheet ในกระบวนการผลิตที่ใหต้รงจรงิ 

3) การประมวลข้อคิด เห็น/ข้อเสนอแนะของสมา ชิกการ เรียนรู้ จากการป ฏิบั ติ  
(1)  การเรียนรู้จากการปฏิบัติท าให้ทุกคนที่มีส่วนเก่ียวข้องในปัญหาร่วมกันการค้นหาสาเหตุโดยมี
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบตามสมการแห่งการเรียนรู้ L=P+Q+R+I+R และหาแนวทางในการ
เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน (2)  การเรียนรู้จากการปฏิบัติเป็นการส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
ช่วยกันค้นหาสาเหตุ หาแนวทางการแก้ไขปัญหา และน าไปปฏิบัต ิ(3)  การเรียนรู้จากการปฏิบัติแม้
จะสามารถค้นหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปญัหาได้จากผู้ปฏิบตัิงานที่เก่ียวข้อง (4)  แนวทางการ
แก้ไขปัญหาที่ ได้น า ไปป ฏิบัติไม่จ าเป็นต้องเป็นแนวทางที่ ได้ผลส า เร็จในการแก้ไขปัญหา  
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(5)  การเรียนรู้จากการปฏิบัติเป็นการค้นหาสาเหตุของปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาจาก
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่ส่วนเก่ียวข้องกับปัญหาโดยตรง และถ่ายทอดข้ึนไปให้ผู้บริหารได้รับทราบและ
สนับสนุนแนวทางการแก้ปัญหาน้ัน (Bottom-Up)  

อย่างไรก็ตามเมื่อจัดการอบรวมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้เห็นถึงความส าคัญท าให้
ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงผลดีผลเสียของการบันทกึ Log Sheet ในกระบวนการผลิต มีการรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานสายการผลิตต่อผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันอย่างต่อเน่ือง พบว่า
ปัญหาการบันทกึ Log Sheet ในกระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจริงลดลง ฉะน้ันการติดตามผลหลังจากจบ
การศึกษาในครั้งน้ีจึงเปน็ส่ิงจ าเป็นทีฝ่่ายบริหารต้องท าอย่างต่อเน่ืองในอนาคต 

 

การทบทวนหลกัการด าเนนิการกจิกรรมการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัิ 
 
การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัตเิพื่อแก้ไขปัญหาการบนัทึก Log Sheet ของพนักงาน

ในกระบวนการผลิตที่ไมต่รงจรงิของบรษิัท สมาชิกในกลุ่มซ่ึงเป็นตัวแทนของแต่ละส่วนงาน ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี ท าให้การประชุมในแตล่ะครั้งเป็นไปอย่างราบรืน่ และส่งผลต่อการน าไปส่ือสารตอ่
ในส่วนงานต่าง ๆ  อย่างทั่วถึง 

 

บทเรยีนรูด้า้นการจดัการ 
 
การเตรียมการ (โครงการ ทีม ทรัพยากร เวลา) ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ปัจจัยแห่งความล้มเหลว 

การด าเนินกิจกรรมการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาการบันทึก Log Sheet 
ของพนักงานในกระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจริง ของบริษัทฯ เป็นแนวทางด าเนินการก่อนให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในบริษัทฯ ผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกัน โดยมีปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จและปัจจัยแห่งความล้มเหลว คือ 1)  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ คือเป็นการเรียนรู้ปัญหาที่
เกิดข้ึนกับกับงานที่ปฏิบัติในองค์การ ผู้บริหารองค์การใหก้ารสนับสนุนการแก้ไขปญัหา 2)  ปัจจัยแห่ง
ความล้มเหลว คือการขาดการติดตามผลจากการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ ส่วนปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ความรู้
ความสามารถในข้ันตอนหรือกระบวนการผลิตทีเ่กิดจากประสบการณ์ในการท างาน 3)  ประโยชน์ต่อ
การพัฒนาบุคคล ทีม และองค์การ พัฒนาให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนได้เรียนรูแ้นวทางการค้นหาสาเหตุ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา และการน าแนวทางการแก้ปญัหาไปปฏิบัติใช้ 4) บทเรียนรู้ และข้อพึงระวัง
ในการด าเนินโครงการ คือ การด าเนินกิจกรรมการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัต ิเพื่อแก้ไขปัญหา
การบันทึก Log Sheet ของพนักงานในกระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจริง แม้สมาชิกกลุ่มจะรู้ปัญหาและ
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แนวทางการแก้ไขปัญหาดี หากบริษัทฯ ไม่เห็นด้วยก็จะไม่สามารถน าแนวทางการแก้ปัญหาน้ันไป
ทดลองปฏิบัติใช้ได,้ การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกกลุ่มควรคัดเลือกสมาชิกกลุ่มที่รู้ปญัหาอย่างแท้จริง 
5)  การบริหารความเส่ียงที่เก่ียวข้อง ผลการตัดสินใจกลุ่มเก่ียวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะ
จ าเป็นต้องให้ผู้บริหารบรษิัทฯ รับทราบและพิจารณาอนุมัตก่ิอนจึงจะสามารถด าเนินการได้ 

 

ข้อเสนอแนะตอ่การด าเนนิการการประยกุตก์ารเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิ
 
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินการการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัตเิรื่องน้ีในครัง้ตอ่ไปจาก

การท ากิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติน้ี ได้แก่ 1)   ข้อเสนอเชิงนโยบายน าแนวทางการประยุกต์
การเรียนรู้จากการปฏิบัต ิเพื่อแก้ไขปัญหาการบนัทึก Log Sheet ของพนักงานในกระบวนการผลิตที่
ไม่ตรงจริง เสนอผู้บริหาร เพื่อออกเป็นนโยบาย และติดตามผลอย่างต่อเน่ืองซ่ึงสามารถน า  
แนวทางการเรียนรู้จากการป ฏิบัติไปใช้ในการพัฒนาคน พัฒนาทีม และพัฒนาองค์การ ได้  
2)  ข้อเสนอเชิงปฏิบัติ น าแนวทางการประยุกตก์ารเรียนรูจ้ากการปฏิบตัิ เพื่อแก้ไขปัญหาการบันทึ ก 
Log Sheet ของพนักงานในกระบวนการผลิตที่ไม่ตรงจรงิ เข้ามาใช้ไปจัดประชุมย่อยในส่วนงานต่าง ๆ 
เพื่อติดตามผลในฝ่ายของตนเองอย่างต่อเน่ือง และควรมีการประชุมสมาชิกกลุ่มอย่างต่อเน่ือง  
อย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการน าแนวทางการปฏิบัตทิี่ไดจ้ากการศึกษาในครั้งน้ี 
เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในดา้นตน้ทุนของบริษทัฯ  
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การศึกษาการมีส่วนรว่มในการด าเนินธุรกิจของ 
สหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จ ากัด 

สิวารัตน์ ทองนวล* 
 

บทคัดยอ่ 
 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อศึกษาลักษณะส าคัญของการมีส่วนร่วมในการด าเนิน

ธุรกิจสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จ ากัด 2)  เพื่อศึกษาการระดับมีส่วนร่วมและอุปสรรคใน
การด าเนินธุรกิจสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จ ากัด และ 3)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จ ากัด 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สมาชิกของสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จ ากัด จ านวน 264 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) การศึกษาลักษณะส าคญัของการมส่ีวนร่วมในการด าเนินธุรกิจสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 

เกาะพะงัน จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.93 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าความรู้สึกเป็นเจ้าของสหกรณ์  มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.16 
รองลงมา คือ สถานที่ตั้งของสหกรณ์มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.15 ความมั่นคงของ
สหกรณ์มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.14 ความน่าเช่ือถือของคณะกรรมการด าเนินงาน  
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากเท่ากับ 4.06 ความสะดวกในการท าธุรกิจกับสหกรณ ์มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ
มาก เท่ากับ 4.03 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.93 
ผลตอบแทนที่ได้รับ (เงินปันผล/เงินเฉล่ียคืน) มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.79  

2) การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจสมาชิกสหกรณก์ารเกษตร
เกาะพะงัน จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า (1)  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของสมาชิกในการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์  โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.94  (2)  ด้านการมีส่วนร่วม ในการ

                                         
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ด าเนินงานของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจสหกรณ์  โดยรวมมีค่ าเฉล่ียอยู่ในระดับมากเท่ากับ 3.50   
(3)  ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์สหกรณ์ของสมาชิก โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.49 
และ (4)  ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล สมาชิกมีระดับการมีส่วนร่วม โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับปานกลาง เท่ากับ 3.07 ตามล าดับ  

3) การศึกษาความคดิเหน็และข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสมาชิก
สหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จ ากัด พบว่าสมาชิกมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินธุรกิจ โดยอยากให้สหกรณ์มีธุรกิจให้บริการแก่สมาชิกครบถ้วนตามความต้องการ  
ของสมาชิก สินค้าหรือบริการของสหกรณ์ตรงกับความตอ้งการ ทั้งด้านคุณภาพและราคา การท างาน
ของคณะกรรมการมีความโปร่งใส สมาชิกเห็นว่าการมีส่วนร่วมเกิดประโยชน์โดยตรงกับสมาชิก เข้าใจ
ในบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ ากว่าสถาบันการเงินภายนอก  
มีการซ้ือ ขาย สินค้าในราคาที่เป็นธรรม และสหกรณ์ควรจัดหาตลาดเพื่อเพิ่มการกระจายผลผลิต
ให้แก่สมาชิก มีการจัดอบรมดูงานในท้องที่ อ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มความรู้แก่สมาชิกมากข้ึนในการมีส่วน
ร่วมกับสหกรณ์ มีการบริการของเจ้าหน้าทีใ่หบ้ริการด้วยความสุภาพให้ความรู้และช่วยแนะ น าเป็นที่
ปรึกษาให้แก่สมาชิกในทกุด้าน ตลอดจนการให้บริการด้วยความรวดเร็ว 
 
ค  าส าคญั: การมีส่วนร่วม การด าเนินธุรกิจ สหกรณ์การเกษตร 
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บทน า 
 
ประเทศไทยมีประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกร ซ่ึงอาชีพเกษตรกร

เป็นที่ทราบกันว่ามคีวามเส่ียงสูงและต้องอาศัยปัจจัยการผลิตตา่ง ๆ  เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมี และพันธุ์พืช  
ที่มีคุณภาพ เมื่อผลิตผลออกมาจะต้องตรงตามความต้องการของตลาด ซ่ึงตลาดเป็นปัญหาอันดับหน่ึง 
ที่เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ตามโครงสร้างและระบบตลาดที่ไม่เป็นธรรม  
ได้อาศัยความอ่อนแอของสังคมเกษตรกรในการแสวงหาผลประโยชน์ใหกั้บตนเองและพวกพ้องโดยไม่
ค านึงถึงความทุกข์ยากของเกษตรกรที่ต้องใช้แรงงานและแรงกายในการประกอบอาชีพ เพื่อให้ได้มา
ซ่ึงปัจจัยในการด ารงชีพ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีให้เห็นมาตั้งแต่ในอดีตเป็นต้นมา แต่หลังปี พ.ศ. 2459 
ประเทศไทยได้น าระบบสหกรณ์เข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว ท าให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
แต่อย่างไรก็ตามการถูกเอารัดเอาเปรยีบของสังคมเกษตรกรก็ยังมีใหเ้ห็นอยู่ในปจัจุบนั โดยเฉพาะกลุ่ม
เกษตรกรในกลุ่มที่มีความอ่อนแอก็ต้องตกเป็นเครื่องมือของพ่อค้าคนกลาง 

สถาบันที่เรียกว่า “สหกรณ์” เป็นสถาบันที่เช่ือโดยทั่วไปว่าสามารถช่วยแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคมได้ ท าให้สมาชิกมีคณุภาพทีด่ข้ึีนมีความรม่เย็นเป็นสุขภายใต้การช่วยเหลือตนเอง 
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ยึดมั่นในคุณค่าของการพึ่งพาตนเองโดยมีสิทธิเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาคกัน 
มีความเที่ยงธรรมและรู้รักสามัคคี โดยมีสมาชิกที่เช่ือมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมและซ่ือสัตย์ โปร่งใส 
ความรับผิดชอบตอ่สังคม และความเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกันตามหลักการของสหกรณเ์ป็นองค์ประกอบ
ที่ประชาชนมีอาชีพเดียวกัน มีปัญหาเหมือนกันมาร่วมกันโดยความสมัครใจ เพื่อด า เนินธุรกิจทาง
เศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของมวลมหาสมาชิกซ่ึงไม่มุ่งเน้นผลก าไร ด าเนินการและ
ควบคุมตามหลักประชาธิปไตย โดยทุกคนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสหกรณ ์ซ่ึงต้องมีการร่วมแรง
ร่วมใจ และมีการท างานด้วยความสมัครใจ 

สหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน เป็นสหกรณ์ที่มีการด าเนินธุรกิจหลายอย่าง เพื่อช่วยเหลือ
มวลสมาชิก ได้แก่ ธุรกิจซ้ือ ธุรกิจขาย ธุรกิจรวบรวม ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย จากธุรกิจดังกล่าว
ท าให้มีก าไรสุทธิในปี พ.ศ. 2561 จ านวน 4,374,466 บาท ซ่ึงท าให้สหกรณ์ได้พฒันาจนสามารถเป็น
ที่ต้องการของมวลสมาชิกเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินงานของสหกรณ์ยังคงมีปัญหาหลายด้าน
เพราะสหกรณ์การเกษตรเกาะพะงัน จ ากัด เป็นสหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอ าเภอเกาะพะงัน  
มีทุนด าเนินงานจ านวน 52,219,135.76 บาท สมาชิกอยู่กระจัดกระจายตามต าบลตา่ง ๆ  ของอ าเภอ
เกาะพะงัน ท าให้การเข้าไปติดต่อประสานงาน การส่ือสาร รวมถึงการขอความร่วมมือในกิจกรรม 
ต่าง ๆ ที่สหกรณ์ด าเนินการการเป็นไปได้ยากข้ึน รวมถึงพฤติกรรมของสมาชิกที่มาใช้บริการกับ
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สหกรณ์แตกต่างกัน สมาชิกบางรายมาใช้บริการเพียงการกู้เงินไปเป็นทุน บางรายกู้ปัจจัยการผลิต 
บางรายมาเพื่อซ้ือสินค้า จากพฤติกรรมดงักล่าวน้ันอาจส่งผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์  
ดังน้ันการที่สหกรณ์ทราบถึงการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณจ์ึงสามารถน ามาใช้
ในการก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสมาชิกเพื่อให้
สหกรณ์สามารถใหบ้ริการไดต้รงตามความต้องการของสมาชิก นอกจากน้ียังน ามาใช้เป็นแนวทางการ
แนะน าส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ให้มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้ธุรกิจของ
สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าย่ิงข้ึนด้วย ในการศึกษาครัง้น้ีจึงไดท้ าการศึกษาปจัจัยการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในการด าเนินธุรกิจและระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จ ากัด 
เพื่อจะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแผนการด าเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 
เกาะพะงัน จ ากัด 
 

วัตถุประสงคข์องการวจิยั 
 
1) เพื่อศึกษาลักษณะส าคัญของการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจสหกรณ์การเกษตร  

เกาะพะงัน จ ากัด 
2) เพื่อศึกษาการระดับมีส่วนร่วมและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจสหกรณ์การเกษตร  

เกาะพะงัน จ ากัด 
3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการมส่ีวนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์

การเกษตร เกาะพะงัน จ ากัด 
 

ค  าถามการวจิยั 
 
สาเหตุส าคัญของการมีส่วนร่วมและระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์

การเกษตร เกาะพะงัน จ ากัด เป็นอย่างไร เพราะเหตุใดและมากน้อยเพียงใด  
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 
1) แนวคดิเก ีย่วกบัสหกรณ ์
องค์การธุรกิจในระบบเศรษฐกิจย่อมมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันไป โดยข้ึนอยู่กับแนวคิด

พื้นฐานและหลักการด าเนินงานของกลุ่มบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่าน้ันในฐานะของ 
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“สหกรณ์” ซ่ึงถูกกล่าวขานกันว่า “เป็นทางสายกลาง” ขององค์กรธุรกิจที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจ
ปัจจุบันซ่ึงประกอบด้วย บุคคลทีเ่ข้ามาร่วมมือกันโดยความสมัครใจที่จะขับเคล่ือนการด าเนินธุรกิจให้
เป็นไปในทิศทาง เพื่อการให้บริการแก่สมาชิกจ าเป็นต้องมีผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมทั้งในฐานะผู้เป็น
เจ้าของ ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และผู้ใช้บริการจะต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจน ในเรื่อง 
แนวคิดพื้นฐาน ค่านิยม หลักและวิธีการสหกรณ์ ย่อมน าไปสู่กระบวนการในการบรหิารจัดการในการ
บรรลุเป้าหมายตามความคาดหวัง (จุฑาทิพย์ ภัทราวาท, 2560, น. 1) 

จากรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ 
ในโอกาสทศวรรษ ครบ 100 ปี ของการสหกรณ์ไทยของคณะกรรมาธิการการเกษตรและ สหกรณ์ 
วุฒิสภา พ.ศ . 2553 ได้ เล็งเห็นถึงความส าคัญจึ งผลักดันให้สหกรณ์เข้าสู่วาระแห่ง ชาติ  ดั งน้ี  
(กรมส่งเสริมเกษตร, 2556: 1) 

 (1) สหกรณ์ไทยได้รบัการยอมรับว่าเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงได้ก าหนด
ไว้ในรัฐธรรมนูญและนโยบายของรฐับาลอย่างต่อเน่ือง 

 (2) สหกรณ์เป็นกลไกส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมทั้งใน 
ชนบทและในเมืองของประเทศไทย 

 (3) สหกรณ์ เป็นการสร้างการมี ส่วนร่วมและช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันของ
ประชาชน 

 (4) สหกรณ์เป็นกลไกสร้างการเรียนรู้วิถีแห่งประชาธิปไตยในระยะยาว ยอมรับความ 
คิดเห็นของคนส่วนใหญ่ซ่ึงจัดเป็นการปูพื้นฐานความรู้ดา้นการปกครองระบบประชาธิปไตย 

 (5) ระบบสหกรณ์มีอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์สามารถแก้ปัญหาทาง 
เศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกโดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน สอดคล้องตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 (6) สหกรณ์เป็นองค์กรที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับในระดบันานาชาติ 
 (7) รัฐได้ใช้สหกรณ์เป็นส่วนหน่ึงของเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่ 

ปี พ.ศ. 2549 และระบบสหกรณ์ด าเนินงานมาจะครบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2559 
2) แนวคดิทฤษฎกีารมสีว่นรว่ม 
ความหมายการมีส่วนร่วม 
ยศวีร์ คงสวัสดิ์ (2548, น. 28) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึงการที่บุคคลหลายคนหรือ

หลายส่วนร่วมกันท างานเพื่อส่วนรวม การที่เข้ามามีส่วนร่วมของบุคคลมีสาเหตุหลายประการ เช่น  
มีผลประโยชน์ร่วมกัน มีแรงจูงใจเป็นตัวเงิน ถูกปลุกระดม ให้เข้ามามีส่วนร่วม อยากมีเพื่อนหรือ
ต้องการมีความส าคญัในสังคม เป็นต้น 
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เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ (2549) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ประชาชนซ่ึงประกอบ
ไปด้วยบุคคลกลุ่มและองค์กรมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการป่าและทรัพยากร เช่น การรับรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร การแสดงความเห็นและช้ีประเด็นปัญหา การตัดสินใจก าหนดนโยบาย การวางแผน  
การจัดการ การได้รับประโยชน์ การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ  การติดตามประเมินผล  
การแก้ไขปัญหาอุปสรรค การท างานแบบมีส่วนร่วมเก่ียวข้องกับบุคคลและองค์กรหลายประเภท 
เพื่อให้เกิดความสมานไมตรี โดยผู้ร่วมงานทุกฝ่าย ต้องมีอุดมการณ์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์
ร่วมกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน  

พัชรี สิโรรส (2546, น. 3) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะแลกเปล่ียนข้อมูลและความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือกและ
การตัดสินใจต่าง ๆ เก่ียวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องจึงควร
เข้าร่วมในกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
การรับรู้ เรียนรู้ การปรับเปล่ียน โครงการร่วมกัน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

ประพันธ์พงศ์ ชิณพงษ์ (2551, น. 10) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึงการมีส่วนร่วมเป็นผล
มาจากการเห็นพ้องต้องกันในเรื่องของความต้องการและทิศทางการเปล่ียนแปลง ความเห็นพ้อง
ต้องกันจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบตัิการ กล่าวคือ ต้องเป็นการเห็นพ้องต้องกันของคน
ส่วนใหญ่ที่จะเข้าร่วมปฏิบัติการน้ัน และเหตุผลที่คนมาร่วมปฏิบัติการได้จะต้องตระหนักว่าการ
ปฏิบัติการทั้งหมดโดยกลุ่ม หรือในนามของกลุ่มหรือกระท าการผ่านองค์กร ดังน้ันองค์กรจะต้องเป็น
เสมือนตัวที่ท าให้การปฏิบัตกิารบรรลุถึงความเปล่ียนแปลงที่ตอ้งการ 

สันติชัย เอ้ือจงประสิทธิ์ (2551, น. 14) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึงการเปิดโอกาสให้
สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม ตัดสินใจในการปฏิบัติงานและการร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ 
อันมีผลกระทบมาถึงตัวของบุคลากรเอง การที่จะสามารถท าใหบ้คุลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
เพื่อแก้ไขปัญหา และน ามาซ่ึงสภาพความเป็นอยู่ของบุคลากรให้ดีข้ึนผู้น าจะต้องยอมรับในปรัชญา
การพัฒนาว่า มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาทีจ่ะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี ความสุขไดร้ับการปฏิบัตอิย่าง
เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืนตลอดจนพร้อมอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของส่วนรวมขององค์กร 

ดังน้ันสามารถสรุปไดว้่า การมีส่วนร่วม หมายถึงการทีม่วลสมาชิกมีโอกาสแสดงความคดิเห็น 
มีโอกาสเสนอแนะ มีโอกาสรับรู้หรือมีโอกาสลงมือปฏิบัต ิอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างในการวาง
แผนการด าเนินงาน การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การรับผิดชอบ และการรับประโยชน์เก่ียวกับการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ 

 
 



856 
 

ยศวีร์ คงสวัสดิ์ (2548, น. 23) กล่าวถึง ทฤษฎีการมีส่วนร่วม สามารถสรุปได ้ดังน้ี 
 (1) โครงการที่จัดท าข้ึนต้องแสดงใหก้ลุ่มเป้าหมายสนใจว่า สามารถสนองความตอ้งการ

ของบุคคลได้อย่างแท้จรงิ 
 (2) ต้องให้กลุ่มเป้าหมายไดม้ีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปญัหาตา่ง ๆ  ให้มากที่สุด  
 (3) การตัดสินใจหรือความคิดเห็นต้องเป็นกลุ่มคนเป้าหมายส่วนใหญ่และไม่ขัดแย้งต่อ

ความเช่ือและวัฒนธรรมต่าง ๆ  ในชุมชน 
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กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
 ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1  กรอบแนวคิดและการวิจัย 

ปจัจยัสว่นบคุคลของสมาชกิสหกรณ ์
1) เพศ 
2) อายุ 
3) ระดับการศึกษา 
4) รายได้ 
5) ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 

ระดบัการมสีว่นรว่มของสมาชกิ 
ในการด าเนนิธรุกจิของ 

สหกรณก์ารเกษตร  
เกาะพะงนั จ  ากดั 

1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

การมสีว่นรว่มของสมาชกิในการด าเนนิ
ธ ุรกจิของสหกรณก์ารเกษตร  

เกาะพะงนั จ  ากดั 
 1) ความมั่นคงของสหกรณ์ 
 2) ความน่าเช่ือถือของกรรมการ
ด าเนินการ  
 3) ความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
 4) การให้บริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
 5) สถานที่ตั้งของสหกรณ์มีความ
เหมาะสม 
 6) เป็นแหล่งเงินทุน (กู้ยืม) 
 7) ความสะดวกในการท าธุรกิจกับ
สหกรณ์ 
 8) ผลตอบแทนที่ได้รับ (เงินปันผล/เงิน
เฉล่ียคืน) 
 9) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  
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วิธกีารศกึษา 
การศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน 

จ ากัด ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) 
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ สมาชิกของสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จ ากัด  

ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2562 จ านวนสมาชิก 776 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาก าหนดขนาดโดยใช้สูตรของทาโรย่า ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) 

ที่ระดับความเช่ือมั่นที่ระดับ 95% ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งส้ิน 264 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
 

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม จ านวน 264 ชุด ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ ์ 
ส่วนที่ 2 ความส าคัญการมีส่วนรว่มในการด าเนินธุรกิจสหกรณ์ จ านวน 9 ปัจจัย ได้แก่ 
1) ความมั่นคงของสหกรณ์  
2) ความน่าเช่ือถือของคณะกรรมการด าเนินงาน 
3) ความรู้สึกเป็นเจ้าของสหกรณ์ 
4) การให้บริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
5) สถานที่ตั้งของสหกรณ์มีความเหมาะสม 
6) เป็นแหล่งเงินทุนกู้ยืม 
7) ความสะดวกในการท าธุรกิจกับสหกรณ์ 
8) ผลตอบแทนที่ได้รับ (เงินปันผล/เงินเฉล่ียคืน) 
9) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จ ากัด  

มีข้อความที่มีลักษณะเชิงบวก ซ่ึงประกอบ มี 4 ด้าน ได้แก่  
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของสมาชิก 
2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิก 
3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ของสหกรณ์ของสมาชิก 
4) การมีส่วนร่วมในการควบคุม 
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ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสมาชิก
สหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จ ากัด  

ส าหรับเกณฑ์การแปลความหมายค่า ระดับคะแนนเฉล่ียจากการศึกษาการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จ ากัด ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ีย โดย
ก าหนดช่วงห่างของคะแนน (ณรงค์ โพธ์ิพฤกษานนท์, 2551) ดังน้ี  

ความกว้างของแต่ละระดับ = คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด 
 จ านวน 

=  5-1 
 
= 0.80 

 
ดังน้ันเกณฑ์ในการแปลความหมาย การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินงานของสหกรณ์

การเกษตร เกาะพะงัน จ ากัด จึงแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 
 
ตารางที ่1  เกณฑ์ระดับคะแนนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 

ระดบัคะแนน ช่วงคา่เฉลีย่ ระดบัการมสีว่นรว่ม 
5 4.21-5.00 มากที่สุด 
4 3.41-4.20 มาก 
3 2.61-3.40 ปานกลาง 
2 1.81-2.60 น้อย 
1 1.00-0.80 น้อยที่สุด 

 

ขั้นตอนการสรา้งเครือ่งมอืวจิยั 
 

1) ศึกษาเอกสาร ต ารา วารสารวิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตร เพื่อน ามาสร้างแบบสอบถาม โดยให้ครอบคลุม
เน้ือหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2) สร้างข้อค าถามซ่ึงมีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่งประเด็น
แบบสอบถามออกเป็น 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกสหกรณ์ ความส าคัญของการ 

5 
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มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจสหกรณก์ารเกษตร เกาะพะงัน จ ากัด การมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ
ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จ ากัด และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการมส่ีวนร่วม
ในการด าเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จ ากัด 

3) น าแบบสอบถามใหผู้้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบข้อความต่าง ๆ  ทางด้านการใช้
ภาษา ความเหมาะสม และตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาทีศ่ึกษา 

4) น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ แล้วน าไปทดลองใช้ 
(Try-Out) กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จ ากัด จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

5) น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้วมาตรวจสอบและวิเคราะหห์าความเช่ือมั่น (Reliability) 
ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coeffcient of Cronbach) ของ Cronbach 
(Cronbach, 1980 อ้างถึงใน เสนอ ภิรมจิตรผ่อง, 2542: 26) โดยมีเกณฑ์การตัดสินว่าค่าสัมประสิทธิ์
ต้องมีค่าใกล้เคียง 1.00 (ประมาณ 0.80 ข้ึนไป) ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบไดค้่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.98 
ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ จึงถือว่าแบบสอบถามน้ีสามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อท าการวิจัย  
ครั้งน้ีได้ 

6) น าข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์มาสร้างเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างสมาชิกสหกรณก์ารเกษตร เกาะพะงัน จ ากัด 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลได ้2 ประเภท ดังน้ี 
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Palmary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามสมาชิก

สหกรณ์ที่ก าหนดไวโ้ดยใช้แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ย ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกสหกรณ ์ความส าคญั
ของการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จ ากัด การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จ ากัด และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณก์ารเกษตร เกาะพะงัน จ ากัด 

2)  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนการศึกษาให้มีความ
สมบูรณ์โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ ต าราและบทความต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การศึกษา การค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และข้อมูลจากหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง  
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การวิเคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ช้ 
 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาประมวลผล ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป ซ่ึงใช้สถิติในการวิเคราะหข้์อมูล ดังน้ี 

1) วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของสมาชิกสหกรณ์ โดยใช้สถิติค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
2) วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิก

สหกรณ์ โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการศกึษา 
 
การศกึษาลกัษณะส าคญัของการมสีว่นรว่มในการด าเนนิธรุกจิสมาชกิสหกรณก์ารเกษตร  

เกาะพะงนั จ  ากดั 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
ปรากฏผลการศึกษาดังน้ี 

1) เพศ ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 63.64 และเป็นหญิง จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 

2) อายุ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปจ าแนกตามอายุ พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ
มากกว่า 51 ปีข้ึนไป จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 36.74 รองลงมามีอายุระหวา่ง 41 -50 ปี จ านวน 
74 คน คิดเป็นร้อยละ 28.03 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 24.62 และมี
อายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 10.61 

3) ระดับการศึกษา จากผลการศึกษาระดบัการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  จ านวน 87 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 32.96 รองลงมาอยู่ในระดับอนุปริญญา จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อย 29.92 ระดับปริญญาตรี 
จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 20.45 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.91 และระดับประถมศกึษา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.76  

4) รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผลการศึกษารายได้เฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่
มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 11,000 บาทข้ึนไป จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 78.42 รองลงมามีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 8,000-11,000 บาท จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 และมีรายได้อยู่
ระหว่าง 5,001-8,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 
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5) ระยะเวลาการเป็นสมาชิก ผลการศึกษาระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกมากกว่า 9 ปี จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 
รองลงมา มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกอยู่ระหว่าง 7 -9 ปี จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 31.06  
มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกอยู่ระหว่าง 4-6 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 15.15 และมีระยะเวลา
การเป็นสมาชิกมากกว่า 20 ปี ข้ึนไป จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 12.12  

ความส าคญัการมสีว่นรว่มในการด าเนนิธรุกจิสหกรณ์ 
ผลการศึกษาความส าคัญการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จ ากัด 

โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.93 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความรู้สึกเป็นเจ้าของ
สหกรณ์ มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.16 รองลงมา คือ สถานที่ตั้งของสหกรณ์มีความ
เหมาะสม อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.15 ความมั่นคงของสหกรณ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 
4.14 ความน่าเช่ือถือของคณะกรรมการด าเนินงาน มีค่ าเฉล่ียอยู่ในระดับมากเท่ากับ 4.06  
ความสะดวกในการท าธุรกิจกับสหกรณ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก เท่ากับ 4.03 ด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.93 ผลตอบแทนที่ได้รับ (เงินปันผล/เงินเฉล่ียคืน)  
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.79 เป็นแหล่งเงินทุนกู้ยืมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.74 
และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง เท่ากับ 3.34  

การมสีว่นรว่มในการด าเนนิธรุกจิของสมาชกิสหกรณก์ารเกษตร เกาะพะงนั จ  ากดั 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของสมาชิก จากการศึกษาการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ

สมาชิก พบว่าโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.94 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีส่วน
ร่วมในการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.05 
รองลงมา คือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการขออนุมัติงบการเงินประจ าปี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
เท่ากับ 4.09 และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 
3.67 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิก ผลการศึกษาการมีส่วนรว่มในการด าเนินงานของ
สมาชิก พบว่าโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีส่วน
ร่วมในการประชุมกลุ่มของสมาชิกสหกรณ์ มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง เท่ากับ 3.74 
รองลงมา คือ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของสหกรณ์ มีค่าเฉ ล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
เท่ากับ 3.39 และมีส่วนร่วมในการร่างเสนอแนะ กฎระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับปานกลาง เท่ากับ 3.6 

การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์สหกรณข์องสมาชิก ผลการศึกษาการมส่ีวนร่วมในผลประโยชน์
สหกรณ์ของสมาชิก พบว่า โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.49 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
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เรียงล าดับการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์สหกรณ์ของสมาชิก พบว่า มีส่วนร่วมในการกู้เงินจากสหกรณ์ 
มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เท่ากับ 4.53 รองลงมา คือ มีส่วนร่วมในการฝากเงินกับสหกรณ์ 
อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.52 มีส่วนร่วมในการขายผลผลิตใหกั้บสหกรณ์ อยู่ในระดบัปานกลาง เท่ากับ 
3.08 และ มีส่วนร่วมในการซ้ือสินค้าจากสหกรณ์ อยู่ในระดับปานกลาง เท่ากับ 2.81 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล จากผลการศึกษาการมีส่วนร่วมการด าเนินธุรกิจของสมาชิก
สหกรณ์ การเกษตร เกาะพะงัน จ ากัด ในประเด็นการมีส่วนร่วมในประเมินผล พบว่าโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับปานกลาง เท่ากับ 3.07 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
เรียงตามล าดับดงัน้ี มีส่วนร่วมในการควบคมุตรวจสอบการปฏิบัตงิานตามแผนงานประจ าป ีมีค่าเฉล่ีย
สูงที่สุด เท่ากับ 3.12 รองลงมา คือมีส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบด้านธุรกิจด้านจัดหาสินค้า  
มาจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.08 และมีส่วนร่วมในการควบคมุตรวจสอบความโปรง่ใสของสหกรณ์ 
มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.02 

การศกึษาความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะในการมสีว่นรว่มในการด าเนนิธรุกจิของสมาชิก
สหกรณก์ารเกษตร เกาะพะงนั จ  ากดั 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกในการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
พบว่าสมาชิกอยากให้สหกรณ์มีธุรกิจให้บริการแก่สมาชิกครบถ้วนตามความต้องการของสมาชิก 
สินค้าหรือบริการของสหกรณ์ตรงกับความต้องการ ทั้งด้านคุณภาพและราคา การท างานของ
คณะกรรมการมีความโปรง่ใส สมาชิกเห็นว่าการมีส่วนรว่มเกิดประโยชน์โดยตรงกับสมาชิก เข้าใจใน
บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ ได้รับอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้ต่ ากว่าสถาบันการเงินภายนอก  
มีการซ้ือ ขาย สินค้าในราคาที่เป็นธรรม และสหกรณ์ควรจัดหาตลาดเพื่อเพิ่มการกระจายผลผลิต
ให้แก่สมาชิก มีการจัดอบรมดูงานในท้องที่ อ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มความรู้แก่สมาชิกมากข้ึนในการมีส่วนร่วม 
กับสหกรณ์  มีการบริการของเจ้าห น้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพให้ความรู้และช่วยแนะน า  
เป็นที่ปรึกษาให้แก่สมาชิกในทุกด้าน ตลอดจนการใหบ้รกิารดว้ยความรวดเร็ว 

 

สรุปผลการศกึษา 
 

จากผลการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จ ากัด สามารถ
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคใ์นการวิจัย ดังน้ี 

ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็น 
ร้อยละ 63.64 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 36.36 มีอายุมากกว่า 51 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 36.74 
มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  คิดเป็นร้อยละ 32.96 มีรายได้เฉล่ีย 
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ต่อเดือน 11,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 78.42 และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกมากกว่า 9 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 41.67 

ผลการศึกษาความส าคัญการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จ ากัด 
โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.93 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความรู้สึกเป็นเจ้าของ
สหกรณ์ มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.16 รองลงมา คือสถานที่ตั้งของสหกรณ์มีความ
เหมาะสม อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.15 ความมั่นคงของสหกรณ์มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 
4.14 ความน่าเช่ือถือของคณะกรรมการด าเนินงาน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากเท่ากับ 4.06 ความ
สะดวกในการท าธุรกิจกับสหกรณ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.03 ด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.93 ผลตอบแทนที่ได้รับ (เงินปันผล/เงินเฉล่ียคืน) 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.79 

การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เกาะพะงัน จ ากัด 
ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของสมาชิก พบว่าสมาชิกมีระดับการมีส่วนร่วม 

ในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์โดยรวมมีคา่เฉล่ียอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.94  
ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิก พบว่า สมาชิกมีระดับการมส่ีวนร่วม

ในการด าเนินงานของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจสหกรณ์ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 
3.50 

ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์สหกรณ์ของสมาชิก  พบว่า โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 
อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.49 

ผลการศึกษาสมาชิกมีระดับการมีส่วนร่วมในการประเมินผลในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง เท่ากับ 3.07 

สมาชิกมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ โดยอยากให้
สหกรณ์มีธุรกิจให้บริการแก่สมาชิกครบถ้วนตามความต้องการของสมาชิก สินค้าหรือบริการของ
สหกรณ์ตรงกับความตอ้งการ ทั้งด้านคณุภาพและราคา การท างานของคณะกรรมการมคีวามโปร่งใส 
สมาชิกเห็นว่าการมีส่วนร่วมเกิดประโยชน์โดยตรงกับสมาชิก เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของสมา ชิก
สหกรณ์ ได้รับอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้ต่ ากว่าสถาบันการเงินภายนอก มีการซ้ือ ขาย สินค้าในราคา  
ที่เป็นธรรม และสหกรณ์ควรจัดหาตลาดเพื่อเพิ่มการกระจายผลผลิตให้แก่สมาชิก มีการจัดอบรม 
ดูงานในท้องที่อ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มความรู้แก่สมาชิกมากข้ึนในการมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ มีการบริการของ
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพให้ความรู้และช่วยแนะน าเป็นที่ปรึกษาให้แก่สมาชิกในทุกด้าน 
ตลอดจนการให้บรกิารดว้ยความรวดเร็ว 
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การประยุกต์การเรยีนรูจ้ากการปฏบิัติเพื่อส่งเสรมิการปลูกฝัง 
วัฒนธรรมการไม่ติเตียนของ ฝูงบิน 701 กองบิน 7 

สุกฤษฏ์ิ นิสยันต์* 
 

บทคัดยอ่ 
  

จากโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่แบบใหม่ Griepn C/D จากประเทศสวีเดน เพื่อทดแทน
เครื่องบินขับไล่แบบที่ 18 (F-5E) ของกองทัพอากาศ เมื่อ พ.ศ. 2554 นอกจากอากาศยานที่ทันสมัยที่
เข้าประจ าการ ส่ิงส าคัญที่ได้รับมาด้วยคือวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ที่มีช่ือว่าวัฒนธรรมการไม่ติเตี ยน  
(No Blame Culture) โดยมีกองทัพอากาศสวี เดนเป็นต้นแบบและวัฒนธรรม น้ีสามารถน า
กองทัพอากาศสวีเดนสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและอุบัตเิหตเุป็นศูนย์ (Zero Accident) 

ฝูงบิน 701 กองบิน 7 ได้น าวัฒนธรรมไม่ติเตียนดังกล่าวมาใช้และขับเคล่ือนองค์กรจนถึง
ปัจจุบัน โดยมีวิสัยทัศน์คือเป็นหน่ึงในฝูงบินรบช้ันน าในภูมิภาคอาเซียน  สามารถปฏิบัติพันธกิจที่
กองทัพอากาศมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความปลอดภัยสูงสุดจนสามารถเป็น
องค์กรที่อุบัติเหตุเป็นศูนย์  จากวันน้ันถึงวันน้ีผลที่ได้จากวัฒนธรรมการไม่ติเตียนของฝูงบิน 701 
กองบิน 7 ถูกพบว่าเกิดการเบี่ยงเบนออกจากวัฒนธรรมการไม่ติเตียนอันพึงประสงค์ ซ่ึงช้ีวัดได้จาก
จากยังมีอากาศยานอุบัติเหตุ  อุบัติการณ์ หรือ ความไม่ปลอดภัยทางจิตใจ เกิดข้ึนกับอากาศยาน 
นักบิน และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบิน ฝูงบิน 701 กองบิน 7 ซ่ึงไม่ใช่ผลที่ควรได้รับจากวัฒนธรรม
การไม่ติเตียนอันพึงประสงค ์จึงท าใหผู้้วิจัยต้องการทราบถึงสาเหตุทีแ่ท้จริงทีท่ าให้เกิดการเบี่ยงเบน
ออกจากวัฒนธรรมการไม่ติเตียนอันพึงประสงค์และร่วมสร้างแนวทางในการส่งเสริมการปลูกฝัง
วัฒนธรรมการไม่ติเตียนของฝูงบิน 701 กองบิน 7  

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยวิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  (Action 
Learning) และการใช้ข้อมูลเอกสารแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนผลการศึกษาวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง เพื่อแสวงหา
ค าตอบของสาเหตุของการเบี่ยงเบนในการปลูกฝังวัฒนธรรมการไม่ติเตียนอันพึงประสงค์ และ
แนวทางในการปลูกฝังวัฒนธรรมการไม่ติเตียนของ ฝูงบิน 701 กองบิน 7 โดยคัดเลือกกลุ่มตัวแทน

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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จากฝ่ายต่าง ๆ  ในฝูงบิน 701 จ านวน 5 ฝ่าย ฝ่ายละ 2 คน และผู้วิจัย รวม 11 คน จากฝ่ายยุทธการ  
ฝ่ายการข่าว ฝ่ายซ่อมอากาศยาน ฝ่ายบริหารการซ่อมบ ารุง ฝ่ายบริภัณฑ์สนับสนุนการซ่อมซ่ึงเป็น
บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ  มีประสบการณ์ในการท างาน ณ ฝูงบิน 701 กองบิน 7  ทั้งระดับ
บริหารและปฏิบตัิการ โดยมีการพบปะจ านวน 4 ครั้ง  

ผลของการการศึกษาและการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่สมาชิกในกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ด้วย
ประสบการณ์จรงิที่สมาชิกแต่ละคนได้มีประสบการณกั์บวัฒนธรรมการไม่ตเิตียนในฝ่ายของตนเองท า
ให้ทราบถึงสาเหตทุี่แทจ้ริงทีท่ าให้เกิดความเบี่ยงเบนออกจากวัฒนธรรมการไม่ตเิตียนของฝูงบิน 701 
กองบิน 7 อันพึงประสงค์ และร่วมกันน าเสนอแนวทางในการปลูกฝังและขับเคล่ือนวัฒนธรรมการไม่ 
ติเตียน ของฝูงบิน 701 กองบิน 7 อย่างเป็นรูปธรรม  ซ่ึงสมาชิกแต่ละคนไดน้ าไปใช้ในฝ่ายของตนเอง
และน าข้อมูลกลับมาเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง   

วัฒนธรรมการไม่ติเตียน เป็นวัฒนธรรมที่จะส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนในองค์กรเกิดความรู้สึก
อยากเป็นหน่ึงในบุคลากรที่มีคณุภาพสูง  มีความเป็นมืออาชีพรว่มกันขับเคล่ือนองค์กรเข้าสู่เป้าหมาย
ด้วยบรรยากาศของความปลอดภัยในจิตใจที่จะเรียนรู้ความผิดพลาดต่าง  ๆ ร่วมกัน และสาเหตุของ
ความผิดพลาดทีแ่ท้จรงิเพื่อป้องกันไม่ให้เหตกุารณ์น้ีเกิดกับบคุคลอ่ืนในองค์กร   ท าให้เกิดเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้และบรรลุสู้เป้าหมายขององค์กรได้ด้วยความรวดเร็ว แต่ส่ิงที่มีอันตรายซ่อนเร้นอยู่ใน
วัฒนธรรมแบบน้ีคือ ทุกคนในองค์กรจะต้องมีความเข้าใจร่วมกันถึงความหมายและรปูแบบการปฏิบัติ
อย่างแท้จริง ว่าการกระท าใดทีจ่ะไม่ตเิตียน การกระท าใดจะตอ้งติเตียน เน่ืองจากหากไม่ติเตียนเมื่อ
เกิดความผิดพลาดที่เกิดจากเจตนาในการฝ่าฝืน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกติกาในองค์กรที่มี
ความส าคัญและเก่ียวข้องกับความอยู่รอด ความปลอดภัย ความมั่นคง ของประชาชนคนในชาติแล้ว 
ไม่ได้มีการด าเนินการอย่างเหมาะสม การฝ่าฝืนเหล่าน้ันจะเป็นเสมือนระเบิดเวลาที่ซ่อนอยู่ในองค์กร 
และส่งผลเสียต่อองค์กรในที่สุด ดังน้ันวัฒนธรรมการไม่ติเตียนจะเกิดผลและประโยชน์สูงสุด เมื่อทุก
คนในองค์กรเข้าใจ เรียนรู้ และร่วมกันขับเคล่ือนร่วมกันอย่างมืออาชีพ ที่อยู่บนการยอมรับตัวเองเมื่อ
เกิดความผิดพลาด และกล้าที่จะแลกเปล่ียนความผิดพลาดให้กับผู้อ่ืนในองค์กรได้ทราบอย่าง
ตรงไปตรงมา โดยความส าเร็จจะเริ่มตน้จากภาวะผู้น าทุกระดบัช้ันในการร่วมกันปฏิบัตเิป็นแบบอย่าง
และร่วมกันขับเคล่ือนวัฒนธรรมน้ีอย่างจริงจัง 

 
ค  าส าคญั: วัฒนธรรมการไมต่ิเตยีน  การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
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บทน า 
 

วัฒนธรรมของฝูงบิน 701 กองบิน 7 น้ันเกิดจากการหล่อหลอมมาจากประวัติศาสตร์ 
อันยาวนาน ซ่ึงหลอมรวม มาจากวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีของคนไทย ระบบอาวุโส
กฎระเบียบหรอืธรรมเนียมทหาร รวมถึงวีรกรรมจากการรบ หล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมของฝูงบนิ 701 ซ่ึง
มีลักษณะเฉพาะที่จ าเป็นตอ้งอาศัยความไวเ้น้ือเช่ือใจระหว่าง นักบินและบุคลากรที่สนับสนุนการบิน
เช่น เจ้าหน้าที่ช่างประจ าเครื่องบินที่คอยเตรียมความพร้อมและดูแลความเรียบร้อยของอากาศยาน  
เจ้าหน้าที่สรรพาวุธที่คอยเตรียมอาวุธกระสุนวัตถุระเบิดที่ใช้ในภารกิจ  เจ้าหน้าที่ส่ือสารที่เตรียม
อุปกรณ์ส่ือสารและระบบน าร่องให้กับอากาศยาน และส่วนอ่ืน ๆ  อีกมากมายโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน 
เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัตภิารกิจสูงสุด อีกทั้งมีการปกครองบังคบับัญชาในสังคมทหาร เพื่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกฎ ระเบียบและธรรมเนียมทหารโดยเครง่ครัด  มีผู้บังคับบัญชาเป็น
เสมือนหัวหน้าครอบครัว ที่มีคุณธรรม เป็นแบบอย่าง สร้างความไว้เน้ือเช่ือใจ สร้างความสามัคคี
ให้กับข้าราชการทุกคน มีความเด็ดขาดในค าส่ังการและสามารถมั่นใจได้ว่า ทุกค าส่ังจะถูกด าเนินการ
อย่างทันทีแม้จะส่งผลต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติก็ตาม ท าให้หล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมข้ึนโดยไม่รู้ตัว และ
ขับเคล่ือนการด าเนินการต่าง  ๆ ของฝูงบิน 701 แต่วัตถุประสงค์สูงสุดของวัฒนธรรม คือ สามารถ
สร้างความพร้อมในทุกภาคส่วนที่จะท าให้ อากาศยานสาม ารถปฏิบัติภารกิจการรบได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย ซ่ึงก่อนที่จะไปรบได้จะต้องเกิดจากการฝึกฝนของผู้ปฏิบัติงาน
ทุกภาคส่วน  มีการบริหารงานในทุก ๆ ด้าน อย่างมีประสิทธิภาพเช่น บุคลากร งบประมาณ ยุทธ
บริภัณฑ์ และการจัดการ ซ่ึงต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอด ภัย เน่ืองด้วยลักษณะการท างานกับ
อากาศยานรบ ที่มีเช้ือเพลิง อาวุธ กระสุนและวัตถุระเบิด  มีความเส่ียงและอันตรายอยู่ตลอดเวลา
ดังน้ัน ฝูงบิน 701 จึงต้องการบุคากรที่เป็นทหารอาชีพและมีความเป็นมืออาชีพ  ความผิดพลาด
เพียงเล็กน้อยอาจส่งผลที่ รุนแรงถึงชีวิตและทรัพย์สินขอ งทางราชการซ่ึงคือภาษีของพี่ น้อง
ประชาชนไทย อีกทั้งจะกระทบต่อภารกิจที่ส าคัญต่อการรักษาความมั่นคงของประเทศชาติอีกด้วย 
ดังน้ันเพื่อป้องกันความผิดพลาดจึงต้องมี  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและบทลงโทษส าหรับผู้ที่กระท า
ความผิด โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ในการปฏิบัติการกับ
อากาศยาน ไม่ว่าจะเป็นนักบินหรือ เจ้าหน้าที่สนับสนุน เพื่อเป็นเครื่องรับรองถึงความพร้อมและ
ความไม่มีข้อผิดพลาดในการปฏิบัติภารกิจ โดยมีแก่นคือวัฒนธรรมที่คอยหล่อเล้ียงและน าพา ฝูงบิน 
701 กองบิน 7 สู่เป้าหมายหรือพันธกิจที่กองทัพอากาศมอบหมายไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เมื่อกาลเวลาผ่านเปล่ียนไป วัฒนธรรมองค์กรของฝูงบิน 701 กองบิน 7 แบบเดิมอาจไม่เพียง
พอที่จะรองรับกับความเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน  ซ่ึงจะเห็นได้ว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก าลัง
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ทางอากาศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วส่งผลให้การเตรียม
และใช้ก าลังของกองทัพอากาศในการปฏิบัติภารกิจเปล่ียนแปลงไปในปีพ.ศ.2550 กองทัพอากาศได้
เริ่มด าเนินโครงการจัดซ้ือเครื่องบิน Gripen39 C/D เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของก าลังทาง
อากาศและเป็นพื้นฐานในการพัฒนากองทัพอากาศในอนาคตตามวิสัยทัศน์ กองทัพอากาศช้ันน าใน
ภูมิภาค ภายใต้ช่ือโครงการ “Peace Suvarnabhumi” โดยวางแผนบรรจุประจ าการเครื่องบิน 
Gripen 39 C/D ณ ฝูงบิน 701 กองบิน 7 ทดแทนเครื่องบินขับไล่แบบที่ 18 ก/ข หรือ F-5B/E ซ่ึง
เครื่องบิน Gripen 39 C/D เป็นอากาศยานที่มีความทันสมัย สามารถปฏิบัติการได้ทุกกาลอากาศ 
สามารถมีระบบอาวุธ ยุทธโธปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการรองรับกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงนอกจากความทันสมัยของระบบอากาศยาน ยุทธวิธี
การบิน และระบบการซ่อมบ ารุงอากาศยานระบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในกองทัพอากาศ ส่ิงที่เป็น
เงาตามมาคือความซับซ้อนของระบบ และความรู้ที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการเพื่อขับเคล่ือนให้
อากาศยานที่บรรจุสามารถตอบสนองภารกิจของกองทัพอากาศและประเทศชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่ิงที่ส าคัญที่จะท าให้สามารถขับเคล่ือนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงได้รับมอบจาก  
ราชอาณาจักรสวีเดนประเทศผู้ผลิต  อากาศยานแบบ Gripen C/D คือ วัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมซ่ึง
เป็นแก่นในการขับเคล่ือนกองทัพอากาศสวีเดน  ซ่ึงวัฒนธรรมองค์กรที่กล่าวถึงคือ วัฒนธรรมการไม่  
ติเตียนหรือ (No Blame Culture) 
 วัฒนธรรมไม่ติเตียนของฝูงบิน 701 เริ่มต้นจาก นักบินและเจ้าหน้าที่ฝูงบิน 701 ชุดแรก 
ที่เดินทางไปรับเครื่องบนิ Gripen C/D ซ่ึงจากค าบอกเล่าของครูการบินและข้าราชการ ชุดแรกในการ
ฝึกบิ นและซ่อมบ ารุ งกับกาศยาน Gripen C/D ณ กองทั พอากาศสวีเดนได้ ให้การสัมภาษณ์ ว่ า
กองทัพอากาศ สวีเดนจากเดิมก่อนจะมีการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมกองทัพอากาศสวีเดนมีการใช้ 
วัฒนธรรมติเตียนหรือ Blame Culture และมีสถิติอุบัติเหตุของอากาศยานมากมาย แต่เมื่อมีการ
ขับเคล่ือนวัฒนธรรมการไม่ติเตียนหรือ  No Blame Culture ท าให้ปัจจุบันกองทัพอากาศสวีเดน
สามารถก้าวสู่ Zero Accident หรืออุบัติเหตุเป็นศูนย์ ซ่ึงเป็นก้าวสูงสุดของวัฒนธรรมแห่งความ
ปลอดภัย การท างานอย่างมืออาชีพ  การยอมรับตัวเอง  ยอมรับในความผิดพลาดและกล้าที่จะบอก
เล่าความผิดพลาดของตนเองใหกั้บบคุคลอ่ืนได้ทราบเพื่อไม่ใหเ้กิดความผิดพลาดกับบุคคลอ่ืน  ซ่ึงท า
ให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  เกิดบรรยากาศที่ดีในการท างาน และความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานที่มีความเส่ียงสูง จึงให้ใหผ้ลลัพธ์คือเกิดองค์กรทีม่ีประสิทธิภาพสามารถบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรได้อย่างรวดเร็วและเกิดความปลอดภัยสูงสุด 
 จากการที่ฝูงบิน 701 กองบิน 7 ได้รับวัฒนธรรมไม่ติเตียนมาใช้ในองค์กร นับเป็นก้าวที่เกิด
การเปล่ียนแปลงจากวัฒนธรรมเดิมเป็นอย่างมาก เน่ืองจากวัฒนธรรมเดิมของฝูงบินไดฝั้งรากลึกอยู่ใน
คนและองค์กรมาเป็นเวลานาน และการที่จะท าให้ข้าราชการทุกคนมีความรู้และความเข้าใจใน



874 

วัฒนธรรมไม่ติเตียนซ่ึงเป็นวัฒนธรรมใหม ่ จึงด าเนินการโดยค่อยเป็นคอ่ยไป อาศัยความเป็นผู้น าของ
หัวหน้าฝ่ายในองค์กรทุกระดับร่วมกับท าตัวเป็นตัวอย่าง มีพฤติกรรมเฉพาะที่แสดงให้เห็นถึง
วัฒนธรรมการไม่ติเตียนอย่างชัดเจน เช่น เมื่อเกิดความผิดพลาดข้ึน ผู้ที่ผิดพลาดจะยอมรับในความ
ผิดพลาดของตัวเองอย่างมืออาชีพ กล้าที่จะแลกเปล่ียนความผิดพลาดของตนเองให้ผู้อ่ืนได้เรียนรู้
อย่างตรงไปตรงมาพร้อมกับช่วยกันแสวงหาหนทางแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดข้ึนกับบคุคลอ่ืนในองค์กร  

ปัญหาของการเปล่ียนแปลงทุกการเปล่ียนแปลงย่อมเกิดอุปสรรคเป็นธรรมดาด้วยฐานคตเิดมิ
ของข้าราชการฝูงบิน 701 กองบิน 7 ที่มีความหลากหลายของบุคลากรอันเน่ืองจากการสับเปล่ียน
หมุนเวียนก าลังพลเพื่อรองรับกับอากาศยานแบบใหม่  หรือความยาวนานของวัฒนธรรมเก่าที่ฝังราก
ลึกในบุคลากรของของ ฝูงบิน 701 และรอยต่อของการปลูกฝังและเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม จึงท าให้
ยังเกิดปัญหาต่าง ๆ  หรือ การเบี่ยงเบนกับหลักการของวัฒนธรรมการไมต่ิเตียนอันพึงประสงคซ่ึ์งมีต้น
ก าเนิดมาจากกองทัพอากาศสวีเดนที่สมบูรณ์แบบ และจากการพูดคุยสอบถามโดยมุ่งเน้นกลุ่ม
ตัวอย่างในระดับบรหิารและปฏิบัตกิารจากทกุฝ่ายของฝูงบิน 701 ทั้ง 5 ฝ่าย ฝ่ายละ 2-3 คน ได้แก่ 
ฝ่ายยุทธการ ฝ่ายการข่าว  ฝ่ายซ่อมอากาศยาน  ฝ่ายบริหารการซ่อมบ ารุง  ฝ่ายบริภัณฑ์สนับสนุน
การซ่อม  พบว่า มีการเบี่ยงเบนออกจากวัฒนธรรมการไม่ติเตียนที่พึงประสงค์ของ ฝูงบิน 701 
กองบิน 7 ซ่ึงข้าราชการแต่คนไดพ้บเจอปัญหาในการปลูกฝังและขับเคล่ือนซ่ึงมีทั้งเหมอืนหรือตา่งกัน
ตามลักษณะของงานในแต่ละฝ่ายในฝูงบิน 701 กองบิน 7 ตัวอย่างเช่น การปิดบังซ่อนเร้นเมื่อเกิด
ความผิดพลาดข้ึนเน่ืองจากกลัวความผิดหรือการต าหนิที่ตามมา  การที่รุ่นพี่ หัวหน้างาน ต าหนิติ
เตียนลูกน้องที่กระท าความผิดซ่ึงไม่ได้เกิดความความตั้งใจหรือการฝ่าฝืนอันเน่ืองการไม่เ ข้าใจถึง
หลักการที่แท้จริงของวัฒนธรรมการไม่ติเตียนจนเกิดบรรยากาศความไม่ปลอดภัยทางจิตใจข้ึนใน
องค์กร  เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการไม่เข้าใจถึงหลักการหรือรูปแบบของวัฒนธรรมการไม่ติเตียนของ
ฝูงบิน 701 กองบิน 7  การโยกย้ายของข้าราชการแต่ละฝ่ายทั้งบคุลากรเก่าหรือบรรจุข้าราชการใหม่  
หรือแม้กระทั้งความรู้ของบุคลากรเดิมที่ให้ความคิดเห็นว่าวัฒนธรรมธรรมเก่าดีกว่าวัฒนธรรมใหม่  
เป็นต้น ซ่ึงตัวอย่างที่ได้กล่าวมาน้ีเป็นเพียงความรู้สึกหรือประสบการณ์ที่บุคลากรในฝูงบิน 701 
กองบิน 7 ได้สัมผัสพบเจอรวมถึงผู้วิจัยเองก็เป็นหน่ึงในบุคลากรของฝูงบิน 701 กองบิน 7 ที่รู้สึกและ
พบเจอกับปัญหาเหล่าน้ีด้วยตัวเอง ซ่ึงตัวอย่างที่ยกมาน้ีท าให้เกิดปัญหาในการปลูกฝังวัฒนธรรมการ
ไม่ติเตียนและเกิดการเบี่ยงเบนออกจากวัฒนธรรมการไมต่ิเตียนอันพึงประสงคท์ี่พงึประสงคแ์ละผลที่
ตามมาอาจส่งผลท าใหเ้กิดปัญหาที่ซ่อนเร้นสะสมอยู่ในองค์กรจนอาจส่งผลกระทบในอนาคตที่รุนแรง
ตามมา เช่น อุบัติเหตุ หรือ อุบัติการณ์ กับชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการท าใหอ้งค์กรไม่สามารถ
บรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย หรือ พันธกิจที่มอบหมายได้ 

ท าให้ผู้วิจัยต้องการทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ท าให้การปลูกฝังวัฒนธรรมการไม่ติเตียนของ 
ฝูงบิน 701 กองบิน 7 เกิดการเบี่ยงเบนออกจากวัฒนธรรมการไม่ติเตียนอันพึงประสงค์และแนวทาง
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ในการส่งเสริมการปลูกฝังวัฒนธรรม การไม่ติเตียนของ ฝูงบิน 701 กองบิน 7 จึงเป็นที่มาของการใช้
เครื่องมือ การเรียนรู้จากการปฏิบัติ หรือ Action Learning ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่แท้จรงิที่เริ่ม
ในหน่วยงานเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานขององค์กร  จึงเป็นการปรบัเปล่ียนการเรียนรู้
จาก On-the-Job Training มาสู่ On-the-Job Learning เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านทาง 
ความร่วมมือ การส่ือสาร และความเอาจริงเอาจังของสมาชิกกลุ่ม เป็นมาตรการที่ย่นระยะห่าง
ระหว่างการเรียนรู้การท างานใหส้ั้น และเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาการเรียนรูเ้พื่อการท างาน  “เกา
ถูกที่คัน”  มากที่สุด เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างคุ้มค่า ที่เหมาะสมกับยุคสมัยที่องค์กรแสวงหาการ
เรียนรู้ที่ต้องรู้รอบ รู้เร็ว รู้แจ้งและรู้จริง โดยมุ่งเรียกหาผลผลิตของการท างานมากกว่าการค านึงถึง
กระบวนการเรียนรู้ในการท างาน (วีระวัฒน์,2544) และเพื่อให้ทราบถึงรากเหง้าของปัญหาในการ
ปลูกฝังวัฒนธรรมที่ด าเนินมาตั้งแต่ พ.ศ. 2554 จนเกิดการเบี่ยงเบนออกจากวัฒนธรรมการไม่ติเตียน
อันพึงประสงค์และได้แนวทางในการขับเคล่ือนวัฒนธรรมน้ีให้สามารถเข้าไปอยู่ในใจของข้าราชการ
ฝูงบิน 701 กองบิน 7 ทุกคน เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจที่กองทัพอากาศมอบหมาย บรรลุต่อวิสัยทัศน์
ของฝูงบิน 701 กองบิน 7 สู่ การเป็นหน่ึงในฝูงบินรบช้ันน าในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างความเช่ือมั่น
ของประชาชน และความมั่นคงของประเทศชาติสืบไป 
 

วัตถุประสงคข์องการศกึษา 

 
1) เพื่อศึกษาสาเหตุที่ท าใหเ้กิดการเบี่ยงเบนออกจากวัฒนธรรมการไม่ตเิตียนอังพึงประสงค์

ของฝูงบิน 701 กองบิน 7 
2) เพื่อหาแนวทางในการส่งเสรมิปลูกฝังวัฒนธรรมการไม่ตเิตียนของ ฝูงบิน 701 กองบิน 7  
 

วิธีการศกึษาและการด าเนนิกจิกรรมการเรยีนรูจ้ากการปฏบิัติ 
 
1) กลุ่ม ค าถาม การสะท้อนการเรียนรู้ 
 (1) ช่ือกลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ (Shark Team)  
  (1.1) นายทหารยุทธการ ฝูงบิน 701 กองบิน 7  เจ้าของปัญหา 
  (1.2) นายทหารนิรภัย ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน 701 กองบิน 7  ผู้อ านวยการกลุ่ม  
  (1.3) หัวหน้าฝ่ายข่าว ฝูงบิน 701 กองบิน 7  สมาชิกกลุ่ม 
  (1.4) เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าว ฝูงบิน 701 กองบิน 7  สมาชิกกลุ่ม 
  (1.5) หัวหน้าฝ่ายซ่อมอากาศยาน ฝูงบิน 701 กองบิน 7 สมาชิกกลุ่ม 
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  (1.6) เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมอากาศยาน ฝูงบิน 701 กองบิน 7  สมาชิกกลุ่ม 
  (1.7) หัวหน้าฝ่ายบริหารการซ่อมบ ารงุ ฝูงบิน 701 กองบิน 7 สมาชิกกลุ่ม 
  (1.8) เจ้าหน้าที่บริหารการซ่อมบ ารงุ 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) ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 2562 ประมาณ 3 เดือน

เน่ืองจากเป็นระยะเวลาในการเรียนวิชาการค้นคว้าอิสระ Independent Study (PA9000) ขอ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการส าหรับนักบริหาร  ท าให้
กลุ่มมุ่งเน้น  ที่จะหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงจากการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ในฝูงบิน 701 กองบิน 7 
และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและทดทองปฏิบตัิเพื่อใหเ้กิดประสิทธภิาพมากที่สุดในการแก้ปัญหาการ
ปลูกฝังวัฒนธรรมการไม่ติเตียนของ ฝูงบิน 701 กองบิน 7 

2) ข้ันตอนการด าเนินกิจกรรมการประชุมพบปะ 
 (1) ปัญหาที่ศึกษา  จากการที่ไดร้่วมศึกษาสาเหตุของปัญหาการเบี่ยงเบนของวัฒนธรรม

การไม่ติเตียน ของฝูงบิน 701 ร่วมกัน โดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ทีไ่ดร้ับการฝึกจากประเทศผู้ผลิต
อากาศยานโดยตรงกับกองทัพอากาศสวีเดนไม่ว่าจะเป็นนักบิน หรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบิน พบว่า
ปัญหาส่ิงที่ตรวจพบคอืการเบีย่งเบนออกจากวัฒนธรรมการไมต่ิเตยีนที่พึงประสงค์ โดยทุกคนต้องการ
ที่จะเข้าใจถึงรากเหง้าปัญหาที่แทจ้ริงที่เกิดข้ึนเพื่อร่วมหาแนวทางในการปฏิบัตทิี่จะท าให้วัฒนธรรม
การไม่ติเตียน ถูกน าไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 (2) บทบาทหน้าที่ของกลุ่มและสมาชิก  ได้คัดเลือกสมาชิกของกลุ่ม โดยต าแหน่งของ
หัวหน้าฝ่ายของฝูงบิน 701 กองบิน 7 ทั้ง 5 ฝ่าย และ ผู้วิจัย รวม 11 คน ซ่ึงมีส่วนส าคัญใน 
การปกครองบังคับบัญชาและขับเคล่ือนนโยบายต่าง ๆ ในระดับบริหารและปฏิบัติการ ของฝูงบิน 
701 กองบิน 7  โดยมี นายทหารยุทธการ เป็น เจ้าของปัญหา  นายทหารนิรภัย เป็น ผู้อ านวยการ
กลุ่ม และ นายทหารการฝึกเป็น เลขานุการกลุ่ม นอกน้ันเป็นสมาชิกของกลุ่มการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  

 (3) กระบวนการของการซักถามและการสะท้อมมุมมองของกลุ่ม   กระบวนการน้ีเป็น
กระบวนการที่เน้นการซักถามและการแลกเปล่ียนเรียนรู้มุมมองและประสบการณ์ของคนในกลุ่ม ซ่ึง
เป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ที่สมาชิกในกลุ่มได้พบเจอและเรียนรู้ตามสายงานของตนเองใน
ฝูงบิน 701 กองบิน 7 ที่ตนน้ันมีบทบาทในการขับเคล่ือน บริหาร หรือปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่ที่
ตนเองรับผิดชอบ ซ่ึงจะมีวัฒนธรรมการไม่ตเิตียนเป็นแกนหลัก  ในการด าเนินงาน ซ่ึงแต่ละคนจะพบ
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เจอปัญหาต่าง ๆ กัน ตามสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น  ลักษณะงานที่รับผิดชอบ  ความ
หลากหลายของเพื่อนร่วมงานที่รับผิดชอบ สถานที่ท างาน เป็นต้น  

ซ่ึงในกลุ่มมีการนัดประชุมพบปะกันจ านวน 4 ครั้ง โดยจะมีการประชุมร่วมกันในแต่ละ
ครั้งได้ให้เวลา สมาชิกได้ไปด าเนินกิจกรรมตามที่กลุ่มได้รว่มกันหาแนวทางในการส่งเสริมการปลูกฝัง
วัฒนธรรมการไม่ติเตียนของฝูงบิน 701 กองบิน 7 ซ่ึงแต่และฝ่ายล้วนแต่มีกรอบเดียวกันแต่วิธีการ
อาจต้องมีการปรับเปล่ียนตามสภาพแวดล้อมของงานที่แตกต่างกัน ซ่ึงทุกคนในกลุ่มจะได้ร่วมเรียนรู้
และแลกเปล่ียนเพื่อให้เกิดแนวทางที่มากข้ึน ดีข้ีน โดยทดลองใช้และกลับมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กันอีก 
ซ่ึงมีกรอบการด าเนินงาน ดังน้ี 

(3.1) อะไรคือสาเหตุที่ท าให้แต่ละฝ่ายของฝูงบิน 701 กองบิน 7 มีความเบี่ยงเบน
ออกจากวัฒนธรรมการไม่ติเตียนที่พึงประสงค์ 

(3.2) แต่ละฝ่ายของฝูงบิน 701 กองบิน 7 มีแนวทางในการปลูกฝังวัฒนธรรมการไม่ติ
เตียนอย่างไร 

(3.3) หากสามารถสร้างแนวทางที่ส่งเสริมวัฒนธรรมการไม่ติเตียน จนท าให้ฝูงบิน
701 สามารถก้าวถึงวัฒนธรรมการไม่ติเตียนที่พึงประสงค์ ท่านคิดว่าจะเกิดอะไรกับประชาชนและ
ฝูงบิน 701 กองบิน 7 ทั้งระยะส้ันและระยะยาว 

 (4) แนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่ม  แนวทางการปฏิบตัิในกระบวนการน้ีเกิดข้ึนจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์  และปัญหาที่เกิดข้ึนจากการท างานที่ใช้วัฒนธรรมการไม่ติเตียน 
ในการขับเคล่ือนการปฏิบัติราชการภายในแต่ละฝ่ายของฝูงบิน 701 ซ่ึงมีสภาพแวดล้อมที่เหมือนหรือ
แตกต่างกันบ้าง และสมาชิกได้ร่วมกันวิเคราะหห์ารากเหง้าของปัญหาที่เป็นอุปสรรคและร่วมกัน เสนอ
แนวทางในการขับเคล่ือนวัฒนธรรมการไม่ติเตียนของ ฝูงบิน 701 กองบิน 7 โดยเสนอแนวทางดังน้ี 

  (4.1) การวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึนในการขับเคล่ือนวัฒนธรรมการ
ไม่ติเตียนของฝูงบิน 701 กองบิน 7 โดยรวบรวมปัญหาที่พบในแต่ละฝ่าย พร้อมทั้งน าเสนอจุดร่วม
และจุดต่างที่เกิดข้ึนในแต่ละฝ่ายของตนเองเพื่อให้ทุกคนไดเ้ห็นถึงปญัหาร่วมกัน 

  (4.2) ร่วมกันเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่สมาชิกได้เลือกและเสนอแนวทาง ใน
การขับเคล่ือนการปลูกฝังวัฒนธรรมการไม่ตเิตียนในฝูงบนิ 701 กองบิน 7 

  (4.3) ทดลองปฏิบัติโดยใช้แนวทางที่ทางกลุ่มได้รับกันคิดวิเคราะห์และเสนอ
แนวทางในการด าเนินการไปปฏิบัตใินฝ่ายของตนเอง 

  (4.4) ติดตามประเมินผล การปฏิบัติถึงผลลัพธ์ที่ เปล่ียนแปลงจากการด าเนิน
กิจกรรม 

(5) การพัฒนาและการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  ในกระบวนการน้ีเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ทาง
กลุ่มร่วมกันน าเสนอเพื่อให้เกิดผลที่ ย่ังยืนและท าให้วัฒนธรรมการไม่ติเตียนสร้างคุณค่าสุงสุดให้กับฝูงบิน 
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701 กองบิน 7 โดยที่เมื่อข้าราชการทุกคนเข้าใจความหมายที่แท้จริงตรงกัน มีการกิจกรรม มีแนวทางใน
การขับเคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรม และ บุคลากรที่ควบควบคุมให้การด าเนินการเหล่าน้ีเป็นมาตรฐาน จะท า
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมากมาย อุดช่องโหว่ของความไม่ปลอดภัยในการท างาน เกิดบรรยากาศที่ดีสร้างให้
ฝูงบิน 701 กองบิน 7 เกิดการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและย่ังยืน 

(6) ผู้อ านวยการกลุ่ม  ผู้อ านวยการกลุ่มในที่น้ีมีบทบาทและความส าคัญต่อความส าเร็จมาก
เน่ืองจากจะต้องสามารถกระตุ้นให้เกิดการแลกเปล่ียนพูดคุยถึงข้อมูลที่เข้าถึงยาก ก็คือประสบการณ์และส่ิงที่
สมาชิกได้ประสบพบเจอและพูดคุยได้อย่างอิสระและเปิดเผย  เน่ืองจากความเป็นทหารเป็นอาชีพที่มี
กฎระเบียบ ระบบอาวุโส จึงมีความยากที่จะท าให้ทุกคนแสดงความคิดเป็นได้อย่างอิสระ ดังน้ันผู้อ านวยการ
กลุ่มจะสามารถสร้างบรรยากาศแห่งการพูดคุยพบปะแลกเปล่ียนประสบการณ์ของสมาชิกทุกคนได้ จึง
สามารถเข้าถึงปัญหา และถึงจะสามารถเกาถูกที่คันได้ส าเร็จ ดังน้ันเมื่อเรารู้ถึงรากเหง้าของปัญหา เราก็จะ
พบหนทางในการแก้ปัญหา ผ่านทางความรู้ หลักวิชาการ ประสบการณ์ ต ารา และความร่วมมือร่วมใจกัน
อย่างจริงจัง ก็จะได้แนวทางที่จะขับเคล่ือนวัฒนธรรมการไม่ติเตียนของฝูงบิน 701 กองบิน 7   
ที่มุ่งหวังได้ส าเร็จ 
 

ผลการด าเนนิกจิกรรมและการวเิคราะหข์้อมลูความเหน็ 
 

1) การพบปะครั้งที่ 1  วันที่ 16-27 ต.ค.62 เป็นการแยกสัมภาษณ์ตัวแทนทั้ง 5 ฝ่าย ฝ่ายละ 2 
คน และผู้วิจัย 1 คน รวม 11 คน ซ่ึงประกอบด้วย ฝ่ายยุทธการ ฝ่ายการข่าว ฝ่ายซ่อมอากาศยาน 
ฝ่ายบริหารการซ่อมบ ารุง และ ฝ่ายบริภัณฑ์สนับสนุนการซ่อม เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลจึงเลือกวิธีการเชิง
คุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกท าให้เห็นถึงปัญหาและสาเหตุที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ภายในแต่ละฝ่าย
ของฝูงบิน 701 กองบิน 7 ที่สมาชิกแต่ละฝ่ายได้พบเจอซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้เกิดการเบี่ยงออกจาก
วัฒนธรรมการไม่ติเตียนอันพึงประสงค์ของฝูงบิน 701 กองบิน 7 โดยใช้เวลา 20-30 นาทีต่อบุคคล 
โดยได้ข้อมูลจากการสัมภาษณซ่ึ์งไดผ้ลดังน้ี 
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ตารางที ่1  สรุปสาเหตุที่ท าใหเ้กิดการเบี่ยงเบนออกจากวัฒนธรรมการไมต่ิเตียนอันพึงประสงค์ 
 

ล าดบั สาเหต ุ เหตผุลทีเ่หมอืนกนัของสมาชกิ
จากการสมัภาษณค์ดิเปน็  

ร้อยละ 
1. ขาดความเข้าใจในความหมาย ของวัฒนธรรมการไม่ติเตียน

ที่ตรงกันของ ข้าราชการฝูงบิน 701 กองบิน 7  
90% 

2. ขาดการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ แบบแผน 50% 
3. ความหลากหลายวัฒนธรรมเดิมที่ตดิตวับคุคลมา 40% 
4. ขาดกิจกรรมที่ส่งเสริมการปลูกฝังและการขับเคล่ือน

วัฒนธรรมการไม่ติเตียนของฝูงบิน 701 
30% 

5. บุ ค ลิกลั กษณ ะส่วนบุ คคล เช่ นลั กษณ ะส่วนตั ว 
บุคลิกภาพ ที่ ส่งผลต่อบรรยากาศในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

30% 

6. บรรยากาศความไม่ปลอดภัยทางจิตใจ 20% 
7. ความไม่เหมาะสมของสถานที่ในการด าเนินกิจกรรม

แลกเปล่ียนเรียนรู้จากความผิดพลาดรว่มกัน 
10% 

 
2) การพบปะครั้งที่ 2  วันที่ 4 ก.ย.2562 ในการพบปะครั้งน้ีเป็นด าริของ ผู้บังคับฝูงบิน 

701 กองบิน 7 ท่านใหม่ที่ตอ้งการพบข้าราชการฝูงบนิ 701 ทุกคนเพื่อมอบนโยบายต่าง ๆ  ของฝูงบิน 
701 กองบิน 7 เพื่อก าหนดทิศทางและท าความเข้าใจกับข้าราชการฝูงบิน 701 กองบิน 7 ทุกระดับ
ก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ในปีงบประมาณใหม ่โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 (1) ประวัติศาสตร์ของฝูงบิน 701 กองบิน 7 เพื่อให้ข้าราชการทุกคนได้เห็นถึงความ
เสียสละของวีรชนของฝูงบิน 701 กองบิน 7 สมัยก่อนเพื่อให้ได้ทราบประวัติศาสตร์อันยาวนานของ
ฝูงบิน 701 โดยได้ให้ข้าราชการอาวุโสของฝูงบินได้เป็นตัวแทนในการเล่าประวัติศาสตร์ให้กับ
ข้าราชการฝูงบิน 701 ทุกคนได้รับฟัง 

 (2) วิสัยทัศของฝูงบิน 701 กองบิน 7 คือ เป็นหน่ึงในฝูงบินรบหลักในภูมิภาคอาเซียน 
โดยเปรียบเทียบกับฝูงบินรบด้วยกันในภูมิภาคอาเซียน ในมิติต่าง  ๆ  ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านยุทธวิธี 
และด้านยุทโธปกรณ์ โดยมีการประเมินตนเองและมีแบบแผนในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อ
ด าเนินการปฏิบัติใหไ้ปถึงวิสัยทัศน์ตามทีต่ั้งไว้ 

 (3) วัฒนธรรมของฝูงบิน 701 กองบิน 7 คือ วัฒนธรรมการไม่ติเตียน 
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 (4) กฎ กติกาการในการอยู่ร่วมกัน เน้นย้ า ในการเป็นทหารอาชีพ ที่มีจิตวิญญาณของ
นักรบ โดยมีหลักคือวินัยทหารอย่างเครง่ครดั และท่านเน้นย้ าถึงการปฏิบัตทิี่ทกุคนในฝูงบิน จะไม่ฝ่า
ฝืนเป็นอันขาดได้แก่ การพนัน ยาเสพติด และ การลักขโมย ท่านได้กล่าวถึงเป้าหมายในการพัฒนา
ฝูงบิน 701 กองบิน 7 ให้ข้าราชการทกุคนได้รับทราบร่วมกัน 

 (5) ภาพรวมภารกิจและกิจกรรมของฝูงบิน 701 กองบิน 7 ที่ทุกคนจะต้องช่วยกัน
ปฏิบัติให้ส าเร็จ และแผนการปฏิบัตงิานทีเ่ก่ียวข้องในแต่ละฝ่ายในการสนับสนุนฝูงบิน 701 กองบิน 7 

3) การพบปะครั้งที่ 3  วันที่ 8 ก.ย. 2562  การพบปะในครั้งน้ีมีเป้าหมายคอื การสรุปรวม
สาเหตุของปัญหาที่ท าใหเ้กิดการเบีย่งเบนของวัฒนธรรมการไม่ติเตยีนของฝูงบิน 701 และแนวทางใน
การพัฒนาการปลูกฝังวัฒนธรรมการไม่ตเิตียนของฝูงบิน 701 กองบิน 7 โดยการประยุกต์วิธีการของ
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ  โดยน ากรอบแนวทางการปฏิบัติงานที่ได้จากการประชุมครั้ง ที่ 2 โดย 
ผู้บังคับฝูงบิน 701 กองบิน 7 ที่มอบแนวทางการด าเนินงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมการไม่
ติเตียนของฝูงบิน 701 กองบิน 7  พร้อมกับแนวทางการปฏิบัติงานในวงรอบปีงบประมาณเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ัน ในการประชุมครั้งน้ีจึงเป็นการทบทวนแนวทางและสรุปสาเหตุของ
ปัญหาที่ได้จากการแยกสัมภาษณ์รายบุคคลและน ามาสรุปรวมกันพร้อมกับพูดคุยแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและประสบการณ์ กันอย่างตรงไปตรงมาในเรื่องสาเหตุที่ท าให้ เกิดการเบี่ยงเบนออก  
จากวัฒนธรรมการไม่ติเตียนที่พึงประสงค์ หลังจากน้ันก็ร่วมกันเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาใน  
การปลูกฝังวัฒนธรรมการไม่ตเิตียนร่วมกันในแต่ละฝ่ายที่พบเจอ ได้ผลดังน้ี 

 (1) ขาดความเข้าใจในความหมาย ของวัฒนธรรมการไม่ตเิตียนของฝูงบิน 701 กองบิน  
 แนวทางแก้ไข สมาชิกได้ช่วยกันกล่าวถึงวัฒนธรรมการไม่ตเิตียนที่ตนเองได้เรียนรู้มาเพื่อ

ร่วมกันหาความหมายที่ลงตัวและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้และการถ่ายทอดซ่ึงอยู่
บนพื้นฐานของความส้ัน กระชับ และครอบคลุมโดยใช้มติของทางกลุ่มเพื่อสร้างค าจ ากัดความพร้อม
อธิบายถึงรายละเอียดโดยสรุปได้ดังน้ี  ความเป็นมืออาชีพ (Professional)  การยอมรับตัวเอง 
(Self-Acceptance)  แบ่งปันความผิดพลาดของตนให้ผู้อ่ืนไดเ้รียนรู้ (Sharing) 

 ซ่ึงสมาชิกทุกคนมีความเห็นร่วมกันว่าทั้ง 3 ค ามีความครอบคลุมเน้ือหาและรูปแบบการ
ปฏิบัติที่สามารถจะท าใหทุ้กคนเข้าใจความหมายและลักษณะของวัฒนธรรมการไมต่ิเตียนของฝูงบิน 
701 กองบิน 7 ร่วมกัน มีความง่ายในการจดจ า และสามารถอธิบายถึงรปูแบบการปฏิบัติ ในงานของ
แต่ละฝ่ายตนเองได้อย่างครบถ้วน และทางกลุ่มเสนอแนะให้ท าส่ือให้เป็นรูปธรรมและด าเนินการ
อบรม  ถ่ายทอด หรือ ปิดป้ายรณรงค์เพื่อให้ทุกคนได้เห็นจนเกิดความคุ้นชินและน าไปปรับใช้ใน
หน้าที่ราชการของตนเอง 

 (2) ขาดการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบแบบแผน เน่ืองจากสมาชิกในกลุ่มร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นว่าลักษณะของการถ่ายทอดจะไม่มผู้ีที่รบัผิดชอบในการถ่ายทอดวัฒนธรรมการไมต่ิเตียน
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ให้กับข้าราชการของฝูงบิน 701 ที่บรรจุใหม่ ซ่ึงการถ่ายทอดจะอยู่ในลักษณะพี่สอนน้องซ่ึงมีโอกาสที่
จะเกิดความเบี่ยงเบนได้สูงเน่ืองจากต่างคนก็ล้วนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน หรือลักษณะการ
ถ่ายทอดที่อาจท าใหเ้กิดความเข้าใจผิดหรือความคลาดเคล่ือน 

 แนวทางแก้ไข สมาชิกได้เสนอแนะให้นิรภัยฝูงบิน 701 กองบิน 7 เป็นผู้ที่จัดกิจกรรมใน
การอบรมเจ้าหน้าที่เป็นประจ าอยู่แล้วให้เพิ่มหัวข้อของ วัฒนธรรมการไม่ติเตียนของฝูงบิน 701 
กองบิน 7 ลงในวงรอบของการบรรยาย จัดกิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่ใหม่ หรือบรรจุลงในหลักสูตรของ
เจ้าหน้าที่ที่จะท าการซ่อมบ ารุงอากาศยานหรือ เจ้าหน้าที่ใหม่ที่บรรจุในฝูงบิน 701 กองบิน 7 เพื่อ
สร้างมาตรฐานในการถ่ายทอดและควบคุมให้ข้าราชการทุกคนของฝูงบิน 701 กองบิน 7 มีความ
เข้าใจที่ตรงกัน 

 (3) ความหลากหลายของวัฒนธรรมเดิมที่ติดตัวมา  สาเหตุน้ีเป็นอุปสรรคในการ
ขับเคล่ือนวัฒนธรรมการไม่ติเตียนของฝูงบิน 701 กองบิน 7 สมาชิกในกลุ่มให้ความเห็นว่า เจ้าหน้าที่
บางคนที่ยึดมั่นและเช่ือมั่นในวัฒนธรรมของฝูงบินเดิมก่อนที่จะย้ายมาอยู่ร่วมกันโดยไมป่รบัตวัเข้ากับ
วัฒนธรรมใหม่ ท าให้ยังเกิดแรงต้านและเสริมให้เกิดการเบี่ยงเบนของวัฒนธรรมการไม่ติเตียนอันพึง
ประสงค์ของฝูงบิน 701 กองบิน 7 ซ่ึงวัฒนธรรมที่หล่อหลอมจนเป็นฝูงบิน แต่ละฝูงบิน มีความ
คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันบ้างแต่อยู่บนพื้นฐานเดียวกันคือ วัฒนธรรมแห่งความปลอดภัย วัฒนธรรม
ของระบบอาวุโส วัฒนธรรมทางทหาร เป็นต้น ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มให้ความเห็นว่า วัฒนธรรมเดิมมีทั้ง
ส่วนที่ส่งเสริมและส่วนที่ขัดขวางการปลูกฝังและเป็นสาเหตุของการเบี่ยงเบนออกจากวัฒนธรรมการ
ไม่ติเตียนที่พึงประสงค์ 

 แนวทางการแก้ไข สมาชิกได้เสนอแนะให้สร้างความเข้าใจร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาใน
การอบรมการปลูกฝัง โดยเสนอแนะให้นิรภัยการบินเป็นแม่งานหลักในการถ่ายทอดวัฒนธรรมภาย ใน
ฝูงบิน 701 กองบิน 7 และท าให้ทุกคนเข้าใจในความส าคัญของวัฒนธรรมการไม่ติเตียนและมี
แนวทางในการขับเคล่ือนอย่างชัดเจนและสร้างแรงขับเคล่ือนโดยวิธีการตา่ง ๆ  โดยเฉพาะผู้น า ระดับ
ต่าง ๆ  เช่นหัวหน้าฝ่าย หรือ หัวหน้าหมวดจะต้องท าตวัเป็นตัวอย่างและรว่มกันขับเคล่ือนอย่างจรงิจงั 
เพื่อให้ผู้ที่ยังยึดติดกับวัฒนธรรมเดิม ยอมละทิ้งวัฒนธรรมเดิมและด าเนินตามแนวทางของวัฒนธรรม
การไม่ติเตียนของฝูงบิน 701 ที่พึงประสงค์ โดยสร้างแรงเสริมต่าง ๆ  เช่น รางวัล  ค าชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณ ทางกลุ่มมีความเช่ือว่าการเสริมแรงทางบวกเหล่าน้ีจะท าใหส้ามารถ  ชักจูงจิตใจและท าให้
ข้าราชการทุกคนไดร้่วมกันใช้วัฒนธรรมการไม่ติเตียนของฝูงบิน 701 กองบิน 7 ได้ในที่สุด 

 (4) ขาดกิจกรรมที่ส่งเสริมการปลูกฝังและขับเคล่ือนวัฒนธรรมการไม่ติเตียนของฝูงบิน 
701 กองบิน 7 สาเหตุน้ีสมาชิกได้ร่วมกันใหค้วามเห็นว่าไม่มีกิจกรรมใด  ๆ  ในฝูงบิน ที่แสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญและความเปน็เจ้าของร่วมในวัฒนธรรมการไม่ตเิตียนของฝูงบิน 701 กองบิน 7 ท าให้เมื่อ
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ไม่ได้ท าให้ทกุคนเห็นความส าคัญวัฒนธรรมน้ีจึงค่อย ๆ  อ่อนแลลงไปและเกิดการเบี่ยงเบนข้ึนในที่สุด 
ดังน้ัน กิจกรรมที่ส่งเสริมการปลูกฝังวัฒนธรรมการไม่ตเิตียนจึงมคีวามส าคัญ 

 แนวทางการแก้ไข ทางกลุ่มได้ร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขโดยใหจ้ัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
การปลูกฝังวัฒนธรรมการไม่ตเิตียนของฝูงบิน 701 กองบิน 7  ที่มีความหลากหลายมากข้ึน 

 (5) บุคคลิกลักษะส่วนบุคคล เช่น ลักษณะส่วนตัว บุคลิกภาพ ที่ส่งผลต่อบรรยากาศใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงทางกลุ่มเห็นสาเหตุน้ีจะเกิดข้ึนในเวทีของการแลกเปล่ียนประสบการณ์
ความผิดพลาดแล้วมีหน่ึงในสมาชิกที่มีลักษณะ เป็นผู้ที่ต าหนิติเตี ยนหรือแม้กระทั้งอาวุโสสูงสุดใน
ขณะน้ันที่อยู่ในสถานการณ์แลกเปล่ียนเรียนรู้มีบุคลิกที่ไม่สามารถสร้างบรรยากาศแหง่ความปลอดภัย
ทางด้านจิตใจได ้จึงท าใหเ้กิดการปกปิด ปิดบังและไม่กล้าทีจ่ะบอกกล่าวความผิดพลาดของตนเองให้
คนอ่ืนได้เรียนรู้เน่ืองด้วยกลัวผลลัพธ์ที่อาจเกิดข้ึนกับตนเอง เช่นการต า หนิติเตียนหรือการลงโทษ  
เป็นต้น 

 แนวทางการแก้ไข ทางกลุ่มได้ร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไข คือ เริ่มจากผู้น าแต่ละฝ่าย
หรือหมวดมาอบรมให้ความรู้และฝึกฝนเพื่อท าความเข้าใจในวิธีการที่เหมาะสมทีจ่ะสร้างบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ และ เป็นหลักในการขับเคล่ือนวัฒนธรรม โดยที่มีวงรอบการอบรมที่ชัดเจน 

 (6) บรรยากาศความไม่ปลอดภัยทางจิตใจ สาเหตุน้ีสมาชิกได้ร่วมกันให้ความเห็นว่า
บรรยากาศความไม่ปลอดภัยทางจิตใจเป็นสาเหตุที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการเบี่ยงเบนของการปลูกฝัง
วัฒนธรรมการไม่ติเตียนทีพ่ึงประสงคข์องฝูงบิน 701 กองบิน 7 เน่ืองจากผู้ที่ท าความผิดพลาด ไม่กล้า
ที่จะพูดความจริงทัง้หมดใหผู้้อ่ืนได้รับทราบเน่ืองจากไมต่้องการรับผลกระทบทางจิตใจหรือบทลงโทษ
ที่ตามมาจึงมักเกิดอาการน่ิงเสียดีกว่า ซ่ึงเป็นส่ิงที่ไม่ต้องการเป็นอย่างยิ่งเน่ืองจากความผิดพลาด
เหล่าน้ันจะยังคงอยู่ ไม่ได้รับการแก้ไขและป้องกันอย่างถูกต้อง เปรียบเหมือนกับระเบิดเวลาที่รอวัน
ระเบิดและเกิดความเสียหายกับชีวิต ทรัพย์สิน ภารกิจ หรือความมั่นคงเน่ืองจากอากาศยานรบเป็น
ยุทโธปกรณ์ที่ มีผลความมั่นคง เปราะบาง และมูลค่าที่สูงมาก ดังน้ัน วัฒนธรรม และจาก
ประสบการณ์ของสมาชิกที่เสนอแนะมาบางท่านกล่าวว่า ในบางครั้งจากประสบการณ์ที่พบเจอ 
เจ้าหน้าที่อาวุโสที่ร่วมแลกเปล่ียนความผิดพลาด ก็ไม่มีลักษณะที่ไม่ติเตียนจริง ท าให้เมื่อ เจ้าหน้าที่
ท าการพูดในความผิดพลาดของตนให้คนในกลุ่มฟังกลับโดนต าหนิ หรือมีผลต่อภาพลักษณ์ของผู้ที่พูด
ในเวลาต่อมา หรือ ผู้น าขณะน้ันไม่สามา รถสร้างบรรยากาศของคนในกลุ่มให้เกิดบรรยากาศที่
ปลอดภัยทางจิตใจได้ ก็จะส่งผลต่อการพูดความจริงอย่างตรงไปตรงมาในที่สุด ซ่ึงต้องยอมรับว่าผู้ที่
ผิดพลาดมีพื้นฐานของจิตใจ จิตส านึก ความรู้สึกผิดชอบหรอืการยอมรับในตัวเองที่แตกต่างกัน  

 สาเหตุน้ีสมาชิกได้ร่วมกันให้ความเห็นว่า ส่ิงที่ส าคัญในระบบทหารคือผู้น า ควรเริ่มต้น
จากผู้น าทุกระดับของฝูงบิน 701 กองบิน 7 ได้มีโอกาสพูดคุยกันแลกเปล่ียนประสบการณ์อย่างน้อย 
เดือนละ 1 ครั้ง ซ่ึงเป็นนโยบายของ ผู้บังคับฝูงบิน 701 กองบิน 7 ด้วยที่ให้มีประชุมข้าราชการทุก
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เดือน จึงควรที่จะเริ่มต้นจากผู้น าก่อน และค่อย ๆ ขยายผล และใช้โอกาสในตอนเช้าที่จะต้องมีการ
ประชุม ตรวจสอบยอด ช้ีแจงการปฏิบัติประจ าวันเป็นเวทีในการท าความเข้าใจกับข้าราชการทุก
ระดับของฝูงบิน โดยผู้น าจะต้องมีความเข้าใจในพื้นฐานของจิตใจมนุษย์ การเลือกใช้ค าพูด  การสร้าง
บรรยากาศ ซ่ึงองค์ประกอบของความส าเร็จคือ ความรู้ และการปฏิบัต ิบนพื้นฐานความตัง้ใจจริง  

 (7) ความไม่เหมาะสมของสถานที่ในการด าเนินกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความ
ผิดพลาดร่วมกัน สาเหตุน้ีสมาชิกได้ร่วมกันให้ความเห็นว่าท าให้เกิดการเบี่ยงเบนของการปลูกฝัง
วัฒนธรรมการไม่ติเตียนที่พึงประสงค์ของฝูงบิน 701 กองบิน 7 เน่ืองจาก มีสมาชิกได้แสดงความ
คิดเห็นว่าปัจจุบันใช้สถานที่หอ้งประชุมใหญ่ของเจ้าหน้าที่ช่างทกุฝ่ายรวมกันในการประชุมช้ีแจงการ
ปฏิบัติในช่วงเช้าร่วมกันและมีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 100 คน ซ่ึงทางกลุ่มให้ความเห็นว่าด้วย
ขนาดและความแตกต่างกันของแต่ละฝ่ายที่มาประชุมร่วมกันท าใหเ้จ้าหน้าที่อาวุโสน้อย  ไม่กล้าที่จะ
ออกมาเล่าประสบการณ์ทีต่นเองท าผิดพลาดให้กับทุกคนได้เรียนรู้ 

 แนวทางแก้ไข ทางกลุ่มเสนอให้  หัวหน้าหมวดงาน ที่ ใกล้ชิด กับเจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติการเป็นผู้น าในการสร้างบรรยากาศในการแลกเปล่ียนความผิดพลาดด้วยการท าเป็นตัวอย่าง
และเมื่อได้ข้อมูลจึงน าข้อมูลที่เจ้าหน้าทีท่ี่ผิดพลาด ได้บอกกับประธานในการประชุมและแลกเปล่ียน
ให้กับผู้อ่ืนในห้องประชุมได้เรียนรูร้่วมกัน  หรือมีสมาชิกบางทา่นเสนอให้ใช้รูปแบบที่หลากหลายโดย
มีแรงจูงใจประกอบ เช่น การเขียนรายงานอันตรายที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัตหิน้าที่ ซ่ึงเป็นเอกสารที่อยู่
ในระบบการการปฏิบัติงานอยู่แล้ว โดยที่น าส่ิงน้ีมาเรียนรู้ร่วมกันก็จะสามารถเพิ่มโอกาสในการได้
ข้อมูลที่เพิ่มข้ึนจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ความผิดพลาดโดยไม่ต้องใช้ค วามกล้าออกมาพูดหน้าที่
ประชุมได้ 

 ซ่ึงในการประชุมครั้งน้ีส่ิงที่ทุกคนได้รับคือสาเหตุที่สมาชิกทุกคนได้ร่วมกันวิเคราะห์ถึง
สาเหตุที่ท าให้วัฒนธรรมการไม่ติเตียนเบี่ยงเบนออกจากวัฒนธรรมการไม่ติเตียนของฝูงบิน 701 
กองบิน 7 ที่พึงประสงค์ และได้แนวทางในการขับเคล่ือนเพื่อทดลองใช้ 

4) การพบปะครั้งที่ 4  วันที่ 28 พ.ย. 2562  มีวัตถุประสงค์คอื สมาชิกทุกคนในแต่ละฝ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางที่เลือกและข้อเสนอแนะ ซ่ึงจากการ
ประชุมครั้งน้ีทุกฝ่ายได้ลองไปปฏิบัติตามแนวทางที่ทุกคนได้ร่วมเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและ
กลับมาแลกเปล่ียนประสบการณ์จากการด าเนินการ เพื่อร่วมกันเรียนรู้และปรับปรุงเพื่อการเรียนรู้
อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ ต้องการ น่ันคือการการท าให้แนวทางการพัฒนาการป ลูกฝัง
วัฒนธรรมการไม่ติเตียนของฝูงบิน 701 กองบิน 7 สามารถปฏิบัติไดจ้ริง ในการพบปะครั้งน้ีทางกลุ่ม
ได้ร่วมกันสร้างกระบวนทัศน์เก่ียวกับวัฒนธรรมการไมต่ิเตียนอันพึงประสงคข์องฝูงบิน 701 ข้ึนเพื่อใช้
เป็นต้นแบบในการขับเคล่ือนและปลูกฝังให้กับข้าราชการทกุระดับช้ันดังน้ี 
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ภาพที ่1  กระบวนทัศน์ของวัฒนธรรมการไมต่ิเตยีนฉบับแก้ไขเพื่อทดลองปฏิบตัิ 
 

หลักในการออกแบบกระบวนทัศน์น้ี เป็นองค์ประกอบของความหมายอย่างง่ายที่ต้องการ
ของวัฒนธรรมการไม่ติเตียนอันพึงประสงค์  เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจในภาพรวมของวัฒนธรรมได้
โดยง่าย โดยไม่ลงรายละเอียดมากประกอบด้วย ค าทั้ง 3 ค า ได้แก่ Professional (ความเป็นมือ
อาชีพ)  Acceptance (การยอมรับในตัวเอง) และ Sharing  (แบ่งปันความผิดพลาดของตนให้ผู้อ่ืน
เรียนรู้) เกิดข้ึนจากการพบปะในครั้งที ่3 ที่ทุกคนร่วมกันให้ค านิยามและเกิดค าซ้ าจนสกัดออกมาเป็น
รูปแบบความความหมายที่ตอ้งการส่ือสารใหทุ้กคนไดเ้ข้าใจ  โดยตราช่ังพฤติกรรม เป็นหลักการของ  
Just Culture ซ่ึงแบ่งการกระท าที่ยอมรับได้และยอมรับไม่ได้ เพื่อเลือกวิธีในการขับเคล่ือนระหว่าง 
การติเตียนและการไม่ติเตียน ซ่ึงมีความจ าเป็น  ที่จะต้องมีในสังคมทหารเน่ืองจากส่ิงที่ท าให้ทหาร
แตกต่างจากโจรที่ถืออาวุธคือทหารมีวินัย ซ่ึงวินัย คือการท าตามธรรมเนียมของทหาร และระบุ
พฤติกรรมที่จะขับเคล่ือนเช่น ถ้าผิดระเบียบ กฎ วินัย จะต้องด าเนินตามแนวทางการลงทัณฑ์และการ
ปฏิบัติกรณีข้าราชการสังกัด ทอ. กระท าผิดวินัยทหาร ค าส่ัง ทอ. (เฉพาะ) ที่ 48/58 และถ้าการ
กระท าน้ันเป็นการกระท าที่ยอมรับได้ด้านมนุษย์ปัจจัย บุคคลน้ันอยู่บนพื้ นฐานของ ความเป็นมือ
อาชีพ  การยอมรับตัวเอง และ กล้าที่จะแบ่งปันความผิดพลาดให้ผู้อ่ืนได้เรียนรู้พวกเราจะขับเคล่ือน
ด้วย  การไม่ติเตียน ไม่ลงโทษ ร่วมกันแก้ไขแลกเปล่ียน และเรียนรู้ร่วมกันไม่ให้เกิดข้ึนในอนาคต  เมื่อ
เลขาการประชุมได้น าความคดิของทกุคนสรุปเป็น กระบวนทัศน์ในการขับเคล่ือน อธิบายความหมาย 
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สมาชิกแต่ละคนก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและปรับแก้ไข เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานในทุกมิติของ
แต่ละฝ่าย และเมื่อได้ผลสรุปจึงได้น าเสนอกับ ผู้บังคับฝูงบิน 701 กองบิน 7 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ซ่ึงจากการแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน ท าให้เห็นสมาชิกทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันและ
แสวงหาค าตอบ สร้างทีมงานที่เข้มแข็งอย่างไม่เคยมีมาก่อน และสามารถต่อยอดได้ โดยสมาชิกได้เสนอให้มี
การพบกันให้มากข้ึน เพื่อพูดคุยแลกเปล่ียน กันโดยเริ่มต้นจากหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้าหมวดของแต่ละฝ่าย
ก่อนและค่อยขยายผล ซ่ึงผลลัพธ์สุดท้ายทางกลุ่มมุ่งหวังที่จะเห็นภาพของการมีวัฒนธรรมการไม่ติเตียนของ
ฝูงบิน 701 กองบิน 7 และสามารถขับเคล่ือนสู่วิสัยทัศน์ได้อย่างแท้จริง โดยเมื่อส้ินสุดการพบปะเลขาการ
ประชุมได้รายงานผลการพบปะให้กับ ผู้บังคับฝูงบิน 701 กองบิน 7 และน ากระบวนทัศน์วัฒนธรรมการไม่ติ
เตียนของฝูงบิน 701 กองบิน 7 ให้ท่านได้พิจารณาซ่ึงท่านได้ให้ค าแนะน า และแก้ไขเพื่อป้องกันการตีความที่
ผิดพลาดของผู้ใช้งานและให้ง่ายที่จะเรียนรู้ และส่ังการเพื่อขับเคล่ือนต่อไป 
 

บทสรปุและขอ้คดิเหน็ 
 
1) ปัญหาและความส าคญัของปัญหา 
จากการที่ฝูงบิน 701 กองบิน 7 ได้รับวัฒนธรรมไม่ติเตียนมาใช้ในองค์กร นับเป็นก้าวที่เกิด

การเปล่ียนแปลงจากวัฒนธรรมเดิมเป็นอย่างมาก เน่ืองจากวัฒนธรรมเดิมของฝูงบินไดฝั้งรากลึกอยู่ใน
คนและองค์กรมาเป็นเวลานาน และการที่จะท าให้ข้าราชการทุกคนมีความรู้และความเข้าใจใน
วัฒนธรรมไม่ติเตียนซ่ึงเป็นวัฒนธรรมใหม ่ ต้องด าเนินการอย่างคอ่ยเป็นค่อยไป อาศัยความเป็นผู้น า
ของหัวหน้าฝ่ายในองค์กรทุกระดับร่วมกับท าเป็นตัวอย่าง มีพฤติกรรมเฉพาะที่แสดงให้เห็นถึง
วัฒนธรรมการไม่ติเตียนอย่างชัดเจน การเปล่ียนแปลงย่อมเกิดอุปสรรคเป็นธรรมดา ด้วยฐานคติเดิม
ของข้าราชการฝูงบิน 701 กองบิน 7 ที่มีความหลากหลายของบุคลากรอันเน่ืองจากการสับเปล่ียน
หมุนเวียนก าลังพลเพื่อรองรับกับอากาศยานแบบใหม่  หรือความยาวนานของวัฒนธรรมเก่าที่ฝังราก
ลึกในบุคลากรของของ ฝูงบิน 701 กองบิน 7 และรอยต่อของการปลูกฝังและเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม 
จึงท าให้ยังเกิดปัญหาต่างๆ หรือการเบี่ยงเบนกับหลักการของวัฒนธรรมการไมต่ิเตยีนอันพึงประสงค์
ซ่ึงมีต้นก าเนิดมาจากกองทัพอากาศสวีเดนที่สมบูรณ์แบบและความอันตรายคือถ้ามีการกระท าที่  
ฝ่าฝืนซ่อนอยู่ในวัฒนธรรมการไม่ติเตียนและไมไ่ดม้ีรูปแบบการจัดการอย่างเหมาะสมจะเกิดอันตราย
ตามมา เช่น อุบัติเหตุ อุบัติการณ์ ความล้มเหลวของภารกิจ ซ่ึงย่อมกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินของ
ราชการ ตลอดจนของความมั่นคงของชาติ 
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2) วัตถุประสงค์และวิธีการศึกษา 
 (1) วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาสาเหตุที่ท าใหเ้กิดการเบี่ยงเบนออกจากวัฒนธรรมการไม่ตเิตียนอังพึงประสงค์ 

ของฝูงบิน 701 กองบิน 7 
 เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมปลูกฝังวัฒนธรรม การไม่ติเตียนของ ฝูงบิน 701 กองบิน 

7 ที่เหมาะสม สู่การปฏิบัติจริง 
 (2) วิธีการศึกษา 
 ด าเนินกระบวนการเรียนรู้ โดยคัดเลือกกลุ่มตัวแทนจากฝ่ายต่าง  ๆ ในฝูงบิน 701 

กองบิน 7 จ านวน 5 ฝ่าย ฝ่ายละ 2 คน และผู้วิจัย รวม 11 คน จากฝ่ายยุทธการ ฝ่ายการข่าว ฝ่าย
ซ่อมอากาศยาน ฝ่ายบริหารการซ่อมบ ารุง และฝ่ายบริภัณฑ์สนับสนุนการซ่อม โดยเป็นบุคลากรที่มี
ความรู้ ความเข้าใจ  มีประสบการณใ์นการท างานในฝูงบิน 701 กองบิน 7  และเป็นที่ยอมรับในฝ่าย
ของตนทั้งระดับบริหารและปฏิบตัิการ  โดยมีการพบปะจ านวน 4 ครั้ง ซ่ึงมีรายละเอียดในการพบปะ
ดังน้ี 

 การพบปะครั้งที่ 1 ช้ีแจงหลักการและเหตุผลและการวิเคราะหส์าเหตุของปญัหาที่ท าให้
การปลูกฝังวัฒนธรรมการไม่ติเตียนของฝูงบิน 701 กองบิน 7 เกิดการเบี่ยงเบนออกจากวัฒนธรรม
การไม่ติเตียนอันพึงประสงค ์โดยสัมภาษณ์ตัวแทนทั้ง 5 ฝ่ายของฝูงบิน 701 กองบิน 7 ฝ่ายละ 2 คน 
และผู้วิจัย รวม 11 คน ระดับ หัวหน้าฝ่าย และ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการได้แก่ ฝ่ายยุทธการ  ฝ่าย
การข่าว ฝ่ายซ่อมอากาศยาน ฝ่ายบริหารการซ่อมบ ารงุ ฝ่ายบริภัณฑ์สนับสนุนการซ่อม เพื่อรวมรวม
ปัญหา ประสบการณ์ของแต่ละคนที่พบเจอกับ ปัญหาการปลูกฝังวัฒนธรรมการไม่ติเตียนของฝูงบิน 
701 กองบิน 7  

 การพบปะครั้งที่ 2 ช้ีแจงให้ข้าราชการทกุคนในฝูงบิน 701 กองบิน 7 เข้าใจถึงวิสัยทัศน์
ของฝูงบิน 701 กองบิน 7 พันธกิจ เป้าหมาย นโยบายการปฏิบัติงาน ความหมายและลักษณะของ
วัฒนธรรมธรรมการไมต่ิเตียนทีพ่ึงประสงค์ ของ ฝูงบิน 701 

 การพบปะครั้งที่ 3 สรุปสาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึนในแต่ละฝ่ายร่วมกันเสนอแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจลงมอืปฏิบัตติามแนวทางทีเ่ลือก 

 การพบปะครั้งที่ 4 รายงานผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการปฏิบัตติามแนวทางที่เลือก
และข้อเสนอแนะ 
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3) ผลการศึกษาถึงสาเหตุของปัญหา 
 

 
 

ภาพที ่2  กระบวนทัศน์ในการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมการไม่ตเิตียนของ ฝูงบิน 701 กองบิน 7 
 
ผลจากการด าเนินกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัต ิส่ิงที่สมาชิกในกลุ่มได้เรียนรู้รว่ม กัน

คือกระบวนทัศน์ร่วม ดังภาพที่  2 โดยมีรายละเอียดดังน้ี ต้นไม้ต้นเดิมคือวัฒนธรรมธรรมเดิมที่เกิด
จากประวัติศาสตร ์เรื่องราว วัฒนธรรม ประเพณขีองทกุคนในฝูงบนิ 701 กองบิน 7 ร่วมกันหล่อหลอม
ข้ึนมาและได้ใช้ร่มเงาในการด าเนินการฝึกนักรบ เพื่อออกไปปกป้องประเทศโดยอาวุธคอือากาศยานที่
ประจ าการในฝูงบิน 701 กองบิน 7 ที่ประจ าการและเกิดการเปล่ียนแปลงเป็นล าดบัตามกระบวนการ
จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศซ่ึงประเมินจากภัยคุกคามที่มีการเปล่ียนแปลงและพัฒนา
อยู่ตลอดเวลา  และเมื่อ พ.ศ. 2554 กองทัพอากาศได้จัดหาอาวุธชนิดใหม่ทีม่ีศกัยภาพสูงที่จะรองรับ
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบจากสถานการณ์ของภัยคุกคามขณะน้ันและในอนาคต จึงตัดสินใจเลือก
อากาศยาน Gripen C/D เข้าประจ าการ ณ ฝูงบิน 701 กองบิน 7 ซ่ึงต้นไม้ต้นเดิมคือวัฒนธรรมเดิม
ของฝูงบิน 701 กองบิน 7 ไม่เพียงพอที่จะให้ร่มเงา จึงต้องหาต้นไม้ต้นใหม่ที่ใหญ่กว่า ย่ังยืนกว่า ให้
ดอกผลที่มากกว่า ให้ร่มเงาที่ดีกว่าที่ประเทศผู้ผลิตอากาศยาน มีประสบการณ์ว่าต้นไม้ต้นน้ีเพียงพอ
ต่อกิจกรรมในการเดินการทุกกิจกรรมเก่ียวกับอาวุธชนิดน้ี ตั้งแต่บัดน้ันเราก็ไดเ้ริ่มปลูกต้นไม้ชนิดใหม่
คือต้นไม้น้ีคือ วัฒนธรรมการไม่ติเตียนของฝูงบิน 701 กองบิน 7 

เมื่อเวลาผ่านมาถึงปัจจุบัน ส่ิงที่เราทุกคนพบคือร่มเงาดอกผล ไม่ได้เป็นอย่างที่ต้นไม้ชนิดน้ี
ควรจะเป็น ซ่ึงเรานิยามส่ิงน้ีว่าการเบี่ยงเบน เราจึงอยากจะรู้ว่าอะไรที่ท าให้ส่ิงที่เราปลูกต้นไม้ต้นน้ี 
ไม่ได้ผลตามส่ิงที่ต้นไม้น้ีควรจะให้ และเราจะท าอย่างไรที่จะท าให้ต้นไม้ต้นน้ีกลับมาให้ดอกผล
เหมือนกับส่ิงที่ควรจะเป็น ดังน้ันเราจึงได้เลือกบุคคลที่ส่งผลโดยตรงกับต้นไม้ต้นน้ีมารวมกลุ่มกันเพื่อ
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แลกเปล่ียนประสบการณ์ และผลที่ได้จากการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติโดยที่สมาชิก
ทุกคนได้ร่วมกันหาสาเหตุทีท่ าให้เกิดการเบี่ยงเบนออกจากวัฒนธรรมการไม่ตเิตียนอันพึงประสงคเ์ป็น
ดังน้ี 

 (1) ขาดความเข้าใจในความหมาย ของวัฒนธรรมการไม่ติเตียนของฝูงบิน 701 กองบิน 7 
 ขาดนิยามและความหมายของวัฒนธรรมการไม่ตเิตียนของฝูงบิน701 
 ขาดการอบรมให้ทุกคนเข้าใจความหมายของวัฒนธรรมการไม่ติเตียนของฝูงบิน 701 

กองบิน 7 เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในทกุฝ่ายของฝูงบิน 701 
 (2) ขาดการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบแบบแผน  
 ไม่มีผู้รับผิดชอบในการถ่ายทอดวัฒนธรรมการไม่ตเิตียนของฝูงบิน 701 
 การถ่ายทอดที่คลาดเคล่ือน เบี่ยงเบน และไม่เหมือนกัน เน่ืองจากเป็นการถ่ายทอดโดย

วิธีพี่สอนน้อง หรือเรียนรู้เองจากการปฏิบัติงาน 
 (3) ความหลากหลายของวัฒนธรรมเดิมที่ตดิตวัมา 
 มีการโยกย้าย หรือ บรรจุข้าราชการฝูงบนิ 701 ตามระบบราชการปรกติ ท าใหบุ้คลากร

มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรมที่ผสมผสานเดิมในฝูงบิน701 ท าให้มีวัฒนธรรมที่ส่งเสริม และวัฒนธรรมที่

ขัดขวางต่อการต่อวัฒนธรรมการไม่ติเตียน เช่น วัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยจะส่งเสริมต่อการ
ขับเคล่ือนวัฒนธรรมไม่ติเตียน วัฒนธรรมระบบอาวุโส จะขัดขวางต่อการขับเคล่ือนวัฒนธรรมการไม่ 
ติเตียน เป็นต้น 

 ข้าราชการฝูงบิน 701 กองบิน 7 บางคน ไม่ยอมรับวัฒนธรรมการไม่ตเิตียนและมีความ
พึงพอใจกับวัฒนธรรมเดิมของตนเองก่อนที่จะย้ายมา ณ ฝูงบิน 701 

 (4) ขาดกิจกรรมที่ส่งเสริมการปลูกฝังและขับเคล่ือนวัฒนธรรมการไม่ติเตียนของฝูงบิน 701 
 ขาดกิจกรรมที่เป็นรูปแบบมาตรฐานในการขับเคล่ือนวัฒนธรรมการไม่ตเิตียน  
 ขาดกิจกรรมที่ส่งเสริมต่อการปลูกฝังและการขับเคล่ือนวัฒนธรรมการไม่ติเตียนของ

ฝูงบิน 701 กองบิน 7 เช่น โครงการที่ จะให้รางวัล หรือประกาศเกียรติคุณเมื่อมีเจ้าหน้าที่ได้
แลกเปล่ียนความผิดพลาดที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในการป้องการเหตกุารทีอั่นตรายในอนาคต  

 (5) บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล 
 บุคลิกภาพที่ส่งผลต่อบรรยากาศในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่น บุคลิกภาพไม่เป็นมิตร

ขาดศิลปะในการพูดหรือศิลปะการชักจูง เป็นต้น  
 ลักษณะนิสัยส่วนบุคคล เช่น ใจแคบ ไม่ยอมรับผิด ชอบต าหนิผู้อ่ืน เป็นต้น 
 (6) บรรยากาศความไม่ปลอดภัยทางจิตใจ 
 ผู้น าในฝ่ายแต่ละฝ่ายขาดการสร้างบรรยากาศความปลอดภัยทางจิตใจใหกั้บลูกน้อง 
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 ผู้น ามีการลงโทษ หรือ ต าหนิติเตียน ข้าราชการที่ด าเนินตามหลักการของวัฒนธรรมการ
ไม่ติเตียนอันพึงประสงค์ท าให้เกิดบรรยากาศความไม่ปลอดภัยทางจิตใจข้ึนในที่ประชุม  

 สมาชิกในกลุ่มขณะที่มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ความผิดพลาด แสดงพฤติกรรมการต าหนิ 
ติเตียนสมาชิกท่านอ่ืนในที่ประชุม 

 (7) ความไม่เหมาะสมของสถานที่ในการด าเนินกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความ
ผิดพลาดร่วมกัน 

 บรรยากาศสถานทีไ่ม่เหมาะสม เช่น ห้องประชุมขนาดใหญ่ ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนมาก
 ส่ิงแวดล้อมไม่เหมาะสม เช่น สภาพอากาศที่ร้อนของสถานที่ปฏิบัติงาน เสียงดัง หรือ
ความไม่พร้อมของสถานที่ 

4) แนวทางในการส่งเสริมการปลูกฝังวัฒนธรรม การไม่ตเิตียนของ ฝูงบิน 701 
 (1) สร้างความเข้าใจร่วมกัน ของข้าราชการฝูงบิน 701 กองบิน 7 ในความหมายของ

วัฒนธรรมการไม่ติเตียนของฝูงบิน 701 กองบิน 7 โดยมุ่งเน้นในกลุ่มผู้น าของแต่ละฝ่ายทุกระดับ
ตั้งแต่ ระดับบริหารและปฏิบัติการ เพื่อเป็นแกนห ลักในการขับเคล่ือน หลังจากน้ันสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันของ ข้าราชการทั้งฝูงบิน เพื่อช้ีแจงให้ข้าราชการทุกคนเห็นถึงความส าคัญและความเข้าใจที่
ตรงกัน  

 (2) มีการอบรมข้าราชการทุกคนในการประชุมฝูงบิน ในทุกเดือนเก่ียวกับวัฒนธรรม
หลักของฝูงบิน 701 กองบิน 7 คือ วัฒนธรรมการไม่ติเตียน  

 (3) ลดบทบาทของวัฒนธรรมเดิมของข้าราชการฝูงบนิ 701 กองบิน 7 โดยการอบรมให้
เห็นถึงข้อเท็จจริงที่จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลง  และส่งเสริมการปลูกฝัง ส่งเสริมวัฒนธรรมการไมต่ิเตียน
อันพึงประสงค์ซ่ึงเป็นวัฒนธรรมหลักของฝูงบิน 701 กองบิน 7 ในปัจจุบัน ท าความเ ข้าใจกับ
ข้าราชการฝูงบิน 701กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการทีบ่รรจใุหม่ ข้าราชการทีโ่ยกย้ายมาจากฝูงบินอ่ืน 
หรือข้าราชการที่อายุราชการมากที่ยังยึดถือในวัฒนธรรมเก่าของตนเอง และสร้างแรงจูงใจในการ
ขับเคล่ือนการปลูกฝังวัฒนธรรมการไม่ติเตียนที่พึงประสงค์ให้ข้าราชการในฝู งบิน 701 กองบิน 7  
ทุกฝ่ายและทุกระดับ  

 (4) มีกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมการไมต่ิเตยีนฝูงบิน 701 กองบิน 7 ที่หลากหลาย เช่น 
 รางวัลบุคคลเด่นด้านนิรภัยโดยให้รางวัลกับผู้ที่มีลักษณะของการปฏิบัติตามวัฒนธรรม
การไม่ติเตียนอันพึงประสงคข์องฝูงบิน 701 กองบิน 7  

 กิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อสร้างความสนิทสนมใกล้ชิดและปลูกฝังวัฒนธรรม 
 กิจกรรมการแลกเปล่ียนความผิดพลาดก่อนหรือหลังการปฏิบัตภิารกิจในทุกวัน  
 กิจกรรมกีฬาสร้างความสามัคคี เป็นต้น  
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 (5) สร้างบุคลิกข้าราชการฝูงบิน 701 กองบิน 7 ที่พึงประสงค์ที่ส่งเสริมต่อบรรยากาศ
แห่งความปลอดภัยทางจิตใจ โดยการเชิญวิทยากรภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อจัดอบรม ให้
ความรู้ ให้แนวทาง เพื่อปรับฐานพฤติกรรมและบุคลิกภาพของข้าราชการระดบั บริหาร และ หัวหน้า
หมวดงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศความปลอดภัยทางจิตใจของ กลุ่มเมื่อด าเนินกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ความผิดพลาดจากการปฏิบตัิงาน 

 (6) ส่งเสริมความปลอดภัยทางจิตใจให้ข้าราชการ โดยผู้ก ากับดูแลทุกระดับจะต้องท า
ความเข้าใจในหลักการและแนวทางในการขับเคล่ือนเมื่อเกิดความผิดพลาดของข้าราชการข้ึน โดย
ต้องใช้แนวทางเดียวกัน โดยเป็นลักษณะของค าส่ังผู้มีอ านาจในหน่วยงานในการสร้างรูปแบบ หรือ 
กระบวนทัศน์ด้านวัฒนธรรมการไม่ติเตียนของฝูงบิน 701 กองบิน 7 และท าความเข้าใจในส่วนรวม
เพื่อให้ข้าราชการทุกคนได้เรียนรู้และรับทราบถึงแนวทาง การบังคับใช้ และ การขับเคล่ือนร่วมกัน 
เพื่อให้เมื่อเกิดความผิดพลาดข้ึน จะมีแนวทางการปฏิบัติที่ตรงกันทั้งฝูงบิน โดยใช้กระบวนทัศน์
วัฒนธรรมการไม่ติเตียนของฝูงบิน 701 กองบิน 7 ที่ทางกลุ่มสมาชิกการเรียนรู้จากการปฏิบตัิรว่มกัน
สร้างข้ึน 

 (7) จัดสถานที่ และบรรยากาศที่เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ความผิดพลาด เช่น ในทุกวันก่อนและหลังปฏิบัติงาน ควรเป็นกลุ่มย่อยในที่ท างานของแต่ละฝ่าย 
หรือแต่ละหมวดงาน ในบรรยากาศทีเ่ป็นกันเองไม่เร่งรีบหรอืสภาพแวดล้อมทีไ่ม่เหมาะสม เช่น เสียง
ดัง สภาพอากาศที่ร้อน หรือก าลังด าเนินงานที่มีความเร่งด่วนอยู่  และเมื่อได้เรื่องที่มีประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม จึงใช้ห้องประชุมใหญ่ที่มีข้าราชการมาก โดยผู้น าขณะน้ันเป็นผู้น าเรื่องราวมาเน้นย้ าเพื่อ
ส่วนรวม หรือ อาจให้ผู้ที่มีความพร้อมที่จะท าการแลกเปล่ียนประสบการณ์ข้ึนมาเล่าประสบการณ์
แห่งความผิดพลาดใหผู้้อ่ืนได้รว่มกันเรียนรู้ เป็นต้น 

5) ข้อเสนอแนะ ในการปลูกฝังและขับเคล่ือนวัฒนธรรมการไม่ติเตียนกับหน่วยงานของ
กองทัพอากาศหรือองค์กรอ่ืนทั้งภาครฐัและเอกชน 

วัฒนธรรมการไม่ติเตียนเป็นวัฒนธรรมที่ท าใหส้มาชิกทุกคนในองค์กรเกิดความรู้สึกอยากเป็น
หน่ึงในบุคลากรที่มีคุณภาพสูงมีความเป็นมืออาชีพร่วมกับขับเคล่ือนองค์กรเข้าสู่เป้าหมายด้วย
บรรยากาศของความปลอดภัยในจิตใจทีจ่ะเรียนรู้ความผิดพลาดต่าง  ๆ  ร่วมกันและร่วมกันหาสาเหตุ
ของความผิดพลาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกับบุคคลอ่ืนในองค์กร ท าให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
และบรรลุสู้เป้าหมายขององค์กรไดด้ว้ยความรวดเร็ว แต่ส่ิงที่มีอันตราย ซ่อนเร้นอยู่ในวัฒนธรรมแบบ
น้ีคือ ทุกคนในองค์กรจะต้องมีความเข้าใจร่วมกันถึงความหมายและรปูแบบการปฏิบัตอิย่างแท้จริง วา่
การกระท าใดที่จะไม่ติเตียน การกระท าใดจะต้องติเตียน เน่ืองจ ากหากไม่ติเตียนเมื่อเกิดความ
ผิดพลาดที่เกิดจากเจตนาในการฝ่าฝืน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ กติกาในองค์กรที่มีความส าคัญ
และเก่ียวข้องกับความอยู่รอด ความปลอดภัย ความมั่นคง หรือ ความอยู่รอดของประชาชนคนในชาติ
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แล้ว ไม่ได้มีการด าเนินการอย่างเหมาะสม การฝ่าฝืนเหล่าน้ันจะเป็นเสมือนระเบิดเวลาที่ซ่อนอยู่ใน
องค์กร และส่งผลเสียต่อองค์กรในที่สุด ดังน้ันวัฒนธรรมการไม่ติเตียนจะเกิดผลและประโยชน์สูงสุด 
ทุกคนในองค์กรจะต้องเข้าใจ เรียนรู้ และร่วมกันขับเคล่ือนร่วมกันอย่างมืออาชีพ ที่อยู่บนการยอมรับ
ตัวเองเมื่อเกิดความผิดพลาด และกล้าที่จะแลกเปล่ียนความผิดพลาดให้กับผู้อ่ืนในองค์กรโดย
ความส าเร็จจะเริ่มต้นจากภาวะผู้น าทุกระดับช้ันในการร่วมกันปฏิบัติเป็นแบบอย่างและร่วมกัน
ขับเคล่ือนอย่างจริงจริง โดยมีปัจจัยแห่งความส าเร็จและแนวทางการขับเคล่ือนดังน้ี 

 (1) รู้ตนเอง โดยการประเมินองค์กรตนเองถึงปัจจัยด้านต่างๆ ถึงเหตุผล ความจ าเป็น 
ความส าคัญ ของวัฒนธรรมเดิมของหน่วยงานตนเองว่า มีข้อบกพร่อง ข้อจ ากัด หรือ สาเหตุที่ต้องการ
เปล่ียนแปลงไปยังวัฒนธรรมการไม่ติเตียนจริงหรือไม่ ถ้าจริงต้องประเมินตนเองในทุกมิติที่เก่ียวข้อง
กับวัฒนธรรม เช่น มีวัฒนธรรมเดิมของตนอะไรบ้างที่ส่งเสริม หรือ ขัดขวางต่อวัฒนธรรมการไม่ติ
เตียนอย่างตรงไปตรงมา 

 (2) ยอมรับตนเอง สร้างการยอมรับทั้งผู้น าองค์กรและบุคลากรในองค์กรถึงความจ าเปน็ 
ความส าคัญต่อการเปล่ียนแปลง เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมของการเปล่ียนแปลง 

 (3) เรียน ศึกษาหาความรู้เก่ียวกับ ความหมาย วิธีการ กิจกรรม เก่ียวกับวัฒนธรรมการ
ไม่ติเตียนที่เหมาะสมกับองค์กรของตนเองจนมีความเข้าใจอย่างแท้จริง โดยเริ่มต้นจากผู้น าองค์กร 
ผู้น าระดับบริหาร ผู้น าระดับปฏิบัตกิาร และ ทุกคนในหน่วยงานหรือองค์กร  

 (4) เริ่มต้น ขับเคล่ือนองค์กรโดยกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ส่งเสริม สร้างแรงเสริมทางบวกให้กับ
บุคลากร ให้แรงจูงใจ ให้รางวัล โดยความร่วมมือร่วมใจและภาวะผู้น าของผู้น าในระดับต่าง  ๆ ของ
องค์กร ผ่านทางกิจกรรมที่ส่งเสริมการปลูกฝังวัฒนธรรมการไม่ติเตียนเช่น การอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับวัฒนธรรมการไม่ติเตียน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ความผิดพลาดจากการด าเนินงานก่อนและ
หลังการปฏิบัติงาน การบันทึกความผิดพลาดที่เคยเกิดข้ึนและหาหนทางแก้ไข หรือกิจกรรมละลาย
พฤติกรรมเพื่อสร้างความสนิทสนมของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 

 และเมื่อองค์กรน้ัน ๆ ด าเนินการอย่างจริงจังในเรื่องวัฒนธรรมการไม่ตเิตียนและสามารถ
ท าให้องค์กรของตัวเองมีวัฒนธรรมการไม่ตเิตียนตามบรบิทขององค์กรน้ันอย่างเหมาะสม เช่ือได้ว่าทุก
คนในองค์กรจะได้เห็นร่มเงาของต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ผลิดอกออกผล ให้ท าให้คนในองค์กรและองค์กร
ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ทีด่ีงามและส่งเสริมใหส้ามารถ
ก้าวถึงเป้าหมาย วิสัยทัศน์ขององค์กรได้ในเวลาอันส้ันและย่ังยืน 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ 
ในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธ์าน ี จ.สุราษฎรธ์าน ี

สุทธิพงษ์  ศรีวุฒินพกุล* 
 

บทคัดยอ่ 
 
งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุใน

เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์ธานี และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์ธานี  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่มีภูมิล าเนาอยู่
ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี   จ านวน 400 คน เลือกกลุ่มตัวอย่า งแบบ
เจาะจง เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มี  4 ส่วน คือ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วน
บุคคล 2) แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ  3) แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม 
และ 4) แบบประเมินภาวะสุขภาพด้านร่างกายและด้านจิตใจ หาคุณภาพของเครื่องมือโดยหาความ
เช่ือมั่นเชิงเน้ือหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และน าไปทดลองใช้เพื่อหาค่าความเที่ยงตรง  ด้วยการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ  แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมแบบ
ประเมินภาวะสุขภาพด้านรา่งกายและด้านจิตใจ ได้เท่ากับ 0.88, 0.91, 0.94 และ 0.77  ตามล าดับ
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะหด์ว้ยสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบ  ไคสแควร์ และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า  

1) ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับสูงทั้งภาวะสุขภาพดา้นร่างกายและภาวะสุขภาพด้านจิตใจ 

2) อายุ ระดับการศึกษา การมีโรคประจ าตัวของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
จ.สุราษฎร์ธานี มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ ากับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร  
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (x2 = 9.67, p=0.046 ; x 2 = 
19.16, p=0.038 ; x 2 = 9.24, p=0.010) ความเพียงพอของรายได้  พฤติกรรมสุขภาพและการ
สนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ ากับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร  

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  (x 2 = 6.43, p=0.04;  r = 
0.20, p-value = 0.00; r = 0.16, p-value = 0.00)  

 
ค  าส าคญั: ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ 
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บทน า 
 

ประเทศไทยก าหนดไว้ว่า ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปถือเป็นผู้สูงอายุ ซ่ึงมีจ านวนมากถึง 
6,161,000 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ซ่ึงประเทศไทยจะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุ
เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 14 เร็วกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สวีเดน ฝรั่งเศส หรือ
สหรัฐอเมริกาถึงสามเท่า ท าให้การเตรียมพร้อมในการรองรับผู้สูงอายุของประเทศมีระยะเวลาส้ันกว่า
หลายประเทศ และประเทศเหล่าน้ันมักจะอยู่ในสถานะที่ "รวยก่อนแก่" เหตุผลน้ีท าให้ผู้สูงอายุจ านวน
ไม่น้อยในขณะน้ีด ารงชีพอยู่ภายใต้ภาวะความเส่ียง หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ "ขาดหลักประกัน" ที่
ส าคัญทั้งด้านการเงิน  ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  ด้านการสัญจรและคมนาคม 
รวมทั้งด้านการได้รับการดูแลเมื่อถึงระยะต้องพึ่งพา  แต่ภายหลังที่มีพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  
พ.ศ. 2546 และสิทธิประโยชน์ ที่มีผลการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติ  และผลการใช้สิทธิของ
ผู้สูงอายุเกิดข้ึน ดูเหมือนจะท าใหคุ้ณภาพดา้นหลักประกันในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุถูกยกระดบัจดั
อยู่ในข้ันที่ดีข้ึน โดย 13 ด้านของสิทธิผู้สูงอายุพึงได้รับน้ันมีความครอบคลุมการดแูล ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ และสังคมของผู้สูงอายุโดยมีหน่วยงานของภาครัฐท าหน้าทีห่รือมีบทบาทจัดการในเรื่องต่าง ๆ 
ทั้ง 13 ด้าน ดังกล่าว คือ 1) การบริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุขทีจ่ัดไว้โดยใหค้วามสะดวก 
และรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ 2) การศึกษาศาสนา และข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินชีวิต 3) การประกอบอาชีพ หรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม 4) การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน 5) การอ านวยความสะดวกหรือ
ความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณอ่ืน ๆ 6) การ
ช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 7) การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ
ส าหรับผู้สูงอายุ 8) การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ซ่ึงได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  หรือถูกทอดทิ้ง 9) การให้ค าแนะน า ปรึกษา ด าเนินการอ่ืนที่
เก่ียวข้องในทางคดี หรือในแนวทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว  10) การจัดที่พักอาศัย อาหาร 
เครื่องนุ่งห่มให้ตามความจ าเป็นและทั่วถึง 11) การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจ าเป็น ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 12) การสงเคราะห์ในการจดัการศพตามประเพณ ี13) การอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546, 2554, น. 2-11) 

การสร้างหลักประกันหรือกลไกรองรับผู้สูงอายุ ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ   ภาค
ประชาสังคม หรือภาคชุมชน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มิได้จบเพียงแค่เพื่อการให้สิทธิ
แก่ผู้สูงอายุเท่าน้ัน แต่การท างานบนฐานความเข้าใจเรื่องของผู้สูงอายุทีม่ิไดม้ีแคอ่ายุทีเ่พิ่มมากข้ึน แต่
มาพร้อมกับประสบการณ์และความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของครอบครัว  ชุมชน และ
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สังคม ซ่ึงการสร้างองค์ความรู้และการประสานให้เกิดกลุ่มองค์กร  เครือข่ายผู้สูงอายุ ในการที่จะเป็น
ศูนย์รวมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าของผู้สูงอายุเหล่าน้ัน  รวมทั้งเป็นการ
วางรากฐานสู่การเตรียมตวัสู่วัยสูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ จึงเป็นอีกบทบาทหน่ึงที่ไม่ควรมองข้าม ที่ทุก
หน่วยงานให้ความส าคญักับการสนับสนุนการพัฒนาพฤติกรรมและขบวนการสรา้งเสริมสุขภาพอันจะ
น าไปสู่สุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุได้  ซ่ึงสุดท้ายจะเป็นอีกแนวทางหน่ึงที่จะน าไปสู่การสร้างสังคม
ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดไีด้อย่างสมบูรณ์ (คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ, 2554) 

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ที่มีส่วนส าคัญในการพัฒนางานใหเ้หมาะสม และสอดคล้องกับความตอ้งการของประชาชน ตลอดจน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดใีหเ้กิดประโยชน์แก่ประชาชนให้มากที่สุดทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ซ่ึงใน
ปัจจุบัน ได้มีโครงการที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน เช่น การ
รักษาพยาบาลเคล่ือนที่ใหผู้้สูงอายุในชุมชน การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน การจัดโครงการสานใย
รักวันครอบครัว การผลิตส่ือให้ความรู้เก่ียวกับปัญหาสุขภาพ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน ตลอดจนการคุ้มครองสวัสดภิาพเด็กสตร ีครอบครัว และผู้สูงอายุ  

จากการด าเนินการที่ผ่านมา พบว่า ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ยังมีแนวโน้มใน
ลักษณะที่ขาดการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลาน เพราะลูกหลานต้องออกไปท างานนอกบ้าน ส่งผลให้
ผู้สูงอายุต้องอยู่ล าพังมากย่ิงข้ึน อีกทั้งไม่มีการส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของ
ผู้สูงอายุในพื้นที่ ท าให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกเครียด และผู้สูงอายุบางคนก็ยังคงมีฐานะที่ยากจน ต้อง
ท างานหนัก ต้องท าไร่ ท าสวน เก็บของเก่าขาย ด้วยเหตุแห่งการบีบรัดทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานราชการส าหรับผู้สูงอายุ เช่น เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนชรา หรือการจัดสวัสดิการต่าง ๆ  ก็มีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพในปัจจุบนัและไม่ทั่วถึง
ครอบคลุมทั้งหมด  รวมทั้งการได้รับสวัสดิการด้านสุขภาพยังไม่ทั่วถึง ขาดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
และการเดินทางไปมาของผู้สูงอายุบางครั้งไม่สะดวก เน่ืองจากสุขภาพไม่ดี ไม่ได้รับการรกัษาทีถู่กต้อง 

 

วัตถุประสงคข์องการวจิยั 
 

1) เพื่อศึกษาระดับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 
2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร  

สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 
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วัสดุอปุกรณแ์ละวธิดี าเนนิการวจิยั 
 

การวจิยัเชงิปรมิาณ 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  คือ  ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 15 ชมรม ที่มี

อายุตั้งแต่ 60 ปี ข้ึนไป จ านวน 2,551 คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้สูงอายุที่เป็น
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 15 ชมรม ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ข้ึนไป จ านวน 400 คน ผู้วิจัยก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยการค านวณกลุ่มตวัอย่างตามสูตรของคริคซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) (บุญ
ใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2550) ได้ใช้การสุ่มตัวอย่างดว้ยวิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล  ผู้วจิัยได้ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยการ
น าแบบทดสอบที่สร้างข้ึนไปปรึกษากับผู้เช่ียวชาญ  เพื่อตรวจสอบและแก้ไขให้มีความเที่ยงตรง เชิง
เน้ือหา (Content  Validity) ของค าถาม  แล้วเลือกค าถามที่ มีค่ า IOC ซ่ึงอยู่ในระดับ  0.80 -1.00
ตรวจสอบหาค่าความยากง่าย (Difficulty: P) ซ่ึงอยู่ในระดับ  0.19-0.86  การตรวจสอบหาคา่อ านาจ
จ าแนก (Discrimination: R) พบว่าอยู่ในระดับ  0.20-0.80  หลังจากน้ันน าเครื่องมือไปทดลองใช้ 
(Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเหมือนกับประชากรทีท่ าการศึกษาจ านวน 30 ตัวอย่าง  พบว่า
ค่าอ านาจจ าแนกที่ยอมรับได้มีค่าระหว่าง  0.20-0.88  และค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง  0.2-0.94  
แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quatitative  Analysis) โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive  
Statistic) ได้แก่   ค่ าค วาม ถ่ี  (Frequency) ค่ า ร้อยละ  (Percentage) ค่ ามั ชฌิ ม เลขคณิ ต  
(Arithmetic  Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) เพื่อน าเสนอข้อมูล
เก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  สถิติอนุมาน (Inductive  Statistic) หรือสถิติอ้างอิง 
(Inferential  Statistic) เพื่อท าการเปรียบเทียบและทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Independent-
Samples T test (T-test) One-Way ANOVA (F-test)   

 

สรุปผลการวจิยั 
 
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เป็นเพศชายและหญิงมีจ านวน

เกือบเท่ากัน มีอายุระหว่าง 60-69 ปี  สถานภาพสมรสคู่  ระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา 
ไม่ได้ประกอบอาชีพมากที่สุด ส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอในการด าเนินชีวิต มีโรคประจ าตัว และ
ผู้สูงอายุจะอาศัยอยู่กับครอบครวั/บุตร/หลาน  

ตามวัตถุประสงค์ข้อที่  1  พบว่าระดับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร  
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี  ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
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1) ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี มีพฤติกรรมสุขภาพด้านการ
รับประทานอาหารอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ปฏิบัติทุกวันคือ 
(1) รับประทานปลาทะเล  (2) รับประทานอาหารผัก สีต่ าง ๆ เช่น ต าลึง ฟั กทอง แครอท 
(3) รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยวิธีการต้ม ตุ๋นหรือน่ึง  และ (4) ดื่มนมพร่องมันเนย/นมถ่ัวเหลือง 
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ปฏิบัติ 5-6 ครั้ง/สัปดาห์ คือ รับประทานผลไม้รส 
ไม่หวาน เช่นชมพู่ฝรั่งหรือส้ม  ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารทีป่ฏิบตัิ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ 
คือ (1) รับประทานอาหารทีม่ีรสเค็มเช่น ปลาเค็ม/ปลาส้ม  (2) รับประทานอาหารเน้ือสัตว์ติดมันหรอื
หนังสัตว์  หรือแกงกะทิ  (3) รับประทานอาหารทีป่รงุด้วยวธิีการทอดในน้ ามันปาล์ม/น้ ามันหม/ูน้ ามนั
มะพร้าว และ (4) รับประทานขนมหวานเช่นขนมช้ัน/ขนมหม้อแกง   วุ้นกะทิ ฯลฯ และส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการรับประทานอาหารทีไ่ม่เคยปฏิบัติเลย คือ (1) รับประทานข้าวกล้องไม่ขัดขาวหรือข้าว
ซ้อมมือ  (2) รับประทานอาหารหมักดองเช่นผักกาดดอง/ผลไม้ดอง/หน่อไม้ดอง (3) รับประทาน
เครื่องในสัตว์  (4) รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยวิธีการปิ้งหรือย่าง  (5) ดื่มเครื่องดื่มชาเย็น/กาแฟ 
(6) ดื่มน้ าอัดลมกระป๋อง  และ (7) รับประทานอาหารกระป๋อง 

2) ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี มีพฤติกรรมสุขภาพด้านการ
ออกก าลังกายอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี มีพฤติกรรมด้านการออกก าลังกายที่ปฏิบัติ 5-6 ครั้ง/สัปดาห์ คือ 
(1) ทุกครั้งที่ออกก าลังกาย ถ้าท่านรู้สึกเหน่ือยมากหน้ามืดหรือใจส่ันจะหยุดออกก าลังกายทันที และ 
(2) ท่านผ่อนคลายกล้ามเน้ือหลังการออกก าลังกายด้วยการออกก าลังกายช้า  ๆ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
ด้านการออกก าลังกายที่ปฏิบัติ 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ คือ (1) อบอุ่นร่างกายก่อนออกก าลังกายประมาณ 
5–10 นาที  (2) ออกก าลังกายอย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์  (3) ออกก าลังกายโดยการเดินเร็วว่ิงช้า ๆ 
หรือแอโรบิคครั้งละ 30 นาที ข้ึนไป  (4) ใช้เวลาออกก าลังกายครั้งละ 30-45 นาที  (5) ออกก าลังกาย
จนรู้สึกเหน่ือยหรือมีเหงื่อออก  (6) จึงหยุดพักเหน่ือยทันทีเมื่อรู้สึกเหน่ือยขณะออกก าลังกาย  และ 
(7) ออกก าลังกายหลังรับประทานอาหาร เกิน 2 ช่ัวโมง และส่วนใหญ่มีพฤติกรรมด้านการออกก าลัง
กายที่ไม่เคยปฏิบัติเลย คือ ท างานยุ่งมากจนไมม่ีเวลาออกก าลังกาย 

3) ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี  มีพฤติกรรมสุขภาพด้านการ
จัดการความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี  มีพฤติกรรมสุขภาพด้านการจัดการความเครียดที่ปฏิบัติ
ทุกวัน คือ เมื่อมีคนมาวุ่นวายกับท่านท่านจะน่ิงเฉยหรือเดินหนี  ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสุขภาพด้าน 
การจัดการความเครียดที่ปฏิบัติ 5-6 ครั้ง/สัปดาห์ คือ (1) ท่านมีงานอดิเรก เช่น ปลูกต้นไม้  เล้ียง
สุนัข  (2) ท่านมีวิธีคลายเครียด เช่น ป ลูกต้นไม้ เดินเล่นคุยกับเพื่ อนบ้าน/น่ังสมาธิ/สวดมนต์ 
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(3) ท่านมีบุคคลที่สามารถระบายความในใจได้  และ (4) เมื่อท่านรู้สึกหงุดหงิดหรือกังวลใจ ท่าน 
หาวิธีการผ่อนคลายได้เช่น ปลูกต้นไม้ ฟังเพลง ดูละคร  ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสุขภาพดา้นการจัดการ
ความเครียดที่ปฏิบัติ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ คือ (1) ท่านอ่านหนังสือเพื่อคลายเครียด (2) ท่านมักจะเป็น 
ที่ปรึกษาของลูกหลานหรือเพื่อนบ้าน และ (3) สมาชิกในครอบครัวของท่านมีความห่วงใยท่าน และ
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมด้านการออกก าลังกายที่ไม่เคยปฏิบัติเลย คือ (1) ท่านรับประทานยานอนหลับ
หรือยาคลายเครียด และ (2) เมื่อท่านรู้สึกหงุดหงิดหรอืกังวลใจทา่นจะสูบบหุรีเ่พื่อระบายความเครยีด
และ (3) เมื่อท่านรู้สึกกังวลใจ หงุดหงิด และมีปัญหา ท่านมักเก็บไว้คนเดียว 

4) ระดับการสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์
ธานี  อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร 
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี มีการสนับสนุนทางสังคมอยู่ระดบัมากทีสุ่ด คือ (1) บุคคลในครอบครัว
ให้ก าลังใจท่านเมื่อท่าน เกิดความท้อแท้จากปัญหาตา่ง  ๆ   (2) เมื่อท่านไม่สบาย บุคคลในครอบครัว
ถามถึงอาการของท่าน  (3) เมื่อท่านมีปัญหาด้านสุขภาพหรือมีส่ิงกังวลใจบุคคลในครอบครัวและคน
รอบข้างได้ก าลังใจแก่ทา่น  (4) เมื่อท่านมีเรื่องกังวลใจหรือมีส่ิงกดดันดา้นตา่ง  ๆ  บุคคลในครอบครัว
จะให้ความช่วยเหลือท่าน  (5) ครอบครัวของท่านสนับสนุนให้ ใช้หลักธรรมใ นการด าเนินชีวิต 
(6) ท่านได้รับเงินเป็นประจ าทุกเดือนจากสมาชิกในครอบครัว   (7) เมื่อท่านไม่สามารถดูแลสุขภาพ
ของตนเองได้สมาชิกในครอบครวัท าการดแูลท่านได ้ และ (8) บุคคลในครอบครัวและคนรอบข้างได้
จัดหาอุปกรณ์เก่ียวกับการดแูลสุขภาพใหแ้ก่ท่าน เช่น อุปกรณ์ออกก าลังกาย อาหารสุขภาพ ฯลฯ  

ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี มีการสนับสนุนทางสังคม
อยู่ระดับมาก คือ (1) ท่านได้รับค าชมจากคนในครอบครัวและบุคคลรอบข้างเมื่อท่านเอาใจใส่ดูแล
สุขภาพของท่าน (2) เมื่อท่านมีปัญหาด้านการเงินบุคคลในครอบครัวและบุคคลรอบข้างให้ความ
ช่วยเหลือท่านเสมอ และ (3) ท่านได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนบ้านในการช่วยปฏิบัติงานแทนเท่าที่
ท่านสามารถท าได ้

ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์ธานี มีการสนับสนุนทางสังคม
อยู่ระดับปานกลาง คือ  (1) เพื่อนในชมรมของท่านมักเป็นที่ปรึกษาและใหก้ าลังใจทา่น  (2) เมื่อท่าน
ไม่สบาย เพื่อนบ้าน หรือสมาชิกในชุมชนของท่านซักถามอาการของท่าน   (3) ท่านได้รับการยกย่อง
จากเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเก่ียวกับการด าเนินชีวิต  (4) บุคลากรสาธารณสุขไดใ้หก้ าลังใจเมื่อท่าน
รู้สึกท้อแท้จากการปัญหาการเจ็บป่วย  (5) บุคลากรสาธารณสุขช่ืนชมเมื่อท่านมีพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพที่ดี  (6) บุคลากรสาธารณสุขให้ความรู้แก่ท่านเก่ียวกับประโยชน์ของการมีพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพที่ดี  (7) บุคลากรสาธารณสุขคอยให้ค าแนะน าปรึกษาในเรื่องการดูแลสุขภาพของท่านอยู่
เสมอ  และ (8) บุคลากรสาธารณสุขได้แจกเอกสารแนะน าเก่ียวกับการดแูลสุขภาพใหแ้ก่ท่าน 
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5) ระดับภาวะสุขภาพของผู้ สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ .สุราษฎร์ธานี   
ส่วนใหญ่มีภาวะสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับสูง แยกเป็นภาวะสุขภาพทางด้านร่างกายอยู่ใน
ระดับสูง ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากความสามารถในการท ากิจกรรมตา่ง  ๆ  พบว่าส่วนใหญ่สามารถท าได้เอง
ทุกข้อ และมีภาวะสุขภาพทางด้านจิตใจอยู่ในระดับสูง ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากความรู้สึกนึกคิดพบว่า  
ส่วนใหญ่สามารถนึกคิดในด้านบวกทกุข้อ 

6) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
จ.สุราษฎร์ธานี พบว่า อายุ ระดับการศึกษา การมีโรคประจ าตัวของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร 
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ ากับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี และความเพียงพอของรายได้มคีวามสัมพนัธ์อยู่ในระดับต่ า
ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี  

พฤติกรรมสุขภาพในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ ากับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ .สุราษฎร์ธานี เมื่อท าการพิจารณารายด้าน พบว่า พฤติกรรม
สุขภาพด้านการรับประทานอาหาร  พฤติกรรมสุขภาพด้านการออกก าลังกายและพฤติกรรมสุขภาพ
ด้านการจัดการความเครียดมีสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ ากับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เช่นกัน และพบว่าการสนับสนุนทางสังคมมีสัมพันธ์ทางบวกระดับ
ต่ ากับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 

   

อภิปรายผลการวิจยั 
 

1) ระดับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ .สุราษฎร์ธานี พบว่า
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่มีภาวะสุขภาพในภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูง แยกเป็นภาวะสุขภาพทางด้านร่างกายอยู่ในระดับสูง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ยังมีความสามารถในกิจวัตรประจ าวันไดต้่าง  ๆ  เช่น ความสามารถในการ
เตรียมอาหาร  การรับประทานอาหาร  การแต่งกาย  การรักษาความสะอาดของร่างกาย  การเข้า
ห้องน้ า  การข้ึนลงบันได  การเดินหรือเคล่ือนไหว  การท างานบ้าน  และการใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลเบื้องต้น จะพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี  
ซ่ึงเป็นวัยสูงอายุตอนต้นที่ยังสามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ประกอบกับส่วนใหญ่
ผู้สูงอายุมีการศึกษาช้ันประถมศึกษา ที่สามารถอ่านหนังสือได้ท าให้ได้รับความรู้จากส่ือต่าง  ๆ 
นอกจากน้ียังมีกิจกรรมต่าง  ๆ ที่บุคลากรทางสุขภาพได้สนับสนุนเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี เช่น  
การสนับสนุนให้ศูนย์บริการสาธารณสุขให้การดูแลผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง การเพิ่มศักยภาพของ
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อาสาสมัครสาธารณสุขให้มีความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากข้ึน การจัดตั้งอาคาร
เอนกประสงค์เพื่อรองรับการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
จ.สุราษฎร์ธานี มากข้ึน  รวมทั้งผลการศึกษายังพบว่าภาวะสุขภาพทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับสูง ทั้งน้ีสืบเน่ืองมากจากภาวะสุขภาพด้าน
ร่างกายสูง ส่งผลให้ภาวะสุขภาพจิตใจสูงตามไปด้วย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอในการด าเนิน
ชีวิต  ท าให้ผู้สูงอายุไม่เกิดภาวะความกดดันจากการที่สภาพร่างกายเส่ือมถอยแ ละท างานไม่ได้  
รวมทั้งผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับครอบครวั/บุตร หลาน  มีลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่ 
ไม่โดดเดี่ยว ยังคงเป็นบุคคลที่มีความส าคัญในครอบครัว  มีคู่สมรสอยู่ด้วย ซ่ึงนับว่ามีเพื่อนร่วมทุกข์
ร่วมสุขคอยดูแลเอาใจใส่ซ่ึงกันและกัน ร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาทีเ่กิดข้ึน ซ่ึงการพูดคุยหรือระบายความ
ทุกข์ใจให้บุคคลใกล้ชิดได้รบัทราบก็ถือเป็นการผ่อนคลายหรอืระบายความเครียดหนทางหน่ึงเช่นกัน 
(ลิขิต  กาญจนาภรณ์, 2550) ท าให้ภาวะสุขภาพดา้นจิตใจอยู่ในระดับสูง 

2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
จ.สุราษฎร์ธานี พบว่า (1) อายุ ระดับการศึกษา การมีโรคประจ าตัว และความเพียงพอของรายได้ 
ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ ากับภาวะ
สุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี (2) พฤติกรรมสุขภาพด้านการ
รับประทานอาหาร  พฤติกรรมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย  พฤติกรรมสุขภาพด้านการจัดการ
ความเครียด และพฤติกรรมสุขภาพในภาพรวม มีสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ ากับภาวะสุขภาพของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ .สุราษฎร์ธานี และการสนับสนุนทางสังคมมีสัมพันธ์
ทางบวกระดับต่ ากับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ .สุราษฎร์ธานี  
อธิบายได้ดังน้ี 

อายุมีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพ เน่ืองจากผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ตอนต้น ยังมี
ความเส่ือมถอยของร่างกายในระดับช้า ๆ ซ่ึงร่างกายยังมีความสามารถในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้
เมื่ออายุเพิ่มมากข้ึนสภาพความเส่ือมถอยทางร่างกายและจิตใจจะมีมากข้ึน เป็นผลท าให้สมดุลย์การ
เจริญเติบโตลดลง เพราะภาวะสุขภาพที่ประเมินจะท าการประเมินจากความสามารถในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น  ความสามารถในการเตรียมอาหาร  การรับประทานอาหาร  การแต่งกาย 
การรักษาความสะอาดของร่างกาย การเข้าห้องน้ า การข้ึนลงบันได การเดินหรือเคล่ือนไหวการ
ท างานบ้าน  และการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ  สอดคล้องกับการศึกษาของสัตยา คงวัฒนา  
และคณะ (2552) ที่พบว่าผู้สูงอายุตอนต้น (อายุ 60-69 ปี) มีภาวะสุขภาพเกณฑ์ปกติที่สุด และอายุมี
ความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุดังกล่าว 

ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ ากับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี  ทั้งน้ีอธิบายได้ว่าผู้ที่มกีารศกึษาจะท าให้มคีวามสามารถในการคิด
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วิเคราะห์ที่จะดูแลสุขภาพของตนเองจึงมีความพยายามในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ  ด้วยตนเอง เช่น การ
ดูแลเรื่องอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพ  การออกก าลังกายเพื่อส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง รวมทั้งการได้รับ
ข้อมูลจากส่ือต่าง ๆ ในการดูแลสุขภาพของตนเองจึงส่งผลให้มีภาวะสุขภาพที่ดี สอดคล้องกับ
การศึกษาของ วิชชุดา อินทรมานวงศ์ (2553) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ
จังหวัดนครราชสีมา แล้วพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่อายุน้อย (60-69 ปี) คือ
ระดับการศึกษา  ดังน้ันระดับการศึกษามีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ ากับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ดังที่กล่าวมาแล้ว 

การมีโรคประจ าตวัของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์อยู่ในระดบัต่ ากับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งน้ีอธิบายได้ว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีการเปล่ียนแปลงไป
ในทางเส่ือมถอยลงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ดังที่ จารุณี วารหัส และ อริสา จิตต์วิบูลย์ (2553) พบวา่ 
โรคที่พบบ่อยและท าให้เกิดปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ  ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 
โรคหัวใจ โรคระบบกล้ามเน้ือเส้นเอ็น กระดูกและข้อ โรคหอบและโรคกระเพาะอาหาร ตามล าดับ  
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโรคไม่ติดต่อ แต่เกิดจากความเส่ือมของอวัยวะในระบบตา่ง ๆ  มีผลท าให้ประสิทธิภาพ
ในการท างานของอวัยวะในระบบต่าง ๆ ของร่างกายด้อยประสิทธิภาพลง จากข้อมูลเบื้องต้นของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี  พบว่าโรคประจ าตัวของผู้สูงอายุ 3 อันดับ
แรกคือ โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  และเป็นมากกว่า 2 โรค  ดังน้ันการมีโรคประจ าตัวจึงมี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ ากับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ .สุราษฎร์ธานี 
ดังกล่าว 

ความเพียงพอของรายได้มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ ากับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ    
ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สัตยา คงวัฒนา และ
คณะ (2552) ที่พบว่าผู้สูงอายุที่ท างานมีรายได้มีภาวะสุขภาพเกณฑ์ปกติมากกว่าผู้ที่ไม่ท างาน
เน่ืองจากการที่ผู้สูงอายุมีรายได้ที่เพียงพอกับการด ารงชีวิต ท าให้ตนเองรู้สึกมีคุณค่า จึงท าให้คง
สถานภาพที่ส าคัญทางสังคม เกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง สามารถดูแลตนเองได้โดยเฉพาะการ
จัดหาอาหารที่มีคุณค่าต่อสุขภาพ  และในทางตรงกันข้ามหากมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด าเนินชีวิต
จะท าให้เกิดการสูญเสียสถานภาพทางสังคม ความสัมพันธ์ทางสังคมกับบุตรหลานจะลดน้อยลง  ท า
ให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกสูญเสียต าแหน่ง ไร้คุณค่า ไม่มีความหมายในชีวิต ภาวะสุขภาพก็จะลดลง  
ดังน้ันเมื่อผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี มีรายได้ที่เพียงพอต่อการด าเนิน
ชีวิต  จึงท าให้มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุดังกล่าว 

พฤติกรรมสุขภาพด้านการรับประทานอาหาร  พฤติกรรมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย  
พฤติกรรมสุขภาพด้านการจัดการความเครยีด  และพฤติกรรมสุขภาพในภาพรวม  มีสัมพันธ์ทางบวก
ระดับต่ ากับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ .สุราษฎร์ธานี  สอดคล้องกับ
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การศึกษาของ วริศา  จันทรังสีวรกุล (2552) ที่พบว่า พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับภาวะสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทั้งน้ีสามารถอธิบายได้ว่าพฤติกรรม
สุขภาพจะส่งผลต่อภาวะสุขภาพ  ถ้ามีพฤติกรรมสุขภาพดีก็จะท าใหม้ีภาวะสุขภาพดดี้วย  พฤติกรรม
สุขภาพที่ดีจะช่วยชะลอความเส่ือมของร่างกาย ท าให้ระบบต่าง ๆ  ของร่างกายท างานไดต้ามศกัยภาพ 
ส่งผลให้มีภาวะสุขภาพดีตามมา ดังที่ เพนเดอร์ (Pender, 1996) กล่าวว่า พฤติกรรมสุขภาพเป็น
ปัจจัยที่มีความส าคัญในการด ารงไว้ซ่ึงภาวะสุขภาพที่ด ีและยังท าใหภ้าวะสุขภาพดีข้ึนกว่าเดมิอีกด้วย 

การสนับสนุนทางสังคมมีสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ ากับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์  สอดคล้องกับการศึกษาของ ปรียาภรณ์  ตั้งเพียร (2551)  
ที่พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  ทั้งน้ีอธิบายได้
ว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็นความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุได้รับจากบุคคลอ่ืน ๆ รอบด้าน เช่น 
การได้รับสนับสนุนทางจิตใจจากครอบครัว ซ่ึงพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบุตรหลาน และมี
สถานภาพการสมรสคู่ท าให้ภาวะสุขภาพด้านจิตใจดีกว่ากลุ่มสถานภาพอ่ืน เช่น หม้าย ห ย่า หรือ
แยกกันอยู่  เน่ืองจากการมีชีวิตคู่จะมีความผูกพันกันอย่างลึกซ้ึง  มีการดูแลช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  
ทั้งในภาวะสุขภาพดีและเจ็บป่วย  มีการสนับสนุนส่งเสริมและกระตุ้นซ่ึงกันและกัน  รวมทั้งเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานีมีนโยบายในการสนับสนุนด้านต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ  เช่น การจัดหาอุปกรณ์ การ
จัดสร้างอาคารสถานที่ เพื่อสนับสนุนในการท ากิจกรรมของผู้สูงอายุ จึงท าให้การสนับสนุนทางสังคมมี
สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ดังกล่าว 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

1) ควรส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อให้
เหมาะสมกับรูปแบบการด าเนินชีวิตเพื่อเกิดภาวะสุขภาพที่ดขีองผู้สูงอายุ 

2) จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุสามารถดูแล
ผู้สูงอายุได้ทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น บุคลากรทางสาธารณสุข ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อนบ้าน เพื่อเป็นการ
สนับสนุนทางสังคมให้ผู้สูงอายุได้รบัอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากการอนุเคราะห์ของ รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย   
อัตถากร อาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาให้ค าแนะน าที่มีประโยชน์ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง 

ขอขอบคุณ คุณเบญจมาศ  สุขเสวี พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการพิเศษ ส านักการสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม และคุณนิศาชล  นาคกุล พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการพิเศษ หัวหน้างานโรงพยาบาล 
และศูนย์บริการสาธารณสุขบึงขุนทะเล ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบความเช่ือมั่นเชิงเน้ือหา
ของเครื่องมือวิจัย 

สุดท้ายน้ี ผู้วิจัยขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกคน ที่เป็นผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี ที่กรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อใหง้านวิจัยฉบับน้ีมีความสมบูรณ์มากที่สุด 

คุณประโยชน์ใด ๆ  อันจะเกิดจากงานวิจัยฉบับน้ี ผู้วิจัยขอมอบให้ บิดา มารดา ครอบครัว ครู
อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่คอยให้การสนับสนุนตลอดการด าเนินการวิจัย 
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คุณภาพในการให้บริการงานทะเบียนส านักทะเบียน 
อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรธีรรมราช 

สุภัสสร  สมวงศ์* 
 

บทคัดยอ่ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่องการปรบัปรุงคณุภาพการใหบ้รกิารงานทะเบียนส านักทะเบียนอ าเภอช้าง
กลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง 1) สภาพปัญหาของการให้บริการงาน
ทะเบียนแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการโดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 2) เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนให้มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 3) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ประชาชน
ที่มารับบริการงานทะเบียนที่มผีลต่อการแสดงความคดิเหน็ต่อการตอบแบบสอบถาม 

ในการให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ มีปัญหาที่เกิดข้ึนและต้องปรับปรุง
แก้ไขหลายประการอาทิ 1) บุคลากรเจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ความเข้าใจ ความช านาญในเรื่องน้ัน  ๆ 
เน่ืองจากมีการเปล่ียนระเบียบ กฎหมายอยู่บ่อยครั้ง 2) บุคลากรเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอในการปฏิบัติ
หน้าที่ท าให้เกิดความล่าช้า  3) วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่ไม่เพียงพอมีสภาพช ารุด  เช่น
คอมพิวเตอร์ โต๊ะเก้าอ้ีส านักงานเป็นต้น 

โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ จ านวนประชากรที่มาขอรับบริการงานทะเบียนของส านักงาน
ทะเบียนอ าเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชจ านวน  200 คน ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือน
กรกฎาคม 2562  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีความแตกตา่งกัน อาทิ เพศอาชีพการศึกษาและรายได้
ต่อเดือนมีผลในการแสดงความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถามที่ไม่แตกต่าง ส่วนอายุ มีผลในการ
แสดงความคิดเห็นตอ่การตอบแบบถามแตกตา่งกัน 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการส านักงานทะเบียนอ าเภอช้างกลาง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช ควรด าเนินการ 1) จัดโครงการอบรมบคุลากรเจ้าหน้าทีส่ านักงานทะเบียนอ าเภอให้
มีความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย กฎระเบียบที่ถูกต้อง 2) จัดงบประมาณเพื่อปรับปรุงห้องทะเบียน 

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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ส านักงานทะเบียนอ าเภอโดยเฉพาะอย่างยิ่งป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  3) เน้นการประชาสัมพันธ์ให้
เกิดความแพร่หลายมากย่ิงข้ึนเช่นทาง Facebook เว็บไซต์ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 1) ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพด้วย เพื่อท าให้ทราบข้อมูลในการ
แสดงความคิดเห็นในเชิงลึก 2) ควรท าการวิจัยโดยศึกษาถึงคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนของ
ส านักทะเบียนอ่ืน ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงส านักทะเบียน
อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรธีรรมราชใหพ้ัฒนาย่ิงข้ึน 
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บทน า 
 

1) ความเปน็มาและความส าคญัของปญัหา 
ประเทศไทยมีการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

มีการบริหารราชการแผ่นดินแบง่เป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน โดยการบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงาน  
ที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถ่ิน การกระจายอ านาจตดัสินใจ การอ านวย
ความสะดวก และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ทั้งน้ีตามพระราชบัญญัติบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั โดยการจัดระเบียบบริการราชการส่วนกลาง มีดังน้ี 
(1) ส านักนายกรัฐมนตรี (2) กระทรวง หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง (3) ทบวงซ่ึงสังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง (4) กรมหรือส่วนราชการเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม 
ซ่ึงสังกัดหรือไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ส านักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็น
กระทรวง ส่วนราชการตาม (1) (2) (3) และ (4) มีฐานะเป็นนิติบุคคล ราชการส่วนภูมิภาค มีดังน้ี  
(1) จังหวัด  (2) อ าเภอ ราชการส่วนท้องถ่ิน มีดังน้ี  (1) องค์การบริหารราชการส่วนจังหวัด  
(2) เทศบาล (3) สุขาภิบาล (4) ราชการส่วนท้องถ่ินตามที่กฎหมายก าหนด  

อ าเภอเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน มีหน้าที่หลักในการให้บริกา ร
ประชาชน รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ น านโยบายที่ได้รบัมอบจากจังหวัด, รัฐบาลไปปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน ตลอดจนตอบสนองความต้องการของประชาชน 
โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนไดร้ับบรกิารสะดวกรวดเร็วจากหน่วยงานของรัฐ  

โดยอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง พ.ศ. 2559 
ดังน้ี 

ด าเนินการเก่ียวกับอ านาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่อ าเภอ 
ด าเนินตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานอ าเภอ 
ด าเนินงานเก่ียวกับราชการอ่ืนที่มิใช่ของส่วนราชการใดตามที่ได้รบัมอบหมาย 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
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ส านกัทะเบยีนอ าเภอ แบง่งานทะเบยีนและบตัร แบง่งานภายในออกเปน็ 4 ฝ่ายงาน คือ  
 (1) ฝ่าย/งานทะเบียนทั่วไป มีอ านาจหน้าที่ 
  (1.1) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยงานทะเบียนครอบครัว ทะเบียนช่ือบุคคล 

ทะเบียนช่ือบุคคล ทะเบียนพินัยกรรม และทะเบียนอ่ืน  ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการ
ปกครอง 

  (1.2) พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนของอ าเภอ 
  (1.3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับ

มอบหมาย 
 (2) ฝ่าย/งานบัตรประจ าตัวประชาชน มีอ านาจหน้าที่ 
  (2.1) ด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยบัตรประจ าตัวประชาชน 
  (2.2) ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงานบตัรประจ าตวัประชาชนของส านักทะเบียนทอ้งถ่ิน 
  (2.3) พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนของอ าเภอ 
  (2.4) ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 (3) ฝ่าย/งานทะเบียนราษฎร มีอ านาจหน้าที่ 
  (3.1) ด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยทะเบียนราษฎร 
  (3.2) ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรของส านักทะเบียนในอ าเภอ 
  (3.3) สนับสนุนการจัดการเลือกตั้งในส่วนที่เก่ียวกับการจัดท าและจัดพิมพ์ต่าง  ๆ 

เก่ียวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และสนับสนุนการเลือกตั้งอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานทะเบียนตามที่ได้รับการ
ร้องขอ 

  (3.4) พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนของอ าเภอ 
  (3.5) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหน่วยงานอ่ืนที่ได้รบัมอบหมาย 
 (4) ฝ่าย/งานสถานะบุคคลและสัญชาติ มีอ านาจหน้าที่ 
  (4.1) ด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญชาต ิ
  (4.2) ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรของส านักทะเบียนในอ าเภอ 
  (4.3) สนับสนุนการจัดการเลือกตั้งในส่วนที่เก่ียวกับการจัดท าและจัดพิมพ์ต่าง  ๆ 

เก่ียวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และสนับสนุนการเลือกตั้งอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานทะเบียนตามที่ได้รับการ
ร้องขอ 

  (4.4) พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนของอ าเภอ 
  (4.5) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
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2) สภาพปญัหา 
 (1) เน่ืองจากการมีแก้ไข ระเบียบ กฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ อยู่บ่อยครั้ง ซ่ึงเป็นการ

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ท าให้เจ้าหน้าทีข่าดความรู้ความเข้าใจ ความช านาญ ในเรื่องระเบียบน้ัน  ๆ มี
การเปล่ียนแปลงข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานจากระบบเก่าเป็นระบบใหม ่ 

 (2) เจ้าหน้าที่ บุคลากร มีไม่เพียงพอต่อให้การบริการประชาชน ท าให้ประชาชนได้รับ
บริการล่าช้าจากหน่วยงานของรัฐ ประชาชนไม่ไดร้ับการอ านวยความสะดวกเท่าที่ควร 

 (3) เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ไม่ทันสมัย มีสภาพ
ช ารุดทรุดโทรม อาทิ โต๊ะเก้าอ้ีส านักงาน, คอมพิวเตอร์  

 (4) ขาดงบประมาณในการพัฒนาหอ้งทะเบียนใหท้ันสมัย เช่น ไม่มีเครื่องกดบัตรควิ  
 (5) ขาดการประชาสัมพันธ์ เช่น ไม่มีแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์, แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

ท าให้ประชาชนไมไ่ดร้ับข้อมูลข่าวสารจากราชการ 
 

วัตถุประสงคก์ารวจิยั 
 

1) เพื่อศึกษาคุณภาพการใหบ้รกิารงานทะเบียนของส านักทะเบียนอ าเภอช้างกลาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

2) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจัยส่วนบคุคลของผู้ใช้บรกิารตอ่คุณภาพการใหบ้ริการ
งานทะเบียน  

 

สมมตุฐิานการวจิยั 
 

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกันมีผล
ต่อความคิดเห็นด้านคุณภาพการบริการที่มคีวามแตกต่างกัน 

ขอบเขตการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ประชาชนที่มาขอรับบริการงานทะเบียนของส านักทะเบียน

อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรธีรรมราช จ านวน 200 ราย โดยมีระยะเวลาในการส ารวจ คือระหว่าง
ช่วงเดือน มิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรทีศ่ึกษาไว้มดีังน้ี 



914 

1) ตัวแปรต้น/ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่มาขอรับบริการงานทางด้าน
ทะเบียน ของส านักทะเบียนอ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรธีรรมราช ได้แก่ 

 (1) เพศ 
 (2) อายุ  
 (3) ระดับการศึกษา  
 (4) อาชีพ  
 (5) รายได้ 
2) ตัวแปรตาม 
คุณภาพการให้บริการงานทะเบียน ส านักทะเบียนอ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยแบ่งออกเป็น  
 (1) ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ 
 (2) ด้านความน่าเช่ือถือของหน่วยงานภาครฐั 
 (3) ด้านการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 (4) ด้านการสร้างความมัน่ใจ 
 (5) ด้านการเอาใจใส่ 

 
กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
             ตัวแปรอสิระ                   ตัวแปรตาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปจัจยัพ ืน้ฐานสว่นบคุคลทีม่าขอรบั
บรกิารงานทางดา้นทะเบยีนของ 
ส านกัทะเบยีนอ าเภอชา้งกลาง  

จ ังหวดันครศรธีรรมราช 
1) เพศ 
2) อาย ุ
3) ระดบัการศกึษา 
4) อาชพี 
5) รายได ้

คณุภาพการใหบ้รกิารของส านกัทะเบยีน
อ าเภอชา้งกลาง จงัหวดันครศรธีรรมราช 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ (Tangible) 
1) ด้านรปูลกัษณท์างกายภาพ 
2) ด้านความนา่เชือ่ถอืของหนว่ยงานรฐั 
3) ด้านการตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชน 
4) ด้านการสรา้งความม ัน่ใจ 
5) ด้านการเอาใจใส ่
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ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บัจากการวจิยั 
 

1) ท าให้ทราบความคิดเห็นของประชาชนที่มาขอรับบริการงานทางด้านทะเบียน เพื่อน า
ข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงการให้บริการประชาชน 

2) สามารถน าผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งน้ีมาพัฒนาการให้บริการงานทางด้านทะเบียน
ของส านักทะเบียนอ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
การศึกษาเรื่อง การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการงานทะเบียน ส านักทะเบียนอ าเภอช้าง

กลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยได้ศึกษา รวบรวมข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
มาใช้ก าหนดกรอบแนวคิดในการศกึษา โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ความหมายของการบรกิาร 
พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 ให้ความหมายของค าว่า “บริการ” หมายถึง 

“การปฏิบัติรับใช้ การให้ความสะดวกต่าง ๆ ” ส่วนความหมายโดยทั่วไป คือการกระท าที่เปี่ยมไป
ด้วยความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  

มีนักวิชาการให้ความหมายของค าว่า การบริการ ไว้หลายทา่น ดังน้ี อมรา ผูกบุญเชิด (2543, 
น. 18) กล่าวว่า งานบริการ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  ซ่ึงมีเงื่อนไขแห่งการให้ทัง้ทางรูปธรรม
และนามธรรม ในเชิงความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และด้านอัธยาศัยเป็นพื้นฐาน 

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีใช้แนวคิดการวัดคุณภาพการบริการ (Service Quality หรือ 
SERVQUAL เป็นตัวแบบที่ใช้วัดคุณภาพการให้บริการที่ได้รบัความนิยมอย่างแพร่หลายนิยมน า ไปใช้
ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน โดยในภาครัฐถือว่าเป็นเครื่องมือวัดสมรรถนะในการ
ให้บริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐ การวัดคุณภาพการบริการประกอบดว้ยปัจจัย 5 ด้านคือ 

1) ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ อาทิ สภาพแวดล้อมของส านักทะเบียนอ าเภอ เช่น ความ
สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร มีห้องน้ าสะอาด มีสถานที่จอดรถเพียงพอแก่ผู้มาติดตอ่ขอรับบริการ รวมถึงส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ  เช่นมีบริการถ่ายเอกสาร มีน้ าดื่ม กาแฟไว้บริการผู้มาตดิตอ่ 

2) ด้านความน่าเช่ือถือของหน่วยงานรัฐ คือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส สุจริต ประชาชนสามารถขอดูข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตาม  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 เจ้าหน้าที่ บุคลากรมีความรูค้วามสามารถในการให้บริการ คือสามารถ
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ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน าแก่ผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้ง
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างถูกต้อง  

3) ด้านการตอบสนองประชาชน คือตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มาติดต่อใช้
บริการในเรื่องน้ัน ๆ  คือปฏิบัติงานใหท้ันตามก าหนดเวลา 

4) ด้านการสร้างความมั่นใจ คือสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนว่าประชาชนที่มาติดต่อ
ขอรับบริการน้ันได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ ไม่
เรียกรับผลประโยชน์จากประชาชน โดยไม่ขอรับส่ิงตอบแทน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ โดยให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจและเช่ือมั่นว่าตนจะได้รบับริการอย่างมปีระสิทธิภาพ และได้รับบรกิารอย่าง
ดีที่สุด 

5) ด้านการเอาใจใส่ คือมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่บริการประชาชน มีจิตสาธารณะที่จะท าเพื่อ
ส่วนรวม ท าเพื่อประชาชน รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขปญัหา ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รบัความเดือดร้อน  
บังอร ชลสกุลถาวร (2549, น. 7) ได้กล่าวไว้ว่า การบริการ หมายถึง การด าเนินการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการอย่างยอดเย่ียมเป็นเลิศ โดยยึดหลักว่าต้องมีความสะดวก  สะอาด 
รวดเร็ว และถูกต้อง ตรงกับความตอ้งการของผู้รับบรกิารมากทีสุ่ด อันน ามาซ่ึงความประทับใจ หรือ
ความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 

สรุปได้ว่าการบริการเป็นงานที่ไม่มีตัวตน ไม่สามารถจับต้องได้ โดยวัดผลลัพธ์เป็นความพึง
พอใจของผู้รับบริการ  เป็นการให้ความช่วยเหลือหรือด าเนินการเพื่อผู้อ่ืน  ความส าเร็จของการ
ให้บริการในหน่วยงานภาครัฐต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่าย มีการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ที่มาติดตอ่ของรับบริการ เพื่อน าข้อบกพร่องดังกล่าวไปแก้ไขและพัฒนาการใหบ้รกิารให้
ดีย่ิงข้ึนไปและที่ส าคัญบคุลากร เจ้าหน้าที่ ต้องมีใจรกัในงานบริการ 

บุคลากร เจ้าหน้าที่นอกจากที่มีรักในงานที่ท าแล้วยังต้องมีความวิริยะ อุตสาหะ ในหน้าที่
ความรับผิดชอบของตน มีความตั้งใจที่ท างานในหน้าที่ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่ตรงตอ่เวลา มีความเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ทีจ่ าเป็นในการปฏิบัตงิานอยู่เสมอ มีความรู้และเข้าใจระเบียบ 
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงาน อีกทั้งมี
ความกระตือรือร้น เสียสละ และอุทิศเวลาให้แก่ราชการหรืองานที่ท า โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวมและประชาชนเป็นหลัก 

แนวคดิและทฤษฎ ีเก ีย่วกบัคณุภาพการใหบ้รกิาร 
คุณภาพการให้บริการเป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ หากผู้ให้บริการ

สามารถให้บริการที่  ตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับบริการ นักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายของค าว่า คุณภาพการใหบ้ริการไว้ ดังน้ี ชัชวาลย์ ทัตศิวัช (2550) กล่าวไว้ว่า คุณภาพการ
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ให้บริการ (Service Quality) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของธุรกิจ
ให้บริการ คุณภาพของบริการเป็นส่ิงส าคัญูที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่ง
ขันได้ การเสนอคุณภาพการให้บริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นส่ิงที่ต้องกระท า 
ผู้รับบริการจะพอใจถ้าได้รับส่ิงที่ต้องการ เมื่อผู้รับบริการมีความต้องการ ณ สถานที่ที่ ผู้รับบริการ
ต้องการ และในรูปแบบทีต่้องการ 

สรุปได้ว่าคุณภาพการใหบ้รกิาร (Service Quality) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการของธุรกิจให้บริการ คุณภาพของบริการเป็นส่ิงส าคัญที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างของ
ธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ การเสนอคุณภาพการให้บริการที่ตรงกับความคาดหวัง  ของผู้รับบริการ
เป็นส่ิงที่ต้องกระท า  ผู้รับบริการจะพอใจถ้าไดร้ับส่ิงที่ตอ้งการ 

 
วิธีด าเนนิการวจิยั 

 
รูปแบบการวจิยั 
ส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอช้างกลาง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังน้ี 
การก าหนดประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้เข้ารับบริการของส านักทะเบียนอ าเภอช้างกลาง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมถึงผู้ใช้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร ทะเบียนทั่วไป และบัตร
ประจ าตัวประชาชนจ านวน 200 คน โดยก าหนดระยะเวลาเก็บข้อมูลระหว่างเดือน มิถุนายนถึงเดือน
กรกฎาคม 2562 

การเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ ประชาชนผู้มาขอรับบริการของส านักทะเบียนอ าเภอ

ช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน 

โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอนดังน้ี 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะค าถามเป็น

แบบเลือกตอบ (Checklist) ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพใน  

การให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช อาทิ ด้านการให้บริการ 
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ด้านข้อมูลข่าวสารของการให้บริการ ด้านระยะเวลาการให้บริการ ด้านความสะดวกรวดเร็วใน  
การให้บริการ ด้านการจัดสถานที่การให้บริการ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ  ด้าน
ความเสมอภาคในการใหบ้ริการ ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบรกิาร 

ในตอนที่ 2 ผู้วิจัย ใช้วัดแบบมาตราส่วน (Ranking Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยให้
ความหมายของคะแนน ดังน้ี 

5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ คุณภาพการให้บริการมากที่สุด (เห็นด้วยมากที่สุด) 
4 หมายถึงระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ คุณภาพการให้บริการมาก (เห็นด้วยมาก) 
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ คุณภาพการให้บริการปานกลาง (เห็นด้วยปานกลาง) 
2 หมายถึงระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ คุณภาพการใหบ้ริการน้อย (เห็นด้วยน้อย) 
1 หมายถึงระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ คุณภาพการให้บริการน้อยที่สุด (เห็นด้วยน้อยที่สุด) 
 

การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 

ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรบัการวิจัยมข้ัีนตอน ดังน้ี 
1) ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวกับประสิทธิภาพในการ

ให้บริการ 
2) สร้างรายการข้อค าถามให้สอดคล้องกับค านิยามศัพทเ์ฉพาะ โดยเฉพาะตัวแปรทีเ่ก่ียวกับ

ประสิทธิภาพการให้บริการใหค้รอบคลุมกับส่ิงทีต่้องการประเมิน 
3) น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขให้ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ที่ สุดเพื่อใช้ในการเก็บ

ข้อมูลจริง 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 
การวิจัยครั้งน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถาม

ไปท าการสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดจ านวน 200 ตัวอย่าง และตรวจสอบความสมบรูณ์ครบถ้วน 
เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยการแจกแบบสอบถามใหแ้ก่ประชาชนทีม่าตดิต่อขอรับบริการ
พร้อมทั้งช้ีแจงรายละเอียดใหผู้้สอบถามเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการจัดท าแบบสอบถามและการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คิดเป็น 100% 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน โดยการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เครื่องมือแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  
รายได้เฉล่ียต่อเดือน  จ านวน 5 ข้อ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นด้านคุณภาพการให้บริการ ของส านักทะเบียนอ าเภอช้างกลาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ด้าน จ านวน 20 ข้อ 

1) ด้านลักษณะทางกายภาพ 
2) ด้านความน่าเช่ือถือขององค์กร 
3) ด้านการตอบสนองลูกค้า 
4) ด้านการเอาใจใส่ 
5) ด้านความไว้วางใจ 
 

การวิเคราะหข์อ้มลู 

 
งานวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการของ ส านักทะเบียนอ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วิเคราะห์และอธิบายโดยใช้สถิต ิดังน้ี 
1) เชิงพรรณนา (Descriptivestatistic) ซ่ึงประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2) สถิติเชิงอนุมาน (inferentialstatistic) ประกอบด้วย t–test, One–Way ANOVA 
 (1) T-test ใช้วิเคราะห์ตัวแปร 2 ตัว ได้แก่ ลูกค้าที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นดา้น

คุณภาพการบริการที่ตา่งกัน 
 (2) One-Way ANOVA ใช้วิเคราะห์ตัวแปรมากกว่า 2 ตัว ข้ึนไป ได้แก่ ลูกค้าที่มี อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

 
ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 

 
ด้านเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง  จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 

60.0 และ เป็นเพศชาย จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 ซ่ึงเพศหญิงให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามมากกว่า 

ด้านอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 31-40 ปี  จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35.0รองลงมาอายุ41 -50 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 อายุ 51-60 ปี จ านวน 29 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.5 อายุ 20-30 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 ผู้มีอายุต่ ากว่า 20 ปี มีจ านวน 
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15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และพบว่าผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ีนไปเป็นผู้ตอบแบบสอบถามน้อยสุด คือ
ตอบแบบสอบถาม 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 

ด้านระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี
โดยมีจ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 77 รองลงมา คือระดับปริญญาตร ีจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อย
ละ 21.5 และ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 

ด้านอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพอ่ืน ๆ อาทิ ก าลังศึกษาต่อ ท าสวน 
นักเรียนนักศึกษา แม่บ้าน เป็นต้น จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมาประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ส่วนอาชีพข้าราชการมีจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.5 อาชีพรัฐวิสาหกิจมีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 และผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุดที่
พนักงานเอกชน มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3 

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,001–
25,000 บาท มีจ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 81.0 รองลงมารายได้ต่ ากว่า ต่ ากว่า  15,000 บาท  
มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 ส่วนผู้มีรายได้ระหว่าง  25,001–35,000 บาท มีจ านวน 11 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ผู้มีรายได้ 35,0001–45,000 บาท มีจ านวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 1.5 และผู้ที่
ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุดคือ ผู้ที่มีรายได้มากกว่า 45,000 บาทข้ึนไป ตอบแบบสอบถามเพียง 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.0  

คุณภาพการให้บริการงานทะเบียน ส านักทะเบียนอ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.47 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว 
พบว่า ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.64 รองลงมา 
มีห้องน้ าสะอาดและเพียงพอ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.43 มีส่ิงอ านวยความสะดวก อาทิ 
เครื่องถ่ายเอกสาร น้ าดื่ม กาแฟ อยู่ในระดับมาก และความสะดวกในการเดินทางมาติดต่อ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.41 

คุณภาพการให้บริการงานทะเบียน ส านักทะเบียนอ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ด้านความน่าเช่ือถือของหน่วยงานรัฐ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 เมื่อจ าแนกเป็น
รายข้อแล้ว พบว่า เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษา ตอบค าถามด้วยความเต็มใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.75 รองลงมา มีการให้บริการทันตามเวลาที่ก าหนดไว้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.71 การให้บริการเหมือนกันทุกราย ไม่เลือกปฏิบัติ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ีย 3.70 และเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.41  

คุณภาพการให้บริการงานทะเบียน ส านักทะเบียนอ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ด้านการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.65 เมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า เจ้าหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีย้ิมแย้มแจ่มใส อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
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เท่ากับ 3.68 รองลงมา เจ้าหน้าที่มีเพียงพอในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66
เจ้าหน้าที่มาท างานตรงเวลา อยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ีย 3.65และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานถูกต้อง ไม่เกิด
ข้อผิดพลาด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.63 

คุณภาพการให้บริการงานทะเบียน ส านักทะเบียนอ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ด้านการสร้างความมัน่ใจ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.62 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ แล้ว 
พบว่า เจ้าหน้าที่มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 รองลงมา 
เจ้าหน้าที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68 เจ้าหน้ามีความช านาญใน
หน้าที่ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ีย 3.67 และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.46 

คุณภาพการให้บริการงานทะเบียน ส านักทะเบียนอ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ด้านการเอาใจใส่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.64  เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า 
เจ้าหน้ารับฟังปัญหาที่เกิดข้ึน ตลอดจนให้ค าปรึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.75 
รองลงมา เจ้าหน้ามีความตั้งใจในการท างาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 มีความ
กระตือรือร้นในงานที่ท า อยู่ในระดับมากมีคา่เฉล่ีย 3.64 และเจ้าหน้าที่ดูแลผู้มาใช้บรกิารเสมือนญาติ
มิตร ให้ความเป็นกันเอง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.46 

 

ผลการทดสอบสมมตุิฐาน 
 

1) ผู้รับบริการที่มี เพศ ที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการที่แตกต่างกันหรือไม่ 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน เพศที่ต่างกัน มีความคิดเห็นตอ่คุณภาพการให้บรกิารทีไ่มต่่างกัน 
2) ผู้รับบริการที่มี อายุ ที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการที่แตกต่างกันหรือไม่ 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน อายุที่ต่างกัน มีความคิดเห็นตอ่คุณภาพการใหบ้รกิารทีต่่างกัน 

3) ผู้รับบริการที่มี ระดับการศึกษา ที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการที่

แตกต่างกันหรือไม่ 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน ระดับการศกึษาทีต่่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการที่

ไม่ต่างกัน 

4) ผู้รับบริการที่มี อาชีพ ที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการที่แตกต่างกันหรือไม่ 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน อาชีพที่ต่างกัน มีความคิดเห็นตอ่คุณภาพการใหบ้รกิารทีไ่มต่่างกัน 
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5) ผู้รับบริการที่มี รายได้ต่อเดือน ที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการที่

แตกต่างกันหรือไม่ 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน รายได้ตอ่เดือนที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคณุภาพการให้บริการที่
ไม่ต่างกัน 
 

การอภปิรายและขอ้เสนอแนะ 
 

1) คุณภาพการให้บริการงานทะเบียน ส านักทะเบียนอ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.47 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว 
พบว่า ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.64 รองลงมา 
มีห้องน้ าสะอาดและเพียงพอ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.43 มีส่ิงอ านวยความสะดวก อาทิ 
เครื่องถ่ายเอกสาร น้ าดื่ม กาแฟ อยู่ในระดับมาก และความสะดวกในการเดินทางมาติดต่อ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.41 

2) คุณภาพการให้บริการงานทะเบียน ส านักทะเบียนอ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ด้านความน่าเช่ือถือของหน่วยงานรัฐ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 เมื่อจ า แนกเป็น
รายข้อแล้ว พบว่า เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษา ตอบค าถามด้วยความเต็มใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.75 รองลงมา มีการให้บริการทันตามเวลาที่ก าหนดไว้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.71 การให้บริการเหมือนกันทุกราย ไม่เลือกปฏิบัติ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ีย 3.70 และเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.41  

3) คุณภาพการให้บริการงานทะเบียน ส านักทะเบียนอ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ด้านการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.65 เมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า เจ้าหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีย้ิมแย้มแจ่มใส อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.68 รองลงมา เจ้าหน้าที่มีเพียงพอในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 
เจ้าหน้าที่มาท างานตรงเวลา อยู่ในระดับมากมีคา่เฉล่ีย 3.65 และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานถูกต้อง ไม่เกิด
ข้อผิดพลาด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.63 

4) คุณภาพการให้บริการงานทะเบียน ส านักทะเบียนอ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ด้านการสร้างความมัน่ใจ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.62 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้ อแล้ว 
พบว่า เจ้าหน้าที่มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 รองลงมา เจ้า
หน้าช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68 เจ้าหน้ามีความช านาญใน
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หน้าที่ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ีย 3.67 และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.46 

5) คุณภาพการให้บริการงานทะเบียน ส านักทะเบียนอ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ด้านการเอาใจใส่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.64  เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า 
เจ้าหน้ารับฟังปัญหาที่เกิดข้ึน ตลอดจนให้ค าปรึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.75 
รองลงมา เจ้าหน้ามีความตั้งใจในการท างาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 มีความ
กระตือรือร้นในงานที่ท า อยู่ในระดับมากมีคา่เฉล่ีย 3.64 และเจ้าหน้าที่ดูแลผู้มาใช้บรกิารเสมือนญาติ
มิตร ให้ความเป็นกันเอง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.46 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการส านักงานทะเบียนอ าเภอช้างกลาง   จังหวัด
นครศรีธรรมราชควรด าเนินการ 

1) จัดโครงการอบรมบุคลากรเจ้าหน้าที่ส านักงานทะเบียนอ าเภอให้มีความรู้ความเข้าใจ 
กฎหมาย กฎระเบียบที่ถูกต้อง 

2) จัดงบประมาณเพื่อปรับปรุงห้องทะเบียน ส านักงานทะเบียนอ าเภอโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ตา่ง ๆ   

3) เน้นการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความแพร่หลายมากย่ิงข้ึนเช่นทาง Facebook เว็บไซต์ 
 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัครัง้ตอ่ไป 
 

1) ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพดว้ย เพื่อท าให้ทราบข้อมูลในการแสดงความคิดเห็นในเชิงลึก
แก่ผู้รับบริการ 

2) ควรท าการวิจัยโดยศกึษาถึงคุณภาพการใหบ้รกิารงานทะเบียนของส านักทะเบียนอ่ืน  ๆ 
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงส านักทะเบียนอ าเภอช้างกลาง จังหวัด
นครศรีธรรมราชใหพ้ัฒนาย่ิงข้ึน 
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การเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดซือ้ บริษ ัท เจ สิริ จ ากัด 

สุรงค์ ศรีใส* 
 

บทคัดยอ่ 
 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนับเป็นหน่ึงในธุรกิจที่มีความส าคัญกับเศรษฐกิจและการพัฒนาของ
ประเทศเพราะมีความเช่ือมโยงกับธุรกิจอ่ืน ๆ อีกหลายอย่างมูลค่าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต่อปี 
มีมากกว่า 1 ล้านล้านบาท ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มูลค่าการลงทุนในธุรกิจก่อสร้างของประเทศไทย 
มีสัดส่วนเฉล่ียร้อยละ 8.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และคาดการณ์ว่ามูลคา่การลงทนุ
ในธุรกิจก่อสร้างของไทยระหว่างปี 2561-2563 จะขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 7-9 ต่อปี ทั้งน้ี ปัจจุบัน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) มีธุรกิจก่อสร้างที่ด าเนินกิจการอยู่ในประเทศไทยจ านวนทั้งส้ิน 
61,062 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 1,146,401.60 ล้านบาท เป็นธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก (S) จ านวน 
60,554 ราย (ทุนจดทะเบียน 1,002,724.83 ล้านบาท) คือมากกว่าร้อยละ90 ธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก 
และส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องงานจัดซ้ือ ซ่ึงให้บริษัทที่ท าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประสบปัญหาใน  
การด าเนินธุรกิจ ด้วยงานจัดซ้ือเป็นงานที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานหลักของโครงการการก่อสร้างต่าง  ๆ  
ที่เมื่องานจัดซ้ือไม่มีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของโครงการก่อสร้าง เช่น โครงการ
ล่าช้า คุณภาพของโครงการไมไ่ดต้ามเกณฑ์มาตรฐาน และค่าใช้จ่ายของโครงการสูงกว่าที่ก าหนด จึง
เล่ียงไม่ได้ที่จะกระทบตอ่ผลประกอบการของบริษทัทีด่ าเนินการ 

บริษัท เจ สิริ จ ากัด มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท มีมูลค่างานรวมมากกว่า 100 ล้านบาทต่อปี 
นับเป็นหน่ึงในธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก และประสบกับปัญหางานจัดซ้ือเช่นเดียวกัน จึงเป็นเรื่องที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะตอ้งมีการปรบัปรุงพัฒนางานจัดซ้ือ เพื่อเป็นประโยชน์แก่บริษัท เจ สิริ จ ากัด  
และเพื่อเป็นประโยชน์แก่กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหรือบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายอ่ืนที่ประสบ
ปัญหาในงานจัดซ้ือเช่นเดียวกัน 

โดยงานวิจัยน้ี ได้ใช้วิธีการเสนอแนะแนวปฏิบัติที่ เหมาะสมโดยใช้วิธีการศึกษาด้วย
กระบวนการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ (Action Learning) จัดตั้งกลุ่มเรียนรู้จากสมาชิกจากฝ่ายจัดซ้ือ

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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และผู้เก่ียวข้องมีการพบปะกัน 3 ครั้ง ครั้งแรกวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ครั้งที่สองก าหนดแนว
ทางการแก้ปัญหา และน าแนวทางไปทดลองปฏิบัตเิพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของวิธีแก้ปัญหาและเพื่อ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัตติามแนวทางทีเ่ลือก 

ผลการศึกษาสรุปสาเหตขุองปัญหาได้ 4 ด้าน คือ 
1) ระบบงาน 
2) คนในองค์การ 
3) สารสนเทศและเครื่องมือ 
4) คู่ค้า 
โดยกลุ่มได้ใช้แนวคิดการเรียนรูจ้ากการปฏิบตัิ (Action Learning) เป็นการเรียนรู้ที่แท้จริงที่

เริ่มจากภายในหน่วยงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานขององค์การเป็นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ท างานผ่านความร่วมมือ (Collaboration) การส่ือสาร (Communication) ความเอา
จริงเอาจัง (Commitment) ของสมาชิกกลุ่มและใช้ ทฤษฎีแผนผังก้างปลา (Cause Effect or 
Fishbone Diagram) 

แสดงสมมติฐานของความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่างสาเหตุหลาย ๆ สาเหตุที่ส่งผลต่อ
ปัญหาห น่ึงปัญห าโดยประ ยุกต์ใ ช้ แนวคิดการบริการจากจัดซ้ือ ของโครงการ (Project  
Proceurement  Management) ส าหรับโครงการก่อสร้าง ซ่ึงส่ิงที่จ าเป็นในกระบวนการการบริหาร
การจัดซ้ือ คือ 

การเร่งวงจรการจัดซ้ือ (Accelerating the Procurement Cycle) 
การปรับปรุงแผนตารางเวลาการด าเนินงาน (Adjusting the Schedule Barchart) 
แนวคิดไคเซน (Kaizen) แนวคิดการใช้สินค้าในเวลาปัจจุบัน (Just-in-Time: JIT) และ

แนวความคิด (Management Cockpit: MC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานบนพื้นฐานของกรอบ
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการจัดซ้ือของงานก่อสร้าง คือ แนวคิดการจัดการงานก่อสร้างตาม
หลักการ (Construction Management by Principles) คือ ความส าเร็จของงานสามารถวัดผลได้
จากหลักการดั้งเดิม 3 ประการด้วยกัน น่ันคือ “เวลา คุณภาพ และการเงิน” 

ผลที่ได้กลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ(Action Learning) คือรู้ถึงปัญหางานจัดซ้ือของบริษัท 
เจ สิริ จ ากัด ตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น และได้แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดซ้ือ คือ การสร้าง
แบบฟอร์มใบจัดซ้ือรูปแบบใหม่ข้ึนมา  ซ่ึงสามารถแปลงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ที่ซับซ้อน เก่ียวกับ
การขอซ้ือ ส่ังซ้ือ และอนุมัติการซ้ือ  รวมถึงข้อมูลด้านเวลาและค่าใช้จ่าย มาแสดงในรูปของภาพแถบ
สี แดง เหลือ เขียว  ที่บ่งบอกถึงสถานะของงานส่ังซ้ือรายการน้ันใน 3 หมวด คือ  

ด้านคุณภาพ เช่น วัสดุพิเศษ หายาก ผู้จ าหน่ายน้อย แทนด้วยสีแดง วัสดุเฉพาะ หาได้ มีผู้
จ าหน่ายเฉพาะ แทนด้วยสีเหลืองวัสดุทั่วไป หาง่าย ผู้จ าหน่ายมาก แทนด้วยสีเขียว 
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ด้านเวลา เช่น ผู้จ าหน่ายต้องส่งก่อนเวลาใช้หรือไม่ทนัเวลาใช้ มากกว่า 7 วัน แทนด้วยสีแดง 
น้อยกว่า 7 วัน แทนด้วยสีเหลือง ตรงเวลา แทนด้วยสีเขียว 

ด้านการเงิน เช่น เกินงบประมาณ แทนด้วยสีแดง เท่างบประมาณ แทนด้วยสีเหลือง ต่ ากว่า
งบประมาณแทนดว้ยสีเขียว 

ทั้งน้ีแบบฟอร์มใบจัดซ้ือดังกล่าว ยังแสดงถึงสถานะของการส่ังซ้ือที่แสดงด้วยภาพ แถบสี 
เช่นเดียวกันเพื่อให้สามารถติดตาม (Monitoring) และควบคุม (Control) ได้สะดวกและรวดเร็วข้ึน 
สามารถป้องกันและแก้ไขและลดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนกับโครงการทั้ง เวลา คุณภาพ และ
การเงินน่ันหมายถึงประสิทธิภาพงานจัดซ้ือที่เกิดข้ึนแต่แบบฟอร์มจัดซ้ือที่กลุ่มเรียนรู้จากการปฏิบัติ
สร้างข้ึนยังไม่สามารถแก้ปัญหางานจัดซ้ือในด้านคู่ค้าได้ด้วยพื้นฐานที่เป็นปัญหาที่เกิดจากหน่วยงาน
ภายนอกองค์การจึงอาจจะหามาตรการที่แก้ไขยาก ซ่ึงต้องน าข้อมูลที่ได้จากแบบฟอร์มการจัดซ้ือไป
แปลงเป็นสารสนเทศเก่ียวกับคู่ค้า อาจท าให้สามารถเลือกคู่ค้าที่เหมาะสมกับการส่ังซ้ือได้ซ่ึงเป็นการ
ลดปัญหาด้านคู่ค้าอีกวิธีการหน่ึงที่ตอ้งพัฒนาตอ่ไปจากแบบฟอร์มใบจัดซ้ือที่สรา้งข้ึน 

 
ค  าส าคญั : งานจัดซ้ือ, ประสิทธิภาพงานจัดซ้ือโครงการก่อสร้าง 
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บทน า 
 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนับเป็นหน่ึงในธุรกิจที่มีความส าคัญกับเศรษฐกิจและการพัฒนาของ
ประเทศเพราะมีความเช่ือมโยงกับธุรกิจอ่ืน ๆ อีกหลายอย่างเช่น ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจ
วัสดุก่อสร้างมูลค่าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต่อปีมีมากกว่า 1 ล้านล้านบาท หรือ คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ 8% ของ GDP ของประเทศไทย 

ด้วยเป็นอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และมีสินค้าและบริการจากธุรกิจ
ต่าง ๆ ที่อยู่ในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นจ านวนมากจึงเป็นอุตสาหกรรมที่มีผลต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เมื่อพิจารณาจากค่า GDP ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา ซ่ึงมี
มูลค่าที่เติบโตมากข้ึน จากทิศทางดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงปริมาณและขนาดของโครงการก่อสร้าง
ในประเทศที่เกิดข้ึน ซ่ึงธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยรวมของประเทศทีม่ีแนวโน้มเติบโตอย่างตอ่เน่ืองน้ัน 

โดยบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กน้ัน มีจ านวน
มากถึงร้อยละ 99  ของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาทั้งหมด 

โดยกระบวนการจัดซ้ืออยู่ในห่วงโซ่อุปทานที่เปน็ฟันเฟืองส าคัญในวงจรการวางแผน และการ
ควบคุม (Planning & Control Cycle) ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เน่ืองจากกระบวนการจัดซ้ือจัดหา
เป็นกระบวนการที่ได้มาซ่ึงวัตถุดิบ และวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า หรือการ
จัดหาบริการแก่ลูกค้า องค์การส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ต่าง  ๆ 
ประมาณ 40% ถึง 60% ของรายได้ ที่ได้จากการจ าหน่ายสินค้าและการใหบ้รกิารลูกค้า หากองค์การ
ใดสามารถจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ไดใ้นราคาทีถู่กมีคุณภาพและตรงตามเวลาที่ต้องการใช้ ก็จะท าให้
องค์การน้ันสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ดีกว่าทั้งในด้านราคาและความรวดเร็วใน
การส่งมอบสินค้าในอดีตหลายองคก์ารตา่งเข้าใจว่าการจัดซ้ือเป็นงานที่ง่ายมากไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพียง
ติดต่อผู้ขายให้เสนอราคาและส่งมอบให้หน่วยงานที่ต้องการใช้เท่าน้ันก็ถือว่าเสร็จส้ินงานของจัดซ้ือ
แล้วแต่ปัจจุบันงานจัดซ้ือ (Purchasing) และจัดหา (Procurement) นับว่าเป็นหน่วยงานที่มี
ความส าคัญมากต่อผลประกอบการขององค์การ เน่ืองจากเป็นหน่วยงานที่ใช้จ่ายเงินในการจัดซ้ือ
วัตถุดิบ สินค้า หรือบริการ เพื่อให้ได้ตรงตามความต้องการหรือตรงตามคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
ของหน่วยงานต่าง ๆ  แล้ว ยังสร้างความสามารถทางการแข่งขันดว้ยการวางกลยุทธก์ารจัดซ้ือและการ
บริหารจัดการด้านลดต้นทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับองค์การในการซ้ือวัตถุดิบ
สินค้าเข้าสู่องค์การจากความส าคัญของการจัดซ้ือ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยการ
พัฒนาข้ันตอนต่าง ๆ ในการจัดซ้ือเพื่อสนับสนุนการผลิตให้กับโครงการที่เก่ียวข้อง คือ หน่วยงาน
โครงการก่อสร้างต่าง ๆ โดยมีตัวช้ีวัดในการจัดซ้ือ การต่อเจรจาต่อรองราคาเพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับ
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บริษัทฯเป็นตัวกลางในการประสานงานกับแผนกต่าง ๆ และซัพพลายเออร์ในการเจรจาต่อรองและ
เงื่อนไขในการส่ังซ้ือ ตัวช้ีวัดส าคัญคือ การตอบราคาและยืนยันการจดัส่งสินค้าตาม  Lead Time ของ
แต่ละ Division 

กระบวนการจัดซ้ือจัดเป็นกระบวนการที่ส าคัญในข้ันตอนการเตรียมงานก่อสร้าง เป็น
กระบวนการที่จ าเป็นมากในการควบคุมต้นทนุด้านปรมิาณและดา้นงบประมาณ เป็นกระบวนการที่
ต้องใช้ทักษะ ความรู้ความสามารถเพื่อให้ได้มา เพื่อคุณภาพ ต้นทุน และเวลา การจัดซ้ือ คือ  การ
บริหารจัดการแหล่งทรัพยากรภายนอกขององค์กร ได้แก่ สินค้า งานบริการ ความสามารถ และ
ความรู้ ที่เป็นส่วนส าคัญในการด าเนินงาน และบริหารจัดการกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กระบวนการส่ังซ้ือวัสดุก่อสร้างของแต่ละบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้า งล้วนมี
ความแตกต่างกันออกไปตามปัจจัยต่าง  ๆ เช่นขนาดขององค์กร จ านวนบุคลากร โครงสร้างองค์กร 
และแนวนโยบาย จากความแตกต่างกันของปัจจัยต่าง  ๆ  หากกระบวนการจัดซ้ือเกิดการเปล่ียนแปลง
หรือความผันแปรที่เก่ียวกับวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างเน่ืองจากความผิดพลาดของกระบวนการส่ังซ้ือ
วัสดุก่อสร้าง จะก่อให้เกิดผลกระทบต่องานก่อสร้างโดยทนัที อาทิเช่น การวางแผนงานการจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์เข้าหน่วยงาน การก่อสร้างไม่ทันตามแผนงาน ภาวการณ์ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ใน
การก่อสร้างตามความต้องการของเจ้าของโครงการ ความล่าช้าในการจัดส่งของร้านค้า จ านวนวัสดุ
อุปกรณ์ที่จัดส่งให้ไม่เพียงพอกับปริมาณงานทีต่้องท าความไมแ่น่นอนของราคาที่มีการเปล่ียนแปลงใน
อัตราที่สูงข้ึนอย่างรวดเร็ว วัสดุอุปกรณ์ที่น ามาใช้มีคุณสมบัติที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน โดยเหตุการณ์
ทั้งหมดข้างต้นอาจน ามาซ่ึงความเสียหายต่อเจ้าของโครงการหรื อเจ้าของอาคารได้ กล่าวคือ
กระบวนการจัดซ้ือที่ไม่มีประสิทธิภาพของบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะน ามาซ่ึงความล่าช้าในการ
บริหารงานก่อสร้าง (Construction Delay) ความล่าช้าในงานก่อสร้าง หมายถึง ช่วงเวลาที่ขยาย
ออกไป เน่ืองจากมีงานก่อนหน้าที่ยังด าเนินการไมแ่ล้วเสร็จเน่ืองจาก กระบวนการจัดซ้ือเป็นงานก่อน
หน้าการด าเนินการก่อสร้าง กระบวนการจัดซ้ือที่ไม่มีประสิทธิภาพที่เกิดข้ึนน้ันย่อมมีผลการะทบต่อ
แผนงานในสายงานวิกฤต (Critical Part Method) หากความล่าช้าน้ันส่งผลกระทบในสายงานวิกฤต 
ก็จะท าให้โครงการน้ันไมแ่ล้วเสร็จตามเวลาทีก่ าหนดอันเน่ืองมาจากอุปสรรคท์ี่คาดไมถึ่งก่อนการวาง
แผนการท างาน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการท างานท าให้ต้องขยายระยะเวลาของโครงการ
เพิ่มมากข้ึนและอาจจะมีค่าใช้จ่าย (Cost) ที่เพิ่มมากข้ึนตามล าดบัไปด้วย 

ที่กล่าวมาจึงเป็นความสนใจศึกษากระบวนการจัดซ้ือในบริษทัรบัเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก ซ่ึง
นับรวมเป็นร้อยละ 99 ของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างทั้งประเทศ โดยท าการศึกษากระบวน
จัดซ้ือจัดจ้างและปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อ
น ามาวิเคราะหเ์สนอเป็นแนวทางกระบวนการจดัซ้ือจัดจา้ง ของบริษัทผู้รบัเหมาก่อสร้างและส าหรับผู้
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ที่สนใจปรับเปล่ียนกระบวนการที่เหมาะสมกับองค์กร หรือที่ก าลังจะจัดตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 
รวมถึงการบ่งช้ีปัจจัยเส่ียงที่ก่อใหเ้กิดความผิดพลาดของกระบวนการจดัซ้ือ 

บริษัท เจ สิริ จ ากัด เป็นเป็นหน่วยงานเอกชนขนาดเล็ก ที่ด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมี
ส านักงานใหญ่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรับงานก่อสร้างทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน สามารถ
แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1) กลุ่มงานก่อสร้างโครงข่ายโทรคมนาคม (สถานีโทรศัพท์เคล่ือนที่)  
2) กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร 
ซ่ึงทั้งสองกลุ่มงานเป็นงานที่กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศ ซ่ึงจ านวนโครงการ

ก่อสร้างโครงข่ายโทรคมนาคม 100 โครงการต่อปี และโครงการก่อสร้างอาคาร 3 โครงการต่อปี  
โดยมีมูลค่างานรวมมากกว่า 100 ล้านบาทต่อปี  ซ่ึงกลุ่มงานก่อสร้างโครงข่ายโทรคมนาคม  
มีการจัดซ้ือต่อโครงการประมาณโครงการละ 20 ครั้ง และ โครงการกลุ่มงานก่อสร้างอาคาร 
มีการจัดซ้ือต่อโครงการประมาณ 250 ครั้งต่อโครงการ โดย บริษัทฯ มีการจัดซ้ือ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559–
พ.ศ. 2561 ในลักษณะต่าง ๆ  ของทั้งสองกลุ่มงานโดยประมาณดงัตารางที ่1 

 
ตารางที่ 1  แสดงจ านวนโครงการและจ านวนรายการจัดซ้ือ จ าแนกตามประเภทโครงการและ

ลักษณะการจัดซ้ือ 
 

 
 

ลักษณะการจดัซือ้ 

ประเภทโครงการ 

งานกอ่สรา้งโครงขา่ย
โทรคมนาคม 

งานกอ่สรา้งอาคาร 

จ  านวน
โครงการ 

จ  านวนครัง้ของ 
การจดัซือ้ 

จ  านวน
โครงการ 

จ  านวนครัง้ของ
การจดัซือ้ 

วัสดุและแรงงานที่ใช้ใน
การผลิตโดยตรง 

282 4,230 9 1,800 

เครื่องมืออุปกรณ์ 
เครื่องจักรที่ใช้ในการ

สนับสนุนในกระบวนการ
ผลิต 

 
282 

 
1,410 

 
9 

 
450 
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โดย บริษัทฯ มีหน่วยงานย่อยของบริษัท  5 หน่วยงาน โดยแบ่ง เป็นหน่วยงานปฏิบัติการ  
4 หน่วยงาน ที่ควบคุมโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ซ่ึงปฏิบัติงาน ณ ส านักงานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ  
ที่อยู่ต่างพื้นที่ต่างพื้นที่กัน และโครงการส่วนใหญ่อยู่คนละจังหวัดกับที่ตั้งของส านักงานใหญ่ เช่น 
กรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช เป็นต้น  และมีหน่วยงานกลาง 1 หน่วยงาน เพื่อสนับสนุน
หน่วยงานปฏิบัติการ ทั้งในด้านกฎหมาย การเงินบัญชี และจัดซ้ือ อยู่ที่ส านักงานใหญ่ 

ทั้งน้ีหน่วยงานปฏิบัติการของแต่ละโครงการต่างประสบปัญหาที่จะด าเนินการโครงการ
ก่อสร้างในความรับผิดชอบให้เสร็จทันตามเวลาที่ก าหนดในแต่ละงวดงาน โดยการจัดหาและจัดซ้ือ
วัสดุอุปกรณ์ ที่เป็นปัจจัยในการผลิตเป็นประเด็นปญัหาที่ส าคัญที่ท าให้เกิดความล่าช้า ด้วยหน่วยงาน
และส านักงานโครงการตั้งอยู่ต่างพื้นที่กับส านักงานใหญ ่พื้นที่การจัดเก็บวัสดุมีจ ากัด พื้นที่บริการของ
ซัพพลายเออร์ที่ส านักงานใหญ่จัดหาให้ การประมาณการก าหนดการใช้วัสดุที่ไม่แม่นย า และความ
ล่าช้าในการประสานงานที่ ซ้ าซ้อนระหว่า ง ห น่วยงานปฏิบัติการผู้ควบคุมโครงการที่ตั้งอยู่  
ณ ส านักงานโครงการ กับ หน่วยงานสนับสนุน ล้วนเป็นสาเหตุน าไปสู่ปัญหาการจัดหาจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์ และน ามาซ่ึงความล่าช้าและตน้ทุนคา่ใช้จ่ายทีสู่งข้ึนของการด าเนินการโครงการใหแ้ล้วเสร็จ 

จากข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างของบริษัท เจ สิริ จ ากัด ที่ผู้ขอซ้ือ ผู้จัดซ้ือ และผู้บริหารที่อนุมัติ
การส่ังซ้ือ ได้ท าการประเมินการผลการจัดซ้ือ ตั้งแต่ปี 2559–2561 โดยผู้มีส่วนได้เสียทั้งผู้ขอซ้ือ  
ผู้จัดซ้ือ และ ผู้อนุมัติ ส่ังซ้ือตาม ห ลักการจัดการงานก่อสร้ างตามห ลักการ  ( Construction 
Management by Principles) ที่ได้ถูกก าหนดไว้เมื่อ 140 ปีก่อน โดย Mr.Washington Roebling 
ผู้ก่อตั้งซ่ึงมีปัญหาสุขภาพและไม่สามารถลงมาควบคมุงานก่อสร้างดว้ยตัวเอง ท าให้ต้องคิดค้ นระบบ
การควบคุมงานจากระยะไกลให้งานก่อสร้างสามารถลุล่วงไปได้ 

โดยใช้วิธีวัดความส าเร็จของงาน ที่สามารถวัดผลไดจ้ากหลักการ 3 ประการด้วยกันคือ 
1) งานก่อสร้างต้องแล้วเสร็จตามก าหนดการ หรือความส าเร็จด้านเวลา  
2) งานก่อสร้างต้องได้คุณภาพที่ดทีี่สุด หรือความส าเร็จดา้นคุณภาพ 
3) งานก่อสร้างต้องไม่ใช้งบประมาณมากกว่าที่ก าหนด หรือ ความส าเร็จด้านการเงิน

สามารถสรุปไดต้ามตารางที ่2 และ 3 ดังน้ี 
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ตารางที ่2  สรุปการประเมินผลการจัดซ้ือจัดจ้างส าหรับโครงการก่อสร้างโครงข่ายโทรคมนาคม บจก.
เจ สิริ ปี พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561 รวม 282 โครงการ 

 
ความส าเรจ็ ต่ ากวา่ก  าหนด 

(ร้อยละ) 
ตามก าหนด 
(ร้อยละ) 

เก ินกวา่ทีก่  าหนด 
(ร้อยละ) 

ด้านเวลา 20 30 50 
ด้านคุณภาพ 10 80 10 
ด้านการเงิน 15 35 50 

 
ตารางที่ 3  สรุปการประเมินผลการจัดซ้ือจัดจ้างส าหรับโครงการก่อสร้างอาคาร บจก.เจ สิริ  

ปี พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561 
 

ความส าเรจ็ ต่ ากวา่ก  าหนด 
(ร้อยละ) 

ตามก าหนด 
(ร้อยละ) 

เก ินกวา่ทีก่  าหนด 
(ร้อยละ) 

ด้านเวลา 0 50 50 
ด้านคุณภาพ 15 85 0 
ด้านการเงิน 40 20 40 

 
การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซ้ือของ บริษัท เจ สิริ จ ากัด จึงเป็น

ปัจจัยส าคัญที่จะช่วยท าให้บริษัทฯ สามารถด าเนินการโครงการต่างได้ทันตามก าหนดเวลาภายใต้
งบประมาณและคุณภาพทีก่ าหนด 

 

ค  าถามการวจิยั 
 

1) ปัญหางานจัดซ้ือของ บริษัท เจ สิริ จ ากัด คืออะไร? 
2) จะเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดซ้ือของ บริษัท เจ สิริ จ ากัด ได้อย่างไร? 
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วัตถุประสงคข์องการวจิยั 
 

1) ศึกษากระบวนการข้ันตอนการจัดซ้ือของ บริษัท เจ สิริ จ ากัด เพื่อวิเคราะห์ว่าปัญหา 
คืออะไร 

2) หากระบวนการและแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซ้ือส าหรับ 
บริษัท เจ สิริ จ ากัด จากกระบวนการส่ังซ้ือเดิม 

 

ขอบเขตการศกึษาและระยะเวลาการประยกุตก์ารเรยีนรูจ้ากการปฏบิัติ 
 

1) ศึกษากระบวนการข้ันตอนการจดัซ้ือจัดจา้งของบริษทั เจ สิริ จ ากัด  
2) ศึกษาถึงผลกระทบของการจัดซ้ือจัดจ้างต่อความล่าช้าและค่าใช้จ่ายของโครงการ

ก่อสร้างที่ผ่านมาของบริษัท เจ สิริ จ ากัด ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2559–ธันวาคม พ.ศ. 2561 
3) ศึกษาจากผู้ที่เก่ียวข้องกับโครงการก่อสร้างของบริษัท เจ สิริ จ ากัด ทั้งหน่วยงาน

ปฏิบัติการ หน่วยงานสนับสนุน ผู้บริหาร ผู้รับเหมาช่วง และ ซัพพลายเออร์ 
4) ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เดือน กันยายน ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลา

ประมาณ 3 เดือน  
 

การวางแผนการศกึษาวจิยั 
  

1) เจตนาของการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัตเิพื่อการริเริ่มหรือ แก้ไขปัญหา  
จากปัญหาดังกล่าว บริษัท เจ สิริ จ ากัด ได้มีแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

กระบวนการจัดซ้ือของ บริษัท เจ สิริ จ ากัด โดยใช้การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action 
Learning) โดยคัดเลือกสมาชิกกลุ่มที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนได้เสียในกระบวนการจัดซ้ือของ 
บริษัท เจ สิริ จ ากัด ให้เกิดการซักถามการสะท้อนในกระบวนการออกแบบกระบวนการจัดซ้ือ เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซ้ือ ของบริษัท เจ สิริ จ ากัด ตลอดจนมีการน าไปปฏิบัติ 
โดยอาศัยสมาชิกกลุ่มของกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเก่ียวข้องทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม มีความรู้ความเข้าใจและมีความสนใจในปัญหาของกระบวนการจัดซ้ือของ 
บริษัท เจ สิริ จ ากัด และมีความต้องการทีจ่ะเปล่ียนแปลงกระบวนการจัดซ้ือของ บริษัท เจ สิริ จ ากัด 
โดยพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยก าหนดประเด็นการเรียนรู้จากการปฏิบัตไิว้ 2 ประเด็น 
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 (1) ปัญหางานจัดซ้ือของ บริษัท เจ สิริ จ ากัด คืออะไร? 
 (2) เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดซ้ือของ บริษัท เจ สิริ จ ากัด ได้อย่างไร? 
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง สมาชิกกลุ่ม และบทบาทหน้าที่ผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง 
 (1) ผู้ที่มีความรู้ปัญหา (Who Know) ได้แก่ ผู้ขอซ้ือคือวิศวกรโครงการของบริษัท เจ 

สิริ จ ากัด และผู้รับเหมาช่วงของโครงการ บุคลากรของบริษัท เจ สิริ จ ากัด ในต าแหน่งผู้จัดซ้ือ 
บุคลากรของบริษัท เจ สิริ จ ากัด ในต าแหน่งบัญชี และบุคลากรของผู้จัดจ าหน่าย  

 (2) ผู้มีความสนใจ (Who Care) ได้แก่ บุคลาการของบริษัท เจ สิริ จ ากัด ในต าแหน่ง 
ผู้ประสานงานโครงการ 

 (3) ผู้มีอ านาจที่เก่ียวข้อง (Who Can) ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท เจ สิริ จ ากัด 
ในต าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบรหิาร 

 สมาชิกกลุ่มและบทบาทหน้าที ่
 ในการท ากิจกรรมการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อออกแบบกระบวนการ

จัดซ้ือของบริษัท เจ สิริ จ ากัด ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนจากกระบวนการเดิม ได้ก าหนดสมาชิก
กลุ่มและบทบาทหน้าทีไ่ว้ดงัน้ี 

 ช่ือกลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัตเิพื่อ “ออกแบบระบบการจัดซ้ือของ บริษัท เจ 
สิริ จ ากัด” ซ่ึงสมาชิกกลุ่มประกอบด้วยผู้ที่มีความปัญหา (Who Know) ผู้ที่มีความสนใจ (Who 
Care) และผู้ที่มีอ านาจในการตดัสินใจแก้ปัญหา (Who Can) ซ่ึงมีรายช่ือสมาชิก ดังน้ี 

 ผู้อ านวยการกลุ่ม  นายโอภาส  อุตภาส  ปัจจุบันเป็นผู้จัดการโครงการ บริษัท เจ สิริ จ ากัด 
ซ่ึงเป็นผู้มีความรู้และมีส่วนได้เสียโดยตรงกับการจดัซ้ือของบริษทั เจ สิริ จ ากัด เป็นผู้รับทราบเงื่อนไข
และปัจจัยต่าง ๆ ทั้งจากผู้ใช้หรือผู้ขอซ้ือ เงื่อนไขจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย เงื่อนไขจากผู้ขนส่ง 
และเงื่อนไขทางบัญชีการเงิน รวมทั้งเงื่อนไขในการอนุมัติซ้ือของผู้บริหาร มีหน้าที่ก าหนดกรอบ
แนวคิดให้แก่สมาชิก ให้ค าปรึกษาแนะน า ให้ข้อเสนอแนะ ก าหนดขอบเขตการท ากิจกรรมคอย
ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกแต่ละคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และขับเคล่ือนการท างานร่วมกับ
ผู้อ านวยการกลุ่ม 

 สมาชิกกลุ่มเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจ (Who Know) รวมถึงมีส่วนได้ส่วนเสียกับ
การจัดซ้ือของบริษัท เจ สิริ จ ากัด และเป็นผู้ที่สนใจเก่ียวกับการพัฒนาองค์การ (Who Care) มีหน้าที่
แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ให้ข้อมูลย้อนกลับขับเคล่ือนกิจกรรม สร้างบรรยากาศให้เกิดการ
เรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีเป้าหมายร่วมกันในการออกแบบระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดซ้ือ ของ บริษัท เจ สิริ จ ากัด ร่วมทดลองใช้ ติดตามประเมิน วิจารณ์สะท้อนความคิดเห็น หา
ข้อสรุปเพื่อปรับแก้ระบบจัดซ้ือของ บริษัท เจ สิริ จ ากัด วนซ้ าจนระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี
รายช่ือดังต่อไปน้ี 
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 (1) นางสาวรจเรข  เกตุสิริ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซ้ือ บริษัท เจ สิริ จ ากัด 
 (2) นางณัฐนันท์  คงอินทร์ วิศวกรโครงการบริษทั เจ สิริ จ ากัด 
 (3) นางสาวอุษา  ชอบชน ผู้จัดการฝ่ายการเงินบัญชีและจัดซ้ือบริษัท เจ สิริ 

จ ากัด 
 (4) นายบรรยง  แก้วเจริญ เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย บริษัท หัวถนน จ ากัด 
 (5) นายวิสัย  วันเข็ม ผู้รับเหมาช่วง 
 (6) นางสาวกัลยรักษ์  เจริญทรัพย์ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ บริษทั เจ สิริ จ ากัด  

เป็นผู้มีความสนใจเก่ียวกับการพัฒนาองค์การ (Who Care) มีหน้าที่จดบันทึก จัดท ารายงานการ
ประชุม จัดท ารายงานความคืบหน้าเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติตลอดจนท าหน้าที่
ติดต่อประสานงานการประชุมและเสนอแนะแนวทางการเรียนรูจ้ากการปฏิบตัิให้แก่สมาชิกกลุ่ม  

 (7) นางสิริกานต์  ศรีใส รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร ของบริษัท เจ สิริ จ ากัด เป็น
ผู้ที่มีอ านาจในกาตัดสินใจแก้ปัญหา (Who Can) มีหน้าที่สนับสนุนกลุ่มกิจกรรมและกระตุน้ใหก้ลุ่มได้
มีการพูดคุยแลกเปล่ียนมุมมองสามารถก าหนดปัญหาน าเข้าสู่การอภิปรายของทีมจ ากัดแนวทางการ
พูดคุยเพื่อให้เกิดข้อสรุปให้ข้อมูลปอ้นกลับมีการวางแผนการจดัระเบียบใหก้ารด าเนินกิจกรรมด าเนิน
ต่อไปบรรลุตามเป้าหมายและมี นายสุรงค์ ศรีใส ผู้วิจัย ซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นที่
ปรึกษา 
 

แนวทางของการศกึษาวจิยั 
 
กลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติ Action Learning ซ่ึงประกอบด้วย วิศวกร พนักงานบัญชี 

พนักงานจัดซ้ือ ผู้จัดการโครงการ ผู้บริหาร ผู้รับเหมาช่วง และ พนักงานขายของซัพพลายเออร์จะ
ด าเนินการศึกษาหาประสิทธิภาพที่ตอ้งการของการจัดซ้ือจัดหา ปัญหาทีขั่ดขวางประสิทธิภาพในการ
จัดซ้ือจัดหาที่ต้องการ และกลไกการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซ้ือจัดหาของบริษัท เจ สิริ จ ากัด โดย
จะต้องค านึงถึงห ลักการจัดการงานก่อสร้างตามหลักการ ( Construction Management by 
Principles) ซ่ึงเป็นระบบการควบคุมงานจากระยะไกลให้งานก่อสร้างสามารถลุล่วงไปได ้ 

โดยใช้วิธีวัดความส าเร็จของงาน ที่สามารถวัดผลไดจ้ากหลักการ 3 ประการด้วยกันคือ 
1) งานก่อสร้างต้องแล้วเสร็จตามก าหนดการ หรือความส าเร็จด้านเวลา  
2) งานก่อสร้างต้องได้คุณภาพที่ดทีี่สุด หรือความส าเร็จดา้นคุณภาพ 
3) งานก่อสร้างต้องไม่ใช้งบประมาณมากกว่าทีก่ าหนด หรือ ความส าเร็จด้านการเงิน 
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กรอบแนวคดิและทฤษฎทีีเ่ก ีย่วขอ้ง 
 

 
 

ภาพที ่1  กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 

ผลการด าเนนิกจิกรรม และการวิเคราะหข์้อมลูความเหน็ 

 
1) การพบปะครั้งที่ 1 ช้ีแจงหลักการเหตุผลที่ต้องด าเนินการ และการวิเคราะห์สาเหตุของ

ปัญหา 
หลังจากมีการซักถามถึงข้อสงสัยต่าง ๆ  เก่ียวกับการด าเนินกิจกรรมน้ี ผู้อ านวยการกลุ่มจึงได้

แจ้งแผนด าเนินการของกลุ่ม ก าหนดวันเวลาในการด าเนินกิจกรรมประชุมพบปะ และขอให้สมาชิก
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยขอตั้งประเดน็ค าถามเพื่อประกอบการแสดงความคิดเห็น 4 ข้อ
ดังน้ี 

 (1) ในงานที่เก่ียวข้องกับงานจัดซ้ือ แต่ละคนมีปัญหาอะไรบา้ง 
 (2) อะไรคือสาเหตุที่ก่อใหเ้กิดปัญหางานจัดซ้ือ 
 (3) ปัญหาต่าง ๆ  ควรแก้ไขอย่างไร 
 (4) หากปัญหางานจัดซ้ือไม่ได้รับการแก้ไขท่านคิดว่าจะก่อให้เกิด ผลอย่างไรต่อบริษัท 

เจ สิริ จ ากัด ทั้งในระยะส้ันและระยะยาวโดยพิจารณาจากงานจัดซ้ือของบริษัทฯ ในอดีตที่ผ่านมา
ก่อนงบดุลปี พ.ศ. 2562 ในปีงบดุลปัจจุบนัคือ พ.ศ.2562 และ ในปีงบดุลในอนาคต 
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ผลลัพธ์จากการพบปะครั้ งที่1  กลุ่มได้สรุปปัญหาของงานจัดซ้ือ โดยใช้แนวคิดผังก้างปลา 
(Cause Effect or Fishbone Diagram) มาเป็นเทคนิคในการระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
ปัญหางานจัดซ้ือของบริษัท เจ สิริ จ ากัด โดยมุ่งเน้นวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุอย่างเป็นระบบเป็น
แผนผังที่แสดงสมมุติฐานของความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่างสาเหตุหลาย ๆ สาเหตุดังภาพ
ต่อไปน้ี 
 

 

 
 
ภาพที ่2  แผนผังก้างปลาแสดงปัญหางานจัดซ้ือ 
 

สรุปสาเหตุของปัญหาส าคญั ๆ  ของงานจัดซ้ือ 
 (1) ปัญหาด้านระบบงาน 
 ระบบงานซ้ าซ้อน ผู้ขอใช้ ผู้ขอซ้ือ ผู้จัดซ้ือ และผู้อนุมัติการส่ังซ้ือ ท าหน้าที่ทับซ้อนกัน

เช่นผู้ขอซ้ือตกลงกับผู้จัดจ าหน่ายโดยตรงแต่ไม่เข้าเงื่อนไขการจัดซ้ือของบริษัทฯ บางข้ันตอน  
ไม่จ าเป็นต้องมีเพราะท าใหห้น่วงเวลาในการจัดซ้ือใหน้านข้ึน เช่น การอนุมัติส่ังซ้ือของผู้บริหาร  

 ระบบงานไม่สามารถเช่ือมต่อเป็นระบบเดียวกันได้ การจัดซ้ือส าหรับโครงการก่อสร้าง
ต้องพิจารณาร่วมกันหลายคนหลายฝ่าย จะต้องตรวจสอบและสอบถามเพื่อหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับที่
ตนเองหรือฝ่ายตนเองต้องใช้ แต่ผู้ให้ข้อมูลกลับให้แต่ข้อมูลที่เปน็เงื่อนไขของฝ่ายตนเอง 
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 ไม่แสดงสถานะ ระบบงานจัดซ้ือปัจจุบันไม่สามารถแสดงสถานะของรายการจัดซ้ือได้
ต้องให้เวลาฝ่ายจัดซ้ือในการจัดหาข้อมูลทุกครั้งที่ต้องการทราบสถานะ เช่นก าลังจัดหา ส่ังซ้ือแล้ว  
รอการจัดส่ง ส่งเรียบร้อยแล้ว หรือ ยกเลิกการจัดซ้ือ  

 (2) ปัญหาด้านคนในองค์การ 
 ไม่ตระหนักในบทบาทหน้าที่ ด้วยผู้ใช้คือคนหรือฝ่ายที่ไม่ได้จัดซ้ือ ส่วนคนจัดซ้ือไม่ได้

เป็นผู้ใช้ จึงมีเส้นแบ่งบทบาทหน้าทีกั่นที่ผู้ใช้ หรือ ผู้จัดซ้ือ ทั้งที่ความจรงิแล้วต้องไม่มีเส้นแบ่งบทบาท
หน้าที่ทุกคนที่เก่ียวข้องตั้งแต่ขอใช้ ขอซ้ือ จัดซ้ือ ต้องมีบทบาทหน้าที่ร่วมกัน น่ันคือมีเป้าหมาย
ร่วมกันคือให้ได้ใช้ของในเวลา คุณภาพ และค่าใช้จ่ายตามก าหนด จึงจะไม่เกิดปัญหาไม่ตระหนักใน
บทบาทหน้าที่ 

 ขาดการติดตาม ผู้ใช้รอแต่ใหฝ่้ายจัดซ้ือ จัดหาส่ิงที่ตอ้งการใช้โดยไมต่ิดตาม หรือ ผู้จัดซ้ือ
ก็รอแต่ให้ผู้ใช้หรือผู้ขอซ้ือตามถึงจะจัดหาให้ 

 ขาดการประสานงาน ไม่มีการประสานงานในมิติที่หลากหลาย มีแต่การประสานงาน
ระหว่างฝ่ายกับฝ่าย ไม่มีการประสานงานแบบหลายฝ่ายพร้อม ๆ กัน เช่น ระหว่างผู้ใช้ กับผู้ขอซ้ือ
และผู้จัดซ้ือ หรือ ระหว่างผู้ขอซ้ือกับผู้จัดจ าหน่ายและผู้จัดซ้ือเป็นต้น 

 (3) ปัญหาด้านสารสนเทศและเครือ่งมือ 
 ไม่มี DATA  ไม่มีการจัดเก็บหรอืจัดท าข้อมูลการจัดซ้ือ เมื่อมีการจัดซ้ือจึงจะตอ้งเริ่มการ

จากการหาข้อมูลผู้จัดจ าหน่ายและรายละเอียดต่างของส่ิงที่ต้องการซ้ือก่อนทุกครั้ง อีกทั้งไม่มีข้อมูล
เดิมเพื่อให้เป็นแนวทางหรือเปรียบเทียบ ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลว่าผู้จัดจ าหน่ายแต่ละรา ย
จ าหน่ายสินค้าอะไรบ้างใช้เพียงความเคยชินของผู้จัดซ้ือเป็นฐานข้อมูล 

 ขาดการประมวลผลแบบทนัท่วงท ี(Real Time) ไม่มีเครื่องมือที่จะสามารถประมวลผล
งานจัดซ้ือว่ามีสถานการณ์ด้านเวลา คุณภาพ ค่าใช้จ่าย เป็นเช่นไร เช่น รายการจัดซ้ือน้ัน ๆ วิกฤติ
ด้านเวลา ปกติด้านคุณภาพ วิกฤติด้านค่าใช้จ่าย 

 (4) ปัญหาด้านคู่คา้ 
 ข้อมูลไม่ชัดเจน/ไม่แน่นอน ผู้จัดจ าหน่ายหรือคู่ค้าไม่สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนและ

แน่นอน ที่เก่ียวกับ เวลาการผลิตหรือจัดส่ง คุณสมบัติซ่ึงหมายถึงคุณภาพ รวมถึงราคาสินค้าและ
ค่าใช้จ่าย ๆ  ที่เกิดข้ึน เช่นค่าขนส่ง ท าให้ข้อมูลฝ่ายจัดซ้ือที่จะตอบฝ่ายขอซ้ือมีโอกาสเปล่ียนแปลงไม่
แน่นอน 

 มีคู่ค้าน้อยราย สินค้าบางรายการมีผู้จัดจ าหน่ายน้อยราย แต่สินค้าบางรายการมีผู้จัด
จ าหน่ายหลายรายแต่ฝ่ายจัดซ้ือไม่มีการจัดหารายอ่ืนมาเพิ่มเติม เน้นจัดซ้ือตามความคุ้นเคย  
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2) การพบปะครั้งที่ 2 ก าหนดแนวทางแก้ไข 
สมาชิก: ได้ขอเสนอข้อสรุปว่าเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดซ้ือของบริษัทฯ ได้น้ัน 

ต้องด าเนินการดังน้ี  
 (1) พัฒนาปรับปรุงระบบงานจัดซ้ือข้ึน ภายใต้ กรอบของหลักการควบคุมงานก่อสร้าง

คือ เวลา คุณภาพ และ ค่าใช้จ่าย มาเป็นเกณฑ์วัดความส าเรจ็ของงานจัดซ้ือ  
 (2) ระบบจะต้องมข้ัีนตอนที่ชัดเจน ตั้งแต่การขอใช้ ขอซ้ือ จัดหา ส่ังซ้ือ และรับมอบ ซ่ึง

ต้องระบุรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการในแต่ละข้ันตอนอย่างชัดเจน และข้อมูลต้องสามารถท าให้
ระบบสามารถท างานได้อย่างต่อเน่ืองไม่เกิดการซ้ าซ้อน และแสดงสถานะของงานจัดซ้ือรายการน้ัน ๆ ได้ 

 (3) ก าหนดต าแหน่งผู้รับผิดชอบในการใหข้้อมูลในแต่ละข้ันตอนของระบบอย่างชัดเจน 
 (4) กลุ่มจะต้องพัฒนาใบจัดซ้ือข้ึนมาใหม่ โดยน าระบบที่พัฒนาข้ึนมาประยุกต์ลงใน

แบบฟอร์ม คือมีล าดับข้ันตอนที่ชัดเจน แต่ละข้ันตอนต้องระบุข้อมูลที่ต้องการและระบุต าแหน่ง
ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูลที่แน่นอน โดยยังคงต้องให้ใบส่ังซ้ือเดิมเป็นส่วนหน่ึงของใบจัดซ้ือที่ท า ข้ึน ด้วย
ระบบใบส่ังซ้ือเดิมเป็นเอกสารที่ใ ช้ส่ือสารกับหน่วยงานภายนอกคือคู่ค้าผู้จัดจ าหน่าย แต่ใบจัดซ้ือจะ
ใช้ในการส่ือสารภายใน 

 แบบฟอร์มจัดซ้ือที่พัฒนาข้ึนจะต้องสามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพเป็นแถบสี โดย
ผู้ให้ข้อมูลสามารถแปลงข้อมูลต่าง ๆ  มาเป็นรูปภาพแถบสีไดโ้ดยง่าย 

 ผู้อ านวยการกลุ่ม: ได้สรุปเพิ่มเติมว่า แบบฟอร์มใบจัดซ้ือที่พัฒนาข้ึน จะต้องสามารถ
อนุมัติการจัดซ้ือได้โดยอัตโนมัติถ้าเข้าเงื่อนไขกรอบหลักทั้ง 3 ด้าน กรณีที่การจัดซ้ือไม่เข้ากรอบ
เงื่อนไขอย่างใดอย่างหน่ึง ฝ่ายจัดซ้ือค่อยน าเสนอขออนุมัติจากผู้จัดการโครงการ ทั้งหมดน้ีน่าจะ
สามารถแก้ไขปัญหางานจัดซ้ือในด้านระบบงาน ด้านคนในองค์การ ด้านสารสนเทศและเครื่องมือได้ 
แต่ ด้านคู่ค้า การระบุไปในระบบงานให้แบบฟอร์มที่พัฒนาข้ึนสามารถแสดงข้อมูลว่าทางหน่วยงาน 
ผู้ขอใช้ สามารถรับของเองได้ หรือ ประสงค์จะรับของเอง ให้อยู่ในเงื่อนไข จะสามารถช่วยแก้ปัญหา
ด้านคู่ค้าไดบ้้าง 

 อีกประเด็นที่ส าคัญคือ ฝ่ายจัดซ้ือจะต้องพัฒนาฐานข้อมูลและแปลงให้เป็นสารสนเท ศ
ส าหรับงานจัดซ้ือของบริษัทฯ ให้ได้ โดยสารสนเทศจะต้องอยู่ภายใต้กรอบของหลักการควบคุมงาน
ก่อสร้างคือ เวลา คุณภาพ และ ค่าใช้จ่าย ให้สอดคล้องกับระบบงานที่พัฒนาข้ึน เพื่อช่วยแก้ปัญหา
งานจัดซ้ือที่เกิดจากปัญหาด้านสารสนเทศและเครือ่งมือ และปัญหาด้านคู่คา้  

 สมาชิกกลุ่ม ที่ด ารงต าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ซ่ึงจัดได้ว่าเป็นผู้มีอ านาจในการ
ตัดสินใจ (Who can) ได้แสดงความเห็นว่า เห็นด้วยในหลักการและอยากให้กลุ่มเร่งพัฒนาระบบงาน
จัดซ้ือและให้ประยุกต์ออกมาในรูปแบบของแบบฟอร์มจดัซ้ือ เพื่อจะได้น ามาทดลองปฏิบัตใิช้ ส าหรับ
อนาคตพร้อมสนับสนุนให้พัฒนาออกมาในรูปแบบโปรแกรมที่ทุกคนที่เก่ียวข้องกับงานจัดซ้ือ  
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จะสามารถด าเนินการงานจัดซ้ือผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทฯ เหมือนระบบบัญชีและการเงินที่ได้
ด าเนินการผ่านโปรแกรมและระบบออนไลน์มาได้ก่อหน้าน้ี เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพงาน
จัดซ้ือได้เพิ่มย่ิงข้ึน อีกทั้งจะสามารถเช่ือมต่อกับระบบการเงินและบัญชี สามารถสร้างสารสนเทศที่จะ
น ามาวิเคราะหป์ระเด็นตา่ง ๆ  ทั้งประเด็นเฉพาะงาน หรือประเด็นเก่ียวกับการพัฒนา นโยบายต่าง  ๆ 
เพื่อก าหนดทิศทางบริษัทไดใ้นอนาคต 
 

 
 
ภาพที ่3  แบบฟอร์มการจัดซ้ือเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดซ้ือ 
 

3) การพบปะครั้งที่ 3 การประเมินผลการทดลองแก้ไขปญัหาตามแนวทางที่ก าหนด 
โดยผู้อ านวยการกลุ่มได้ให้สมาชิกได้อภิปรายและ สรุปการวิเคราะห์ผลการทดลองใช้

แบบฟอร์มการจัดซ้ือกับโครงการก่อสร้างของบรษิัท เจ สิริ จ ากัด ดังน้ี 
 (1) แบบฟอร์มการจัดซ้ือ ท าทุกคนที่เก่ียวข้องเห็นระบบงานชัดเจน  
 (2) แบบฟอร์มการจัด ซ้ือ เป็นไกด์ ไลน์ในการท างานจัดซ้ือ เป็นไก ด์ไลน์ในการ

ประสานงานและเป็นเครื่องมือใหกั้บพนักงาน ท าให้งานไม่ซ้ าซ้อน เช่ือมต่อ 



941 

 (3) แบบฟอร์มการจัดซ้ือ ท าให้สามารถแสดงสถานะของงานจดัซ้ือไดพ้อสมควร แต่ต้อง
ปรับน าเทคโนโลยีและเครื่องมือ เช่น โปรแกรมเอกเซล แอพลิเคช่ันไลน์ มาประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหา
จากการใช้งาน 

 (4) แบบฟอร์มการจัดซ้ือ ท าให้คนในองค์การรู้ถึงบทบาทหน้าทีข่องตนเองต่องานจัดซ้ือ
ด้วยแบบฟอร์มก าหนดต าแหนงผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และด้วยเงื่อนไขน้ีท าให้พนักงานที่ไม่
กระตือรือร้นหมดไปโดยอัตโนมัติ และลดข้ันตอนการติดตามงานและการประสานงานลงโดยปริยาย 
อีกทั้งท าให้ทุกคนตระหนักถึงกรอบการจัดการโครงการก่อสร้างที่ต้องค านึงถึง เวลา คุณภาพ และ
ค่าใช้จ่าย ได้เป็นอย่างดี 

 (5) แบบฟอร์มการจัดซ้ือ ท าให้เกิดฐานข้อมูล (DATA) ข้ึน ซ่ึงสามารถน าไปประมวลผล
เป็นสารสนเทศได้ แต่ต้องน าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับข้อมูลที่จะเกิดข้ึน 

 (6) แบบฟอร์มการจัดซ้ือ ยังไม่สามารถที่แก้ปัญหาเรื่องคู่คา้ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายนอกได ้
แต่ข้อมูลเก่ียวกับคู่ค้าที่เกิดข้ึนถ้าได้น ามาพัฒนาเป็นสารสนเทศก็อาจจะช่วยลดปญัหาดา้นคูค่้าไดบ้า้ง
เช่น การตัดสินใจขอราคา การตัดสินใจส่ังซ้ือเทียบกับข้อมูลที่เกิดข้ึนในอดีตที่ผ่านมาทั้งเรื่อง เวลา 
คุณภาพ และราคา  

 

สรุปผลการด าเนนิการแกไ้ขปญัหาและข้อเสนอแนะ 
 

1) ผลการศึกษาถึงสาเหตุของปัญหางานจัดซ้ือ ของบริษัท เจ สิริ จ ากัด  
 (1) ปัญหาด้านระบบงาน 
 ระบบงานซ้ าซ้อน ผู้ขอใช้ ผู้ขอซ้ือ ผู้จัดซ้ือ และผู้อนุมัติการส่ังซ้ือ ท าหน้าที่ทับซ้อนกัน

เช่นผู้ขอซ้ือตกลงกับผู้จัดจ าหน่ายโดยตรงแต่ไม่เข้าเงื่อนไขการจัดซ้ือของบริษัทฯ บางข้ันตอนไม่
จ าเป็นต้องมีเพราะท าใหห้น่วงเวลาในการจัดซ้ือให้นานข้ึน เช่น การอนุมัติส่ังซ้ือของผู้บริหาร  

 ระบบงานไม่สามารถเช่ือมต่อเป็นระบบเดียวกันได้ การจัดซ้ือส าหรับโครงการก่อสร้าง
ต้องพิจารณาร่วมกันหลายคนหลายฝ่าย จะต้องตรวจสอบและสอบถามเพื่อหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับที่
ตนเองหรือฝ่ายตนเองต้องใช้ แต่ผู้ให้ข้อมูลกลับให้แต่ข้อมูลที่เปน็เงื่อนไขของฝ่ายตนเอง 

 ไม่แสดงสถานะ ระบบงานจัดซ้ือปัจจุบันไม่สามารถแสดงสถานะของรายการจัดซ้ือได้
ต้องให้เวลาฝ่ายจัดซ้ือในการจดัหาข้อมูลทกุครั้งที่ตอ้งการทราบสถานะ เช่นก าลังจัดหา ส่ังซ้ือแล้ว รอ
การจัดส่ง ส่งเรียบร้อยแล้ว หรือ ยกเลิกการจัดซ้ือ  

 (2) ปัญหาด้านคนในองค์กร 
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 ไม่ตระหนักในบทบาทหน้าที่ ด้วยผู้ใช้คือคนหรือฝ่ายที่ไม่ได้จัดซ้ือ ส่วนคนจัดซ้ือไม่ได้
เป็นผู้ใช้ จึงมีเส้นแบ่งบทบาทหน้าทีกั่นที่ผู้ใช้ หรือ ผู้จัดซ้ือ ทั้งที่ความจรงิแล้วต้องไม่มีเส้นแบ่งบทบาท
หน้าที่ทุกคนที่เก่ียวข้องตั้งแต่ขอใช้ ขอซ้ือ จัดซ้ือ ต้องมีบทบาทหน้าที่รว่มกันน่ันคือมีเป้าหมายร่วมกัน
คือให้ได้ใช้ของในเวลา คุณภาพ และค่าใช้จ่ายตามก าหนด จึงจะไม่เกิดปญัหาไม่ตระหนักในบทบาท
หน้าที่ 

 ขาดการติดตาม ผู้ใช้รอแต่ใหฝ่้ายจัดซ้ือ จัดหาส่ิงที่ตอ้งการใช้โดยไมต่ิดตาม หรือ ผู้จัดซ้ือ
ก็รอแต่ให้ผู้ใช้หรือผู้ขอซ้ือตามถึงจะจัดหาให้ 

 ขาดการประสานงาน ไม่มีการประสานงานในมิติที่หลากหลาย มีแต่การประสานงานระหว่าง
ฝ่ายกับฝ่าย ไม่มีการประสานงานแบบหลายฝ่ายพร้อม ๆ กัน เช่น ระหว่างผู้ใช้ กับผู้ขอซ้ือและผู้จัดซ้ือ 
หรือ ระหว่างผู้ขอซ้ือกับผู้จัดจ าหน่ายและผู้จัดซ้ือ เป็นต้น 

 (3) ปัญหาด้านสารสนเทศและเครือ่งมือ 
 ไม่มีข้อมูล (DATA) ด้วยไม่มีการจัดเก็บหรือจัดท าข้อมูลการจัดซ้ือ เมื่อมีการจัดซ้ือจึง

จะต้องเริ่มการจากการหาข้อมูลผู้จัดจ าหน่ายและรายละเอียดตา่งของส่ิงที่ต้องการซ้ือก่อนทุกครั้ง อีก
ทั้งไม่มีข้อมูลเดิมเพื่อให้เป็นแนวทางหรือเปรียบเทียบ ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลว่าผู้จัดจ าหน่ายแต่
ละรายจ าหน่ายสินค้าอะไรบา้งใช้เพียงความเคยชินของผู้จัดซ้ือเป็นฐานข้อมูล 

 ขาดการประมวลผลแบบทนัท่วงท ี(Real Time) ไม่มีเครื่องมือที่จะสามารถประมวลผล
งานจัดซ้ือว่ามีสถานการณ์ด้านเวลา คุณภาพ ค่าใช้จ่าย เป็นเช่นไร เช่น รายการจัดซ้ือน้ัน ๆ วิกฤติ
ด้านเวลา ปกติด้านคุณภาพ วิกฤติด้านค่าใช้จ่าย 

 (4) ปัญหาด้านคู่คา้ 
 ข้อมูลไม่ชัดเจน/ไม่แน่นอน ผู้จัดจ าหน่ายหรือคู่ค้าไม่สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนและ

แน่นอน ที่เก่ียวกับ เวลาการผลิตหรือจัดส่ง คุณสมบัติซ่ึงหมายถึงคุณภาพ รวมถึงราคาสินค้าและ
ค่าใช้จ่าย ๆ ที่เกิดข้ึนเช่นค่าขนส่ง ท าให้ข้อมูลฝ่ายจัดซ้ือที่จะตอบฝ่ายขอซ้ือมีโอกาสเปล่ียนแปลง 
ไม่แน่นอน 

 มีคู่ค้าน้อยราย สินค้าบางรายการมีผู้จัดจ าหน่ายน้อยราย แต่สินค้าบางรายการมีผู้จัด
จ าหน่ายหลายรายแต่ฝ่ายจัดซ้ือไม่มีการจัดหารายอ่ืนมาเพิ่มเติม เน้นจัดซ้ือตามความคุ้นเคย  

2) กลไกการเพิ่มประสิทธิภาพงานจดัซ้ือ ของบริษัท เจ สิริ จ ากัด 
ผลที่ได้กลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ(Action Learning) คือรู้ถึงสาเหตุของปัญหางานจัดซ้ือ

ของบริษัท เจ สิริ จ ากัด ตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น และได้แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดซ้ือ 
คือ การสร้ างแบบฟอร์มใบจัดซ้ือรูปแบบใหม่ ข้ึนมา  ซ่ึงสามารถแปลงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  
ที่ซับซ้อน เก่ียวกับการขอใช้ ขอซ้ือ ส่ังซ้ือ จัดหา จัดซ้ือ และรับมอบ รวมถึงข้อมูลด้านเวลาและค่ าใช้จ่าย 
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มาแสดงในรูปของภาพแถบสี แดง เหลือ เขียว  ที่บ่งบอกถึงสถานะของงานส่ังซ้ือรายการน้ัน  ใน 3 หมวด 
คือ  

ด้านคุณภาพ เช่น วัสดุพิเศษ หายาก ผู้จ าหน่ายน้อย แทนด้วยสีแดง  วัสดุเฉพาะ หาได้ มี 
ผู้จ าหน่ายเฉพาะ แทนด้วยสีเหลือง  วัสดุทั่วไป หาง่าย ผู้จ าหน่ายมาก แทนด้วยสีเขียว 

ด้านเวลา เช่น ผู้จ าหน่ายต้องส่งก่อนเวลาใช้หรือ  ไม่ทันเวลาใช้ มากกว่า 7 วัน แทนด้วย 
สีแดง น้อยกว่า 7 วัน แทนด้วยสีเหลือง ตรงเวลา แทนด้วยสีเขียว 

ด้านการเงิน เช่น เกินงบประมาณ แทนด้วยสีแดง เท่างบประมาณ แทนด้วยสีเหลือง ต่ ากว่า
งบประมาณแทนดว้ยสีเขียว 

ทั้งน้ีใบส่ังซ้ือดังกล่าว ยังแสดงถึงสถานะของการส่ังซ้ือที่แสดงด้วยภาพ แถบสี เช่นเดียวกัน
เพื่อให้สามารถติดตาม (Monitoring) และควบคุม (Control) ได้สะดวกและรวดเร็วข้ึน สามารถ
ป้องกันและแก้ไขและลดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนกับโครงการทั้ง  เวลา คุณภาพ และการเงิน  
น่ันหมายถึงประสิทธิภาพงานจัดซ้ือที่เกิดข้ึน  

โดยภาพรวมจากการน าไปทดลองใช้กับโครงการก่อสร้าง 1 โครงการในช่วงระยะเวลา
ประมาณ 1 เดือน ผลปรากฏว่า 

 (1) กระบวนการจัดซ้ือกระชับและมกีารก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน  
 (2) แบบฟอร์มการจัดซ้ือสามารถเช่ือมต่อระบบการจัดซ้ือที่พัฒนาข้ึนกับกรอบ  

การบริหารโครงการก่อสร้าง คือ เวลา คุณภาพ และค่าใช้จ่ายได้ โดยมีผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล 
ต่าง ๆ  อย่างชัดเจน 

 (3) แต่การใช้งานยังติดปัญหาในบางข้ันตอนที่ต้องปรับแก้  ซ่ึงจะท าให้ระบบที่ด าเนินการ
ผ่านแบบฟอร์มจัดซ้ือมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  กระบวนจัดซ้ือที่พัฒนาข้ึน ที่แปรผันเป็นการท างาน
ด้วยแบบฟอร์มการจัดซ้ือสร้างข้ึนสามารถแก้ไขปัญหางานจัดซ้ือของบริษัทฯ ได้เกือบทุกด้านยกเว้น
ปัญหาด้านคู่ค้า ซ่ึงเป็นปัญหาที่เกิดจากหน่วยงานภายนอก สามารถอธิบายเหตุผลประกอบตาม
รายละเอียดปัญหาแตล่ะดา้นดงัน้ี 

ด้านระบบงาน 
แบบฟอร์มการจัดซ้ือ ท าให้ทกุคนที่เก่ียวข้องเห็นระบบงานทีชั่ดเจน  
แบบฟอร์มการจัดซ้ือ เป็นไกด์ไลน์ในการท างานจัดซ้ือ เป็นไกด์ไลน์ในการประสานงานและ

เป็นเครื่องมือให้กับพนักงาน ท าให้งานไม่ซ้ าซ้อน เช่ือมต่อ 
แบบฟอร์มการจัดซ้ือ ท าให้สามารถแสดงสถานะของงานจดัซ้ือไดพ้อสมควร แต่ต้องปรับน า

เทคโนโลยีและเครื่องมือ เช่น โปรแกรมเอกเซล แอพลิเคช่ันไลน์ มาประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหาจากการ
ใช้งาน 
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ด้านคนในองค์กร 
แบบฟอร์มการจัดซ้ือ ท าให้คนในองค์การรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองต่องานจัดซ้ือด้วย

แบบฟอร์มก าหนดต าแหนงผู้รับ ผิดชอบอย่างชัด เจน และด้วยเงื่อนไขน้ีท าให้พนักงานที่ ไม่
กระตือรือร้นหมดไปโดยอัตโนมัติ และลดข้ันตอนการติดตามงานและการประสานงานลงโดยปริยาย 
อีกทั้งท าให้ทุกคนตระหนักถึงกรอบการจัดการโครงการก่อสร้างที่ต้องค านึงถึง เวลา คุณภาพ และ
ค่าใช้จ่าย ได้เป็นอย่างดี 

ด้านสารสนเทศและเครื่องมือ 
แบบฟอร์มการจัดซ้ือ ท าให้เกิดฐานข้อมูล (DATA) ข้ึน ซ่ึงสามารถน าไปประมวลผลเป็น

สารสนเทศได้ แต่ต้องน าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับข้อมูลที่จะเกิดข้ึน 
ด้านคู่ค้า 
แบบฟอร์มการจัดซ้ือ ยังไม่สามารถที่แก้ปัญหาเรื่องคู่ค้าซ่ึงเป็นหน่วยงานภายนอกได้ แต่

ข้อมูลเก่ียวกับคู่ค้าที่เกิดข้ึนถ้าได้น ามาพัฒนาเป็นสารสนเทศก็อาจจะช่วยลดปัญหาด้านคู่ค้าได้บ้าง
เช่น การตัดสินใจขอราคา การตัดสินใจส่ังซ้ือเทียบกับข้อมูลที่เกิดข้ึนในอดีตที่ผ่านมาทั้งเรื่อง เวลา 
คุณภาพ และราคา  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

กลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) กลุ่ม “จัดซ้ือดังใจ” จะต้องด าเนิน
กิจกรรมต่อ ด้วยผลจากทดลองใช้ แสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหาการใช้เครื่องมือที่สร้างข้ึน น่ันคือ
แบบฟอร์มการจัดซ้ือ แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถเห็นโอกาสการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดซ้ือข้ึนมาได้หากท าการแก้ไข ซ่ึงกลุ่มจะต้องด าเนินกิจกรรมตอ่ในลักษณะที่จะเพิ่มคุณภาพของงาน
คือ Plan Do Check และ Action 

 

 
ภาพที ่1  การเพิ่มคุณภาพของงาน Plan Do Check และ Action 
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เมื่อได้กรอบหลักหรือระบบหลักการท างานแล้วเครื่องมือที่สร้างข้ึนจะสามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูลจนสามารถน ามาแปลงเปน็สารสนเทศทีต่อ้งการหรือที่สนใจได ้กลุ่มควรน าสารสนเทศน้ัน ๆ  มา
ศึกษาประเด็นปัญหาในระดับรายละเอียดของการปฏิบัตงิาน เช่น  

การศึกษาถึงรายละเอียดของส่ิงที่โครงการต่าง ๆ ขอใช้ขอซ้ือ รวมถึงพฤติกรรมการจัดหา
จัดซ้ือ อาจท าให้กลุ่มสามารถแยกระดับของการจัดซ้ือส่ิงของต่าง ๆ ได้ เป็นกลุ่มหรือระดับ น ามาซ่ึง
การพัฒนาระบบการจัดซ้ือ เช่น ระดับทั่ว ๆ  ไป เกิดประจ าหรือต้องซ้ือในท้องถ่ินที่ตัง้ของโครงการ ที่
โครงการขอใช้ ขอซ้ือ รวมถึงสามารถท าหน้าที่แทนฝ่ายจัดซ้ือในส านักงานใหญ่ท าจะ จัดหาและจัดซ้ือ 
เองได้ โดยอาจพัฒนาระบบการเงินและบัญชีไปพร้อมกันเพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดซ้ือ ซ่ึงไม่ใช่
เพียงแต่จะเป็นการแก้ปัญหางานจัดซ้ือ หรือ เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดซ้ือให้บริษัทฯ เท่าน้ัน แต่จะ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การหรือบริษัทฯ เพราะกระบวนการพัฒนาดังกล่าวที่เกิดจากการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) ย่ิงจะช่วยส่งเสริมให้องค์การเกิดวัฒนธรรมการท างานทีด่ีที่
จะสร้างความรู้เพื่อการพัฒนา (Wisdom for Development) แบบไม่มีที่ส้ินสุด น าไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน ที่สร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์การในที่สุด 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งของบรษิทั รอยัล เบเกอรี่ จ ากัด  
อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

โอภาส ชุติมาภรณ์* 
 

บทคัดยอ่ 
 
การศึกษาเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งของบริษัท รอยัล เบ เกอรี่  จ ากัด   

จังหวัดสุราษฎร์ธานี” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขนส่งเบเกอรี่และศึกษาแนว
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าเบเกอรี่ ในภาคใต้บริษัท รอยัล เบเกอรี่ จ ากัด การวิจัย
ครั้งน้ีใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Quanlitative Research) ที่ใช้ข้อมูลจากการประชุมกลุ่ม 
(Focus Group) โดยแหล่งข้อมูลมาจากกลุ่มบุคลากรหลัก ประกอบไปด้วยกลุ่มลูกค้าของบริษัท 
รอยัล เบเกอรี่ จ ากัด จ านวน 2 ราย ผู้บริหารบริษทั รอยัล เบเกอรี่ จ านวน 2 ราย และพนักงานของ
บริษัทที่รับผิดชอบด้านการจัดส่ง  อันประกอบด้วย พนักงานขับรถ และพนักงานที่เก่ียวข้องกับ  
การจัดส่งสินค้าจ านวน 6 คน 

ผลการศึกษาพบว่า การขนส่งสินค้าของบริษัท รอยัล เบเกอรี่ จ ากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจะเห็นได้ว่า ด้านการวางแผนหรือการคาดการณ์ความ
ต้องการของลูกค้า ไม่สามารถพยากรณแ์บบแน่นอนได้เน่ืองจากลูกค้าแตม่ีอัตราการส่ังซ้ือที่ตา่งกันจึง
ต้องค านวนจากการส่ังซ้ือให้เหมาะสมกับการผลิต ด้านการให้บริการแก่ลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุน
ใช้ต้นทุนในการให้บริการลูกค้าสูง ต้นทุนในการผลิตและต้นทุนในการขนส่งสูงจึงต้องมีการวางแผน
ต้นทุนให้เพียงพอต่อความต้องการ ผู้ประกอบการคาดการณ์เพื่อวางแผนจัดเตรียมวัตถุดิบ แผนการ
ผลิต และแผนการจัดเตรียมสินค้าส าเร็จรปูให้พรอ้มที่จะจัดส่งสินค้าใหต้รงเวลาและจ านวนครบถ้วน 
ด้านการส่ือสารด้านโลจิสติกส์และการจัดกา รค าส่ังซ้ือต้องน าเทคโนโลยีมาใช้โดยการติดตั้งระบบ 
ค าส่ังซ้ือ การติดตามผลการส่ังซ้ือระบบการจัดส่ง บัญชี และการรับคืนของเสียมาใช้โดยจะต้องมีการ
บันทึกข้อมูลที่ถูกต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อให้ทุกแผนกส่ือสารและเกิดความเข้าใจตรงกันท าให้  
การท างานง่ายและตดัสินใจไดด้ ีด้านการจัดซ้ือจัดหาใช้วัตถุดิบคุณภาพราคาปานกลางเพื่อลดต้นทุน

                                         
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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ในการจัดซ้ือแต่คุณภาพใกล้เคียงกัน ด้านการจัดการคลังสินค้าโดยอาจน าระบบ Barcode มาใช้ใน
การจัดการสินค้าภายในคลังสินค้า แยกสินค้าที่ผลิตก่อนและหลังออกจากกันให้ชัดเจน  มีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานส าหรับการจัดการคลังสินค้าและมีการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ ด้านการขนส่ง ต้องขนส่งสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน
ทันเวลาและมีประสิทธิภาพและการจัดการใช้รถขนส่งที่เหมาะสมกับสินค้าและปริมาณที่จะบรรทุก 
วางแผนเส้นทางการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ ขนส่งเที่ยวกลับควรมีสินค้าที่เป็นตน้ทุนการผลิตบรรทุก
กลับมาด้วยจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเช้ือเพลิง และ  
ด้านโลจิสติกส์ย้อนกลับจะต้องมีฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้าหลังกระบวนการผลิต จัดส่งสินค้าตาม
ใบส่ังซ้ือ และจัดส่งสินค้าใหม่ตามก าหนด ช้ีแจงให้ลูกค้าเข้าใจในกระบวนการรบัคนืสินค้าเพื่อจะไดท้ า
การเก็บสินค้าอย่างเป็นระบบจึงยอมรบัผลการวิจัยว่า หากมีการบรหิารจดัการที่เหมาะสมจะสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งใหม้ีมาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้าได้มากย่ิงข้ึน 

 
ค  าส าคญั: กระบวนการจัดส่งสินค้า  
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บทน า 
 
ธุรกิจค้าส่งถือเป็นหน่ึงใน ธุรกิจที่มีความส าคัญต่อครัวเรือน เน่ืองจากเป็น ธุรกิจที่จ าหน่าย

สินค้าอาหารและของใช้ในชีวิตประจ าวันให้กับผู้บริโภคข้ันสุดท้าย ซ่ึงมีหลากหลายประเภทใน
ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าส่งขนาดเล็ก หรือ ร้านโชห่วยที่เน้นขายสินค้าในชีวิตประจ าวัน ไปถึง
ร้านค้าส่งขนาดใหญ่หรือห้างสรรพสินค้าที่ขายสินค้าครบทกุประเภทและจัดแบ่งหมวดหมู่ของสินค้า
อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา ผู้ประกอบการธุรกิจ ภาคการคา้ ก าลังเผชิญกับความท้า
ทายครั้งส าคัญกับการประกอบธุรกิจ เน่ืองจากเหตุผลหลัก 4 ประการ คือก าลังซ้ือครัวเรือนที่ลดลง 
การเข้ามาของธุรกิจจากส่วนกลาง การเข้ามามีบทบาทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 
และล่าสุดคือ การปรับเพิ่มค่าแรงข้ันต่ า  (ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2561: ออนไลน์) เน่ืองจาก
สภาพแวดล้อมในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงอยตลอดเวลา ท าใหอ้งค์กรธุรกิจต้อง
มีการปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไป และผลของการเปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจ
ก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรขององค์กรได้ เช่น เงินทุน ทักษะ เวลา ก าลังคน และทรัพยากรอ่ืน ๆ 
ดังน้ัน ผู้บริหารองค์กรจะต้องตัดสินใจว่า เวลาใดควรที่จะมี การปรับเปล่ียนกลยุทธ์หรือเวลาใด
จะต้องท าการเปล่ียนแปลงกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน ลักษณะขององค์กร
ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการการเปล่ียนแปลงสูง จะต้องเป็นองค์กรที่มี ความยืดหยุ่นและมีการ
พัฒนาเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรบัผู้บริหารองค์กรธุรกิจที่จะตอ้ง
มีความตื่นตัว เฉลียวฉลาดในการที่จะบรหิารจดัการการเปล่ียนแปลงอย่างไดผ้ลเพราะองคก์รธุรกิจใน
ปัจจุบันได้ก้าวสู่ยุคของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีซ่ึงท าให้การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและ
มีการคาดการณ์ เพื่อเตรียมวางแผนไว้ล่วงหน้า  การสร้างกลยุทธ์การจัดการเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงต้องเป็นกลยุทธ์ที่ท าใหก้ารด าเนินงานขององค์กรธุรกิจบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้
โดยอาศัยการท าความเข้าใจรว่มกันในการเปล่ียนแปลงทีเ่กิดข้ึน ความสามารถของผู้บริหารรวมไปถึง
ความร่วมมือจากบุคลากรในองค์กร จึงจะท าใหอ้งค์กรสามารถบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ การที่ธุรกิจส่วนใหญท่ี่ไม่ประสบความส าเร็จน้ัน เน่ืองมาจากใช้กลยุทธ์ธรรมดาส าหรบั
การที่ต้องการจะเอาชนะสงครามธุรกิจ ซ่ึงเป็นหลักที่องค์กรธุรกิจต้องเรียนรู้เป็นพื้นฐานของการท า
ธุรกิจ ดังน้ัน วิธีการที่จะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้จะต้องใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างออกไป หรือเรียนรู้
วิธีการใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์มากที่สุดซ่ึงธุรกิจที่จะสามารถใช้กลยุทธ์
ได้ดีที่สุด ซ่ึงธุรกิจขายส่งน้ันเป็นการขายสินค้าและบริการให้กับผู้ซ้ือที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการขายต่อ 
หรือซ้ือไปใช้ในการประกอบธุรกิจ จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การค้าส่งเป็นกิจกรรม
ทางด้านการขายสินค้าและบริการ ซ่ึงผู้ซ้ือไม่ได้ซ้ือไปเพื่อการอุปโภคบริโภค แต่จะซ้ือไปเพื่อการขาย
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ต่อผู้ซ้ือหรือลูกค้าของผู้ค้าส่ง คือ พ่อค้าปลีกที่ซ้ือสินค้าไปเพื่อขายให้กับผู้บริโภคคนสุดท้ายหรือผู้ค้า
ส่งอาจจะเป็นผู้ที่ขายสินค้าใหกั้บโรงงานอุตสาหกรรมตา่ง ๆ  ที่ซ้ือสินค้าไปเพื่อใช้ในการประกอบการ
ผลิตสินค้าต่อไปอย่างไรก็ตาม การท าธุรกิจค้าส่ง นอกจากการมุ่งเน้นให้ลูกค้าพึงพอใจน้ันถูกต้องแล้ว 
แต่ส่ิงที่มุ่งเน้นอีกเรื่องที่ส าคัญมากกว่าก็คือ ก าไร หรืออย่างน้อยก็ต้องไม่ขาดทุน คงไม่มีใครท าธุรกิจ
หวังแต่การขาดทนุเป็นแน่ การส่งสินค้าให้ทนัเวลาแต่มีคา่ใช้จ่ายที่เกินงบประมาณหรือต้องขาดทนุน้ัน 
ก็เป็นส่ิงไม่พึงประสงค์ของการท าธุรกิจเช่นกัน อีกทั้งในตลาดที่มีการแข่งขันที่สูงในปัจจุบัน กว่าจะ
ชนะคู่แข่งมาได้ในแตล่ะครัง้ ก็จะมีการกดตน้ทุน เมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์ตา่งๆก็ยากทีจ่ะคาดเดา
ล าบากค่าใช้จ่ายก็มีต้นทุนสูงข้ึนตลอดเวลา เพราะอิงกับราคาน้ ามัน และปัจจัยต่าง  ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดคะเนได้  ปัจจุบันธุรกิจและตลาดเบเกอรี่ของไทยเพื่อให้ตอบโจทย์การบริโภคนอกบ้าน (On-the-
Go) มากย่ิงข้ึน การเพิ่มส่วนผสมที่ดีต่อสุขภาพเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพมากข้ึน 
รวมไปถึงการมีสินค้าใหม่ ๆ  (Innovation) ที่มาตอบโจทย์ตามเทศกาลต่าง ๆ  หรือเป็นกระแส ซ่ึงหาก
มองในภาพรวมอาชีพส่วนใหญ่ของภาคใต้คือ เกษตรกร สะท้อนจากสัดส่วนภาคการเกษตรที่สูงราว
ร้อยละ 24 ของโครงสร้าง ปัจจุบันเศรษฐกิจภาคใต้ส่งผลให้รายได้ส่วนใหญ่ของชาวใต้อิงอยู่กับราคา
สินค้าเกษตร โดยเฉพาะยางพาราที่มสัีดส่วนทีสู่งถึงร้อยละ 77 ของผลผลิตทางการเกษตร ดังน้ันราคา
สินค้าเกษตรที่ลดลงอย่าง ต่อเน่ืองและยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ภาพรวมรายได้เกษตรกรลดลง
กระทบการใช้จ่ายโดยรวม กลุ่มเกษตรกรมีการระมัดระวังการใช้จ่ายมากข้ึน สะท้อนจากยอด  
การใช้จ่ายลดลง รวมทั้งมีการปรับลดขนาดและปริมาณสินค้าที่ ซ้ือต่อครั้ง แต่จะมาซ้ือถ่ีข้ึน ซ่ึงต่าง
จากเดิมที่นิยมซ้ือสินค้าขนาดใหญ่ซ่ึงมีราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า สะท้อน ให้เห็นก าลังซ้ือที่ลดลง ธุรกิจขาย
ส่งเบเกอรี่ก็เช่นกัน บริษัท รอยัล เบเกอรี่ จ ากัด เป็นธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมและเบเกอรี่ ก่อตั้ง
ข้ึนเมื่อปี พ.ศ.2529  ประกอบธุรกิจมาเป็นเวลา 30 ปี เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม ผลิตและ
จ าหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ทุกชนิด  ซ่ึงมีพนักงานในองค์กรจ านวน 80 คน ทางบริษัทมีนโยบายใน
การหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการขายส่งของบริษัท เพื่อก าหนดข้ันตอนและปรับปรุง
กระบวนการจัดการด้านการขนส่งให้สอดคล้องกับข้ันตอนการซ้ือของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงานขาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่าน้ี ใช้การขายเชิงกลยุทธ์เพื่อให้มั่นใจว่า 
ตัวแทนฝ่ายขายสามารถตอบสนองลูกค้าที่ถูกต้องในปริมาณที่ถูกต้องได้ ในเวลาที่เหมาะสม  
ลดระยะเวลาการขายพร้อมกับเพิ่มผลก าไรและส่วนแบ่งการตลาด ปรับปรุงความรู้ ทักษะ และ
แรงจูงใจในการขายของพนักงานขายเพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด 
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วัตถุประสงคก์ารวจิยั 
 
1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขนส่งสินค้าเบเกอรี่ที่บริโภคของบริษัท รอยัล เบเกอรี่ จ ากัด 
2) เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินคา้เบเกอรี่ในภาคใต้ 

 

วิธีการศกึษา 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎีและศึกษางาน  

ที่เก่ียวข้องเพื่อน ามาประกอบการวิจัยและเป็นแนวทางในการก าหนดแนวคิด หลังจากได้ศึกษา
แนวคิดและศึกษางานที่เก่ียวข้องแล้ว จึงด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
กระบวนการกลุ่ม Focus Groups ในรูปแบบการประชุมกลุ่ม (Group Meeting) โดยจะท าการสรุป
เป็นตารางตัวช้ีวัดทีก่ าหนด 

 

ผลการศกึษา 
 
ผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนากระบวนการจัดส่งสินค้าของ บริษัท รอยัล เบเกอรี่ จ ากัด  

ในภายใต้ของประเทศไทย” ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลที่ได้รับจากพนักงานของบริษัทที่รับผิดชอบ 
ด้านการจัดส่ง อันประกอบด้วย พนักงานขับรถ และพนักงานที่เก่ียวข้องกับการจัดส่งสินค้า บริษัท 
รอยัล เบเกอรี่ จ ากัด ในเรื่องการจัดส่งสินค้าโดยการประชุมกลุ่ม (Group Meeting) และศึกษาจาก
กรณีที่เกิดข้ึนจริงในกระบวนการจัดส่งสินค้าของบริษัท รอยัล เบเกอรี่ จ ากัด โดยได้ท าการเสนอ
ผลการวิจัยที่มีเครื่องมือที่ช่วยในการประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ภายใน
องค์กร โดยสามารถท าการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและ
สมรรถนะการด าเนินงานของบรษิัทไดจ้ากการประชุมกลุ่มโดยใช้หลักการ 9 กิจกรรมและ 27 ตัวช้ีวัด
ในการจัดการโลจิสติกส์จากตารางดงัต่อไปน้ี 

1) การวางแผนหรือการคาดการณ์ความตอ้งการของลูกค้า 
การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าตอ่บริษทัไม่สามารถพยากรณ์แบบแน่นอนได้เน่ืองจาก

ลูกค้าแต่ละสายมีอัตราการส่ังซ้ือที่ไม่แน่นอน ยอดขายข้ึนอยู่กับปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพและ
สภาพอากาศ เทศกาล รวมถึงวันหยุด ถึงแม้ว่าลูกค้าจะรับสินค้าจ านวนเพิ่มมากข้ึนทุกสัปดาห์แต่ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย เน่ืองจากมีความจ าเจในเรื่องของสินค้า ทั้งในเรื่องของรสชาติ และบรรจุภัณฑ์ 



952 

แนวทางแก้ไข คือ ค านวนจากการส่ังซ้ือก่อนหน้า ตรวจสอบและติดตามสภาพอากาศ 
เทศกาล หรือวันหยุดให้เหมาะสมกับการผลิต เพิ่มรูปแบบของสินค้าให้มีรูปแบบและรสชาติมากข้ึน  
มีสินค้าแบบใหมเ่พื่อกระตุ้นการซ้ือขายในตลาดและตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกค้า 

2) การให้บริการแก่ลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุน 
การให้บริการแก่ลูกค้าใช้ตน้ทุนในการให้บริการลูกค้าสูง ต้นทุนในการผลิตและตน้ทุนในการ

ขนส่งสูง ปัญหาส่วนใหญ่ในการให้บริการลูกค้าไม่ได้รบัสินค้าและบรกิารผิดพลาดในเรื่องของเวลารับ
สินค้าที่ไม่ตรงเวลาและสินค้าผลิตไม่เพียงพอตอ่ความต้องการ การขนส่งทางรถบรรทุกมักเกิดปัญหา
จากการขัดข้องของเครื่องยนต์  

แนวทางแก้ไข วางแผนต้นทุนการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ ผลิตสินค้าเพียงพอต่อ
ความต้องการ มีการตรวจสภาพรถบรรทุกสินค้าก่อนการขนส่ง หากเกิดปัญหาทางกายภาพต้องโทร
แจ้งลูกค้าทุกครั้งที่จัดส่งสินค้า ระยะเวลาตอบสนองค าส่ังซ้ือล่าช้า  ฝ่ายธุรการมีเพียง 1 คนในการ
รับค าส่ังซ้ือและต้องขายสินค้าที่ลูกค้ามาซ้ือกับทางโรงงานโดยตรง เพิ่มพนักงานในการรับค าส่ังซ้ือ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองค าส่ังซ้ือของลูกค้า ผู้ประกอบการตอ้งสามารถคาดการณ์ความ
ต้องการของลูกค้าไว้ล่วงหน้า ศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด เพื่อวางแผนจัดเตรียมวัตถุดิบ 
แผนการผลิต และแผนการจัดเตรียมสินค้าส าเร็จรูปให้พร้อมและตรงกับความต้องการของลูกค้า 
พร้อมที่จะจัดส่งสินค้าให้ตรงเวลาและจ านวนครบถ้วนตามความต้องการของผู้ซ้ือ  

3) การส่ือสารด้านโลจิสติกส์และการจัดการค าส่ังซ้ือ 
ต้นทุนการลงทุนเก่ียวกับการติดตั้งระบบการส่ือสารยังไม่สมบูรณ์ ภายในโรงงานยังไม่ใช้

เทคโนโลยีหรือซอฟแวร์เข้ามาใช้ในการท างานแบบเต็มรูปแบบแต่จะใช้เฉพาะการออกใบค าส่ังซ้ือ
เท่าน้ัน ความแม่นย าในการออกใบส่ังงานไม่มีความแน่นอน การออกใบส่ังงานต้องพิจารณาจาก  
ค าส่ังซ้ือของลูกค้ามีจ านวนมากน้อยเพียงใดหากผลิตมากเกินไปท าให้เกิดสินค้าคงค้าง การส่ือสาร
ข้อมูลกับผู้เก่ียวข้องในบางครั้งไม่สามารถเข้าใจตรงกันทั้งหมด โรงงานไม่มีมกีารบนัทึกข้อมูลที่ถูกตอ้ง
มีเพียงการจดบันทึกลงในสมุดเทา่น้ัน 

แนวทางแก้ไข น าเทคโนโลยีมาใช้โดยการติดตัง้ระบบค าส่ังซ้ือ การติดตามผลการส่ังซ้ือระบบ
การจัดส่ง บัญชี และการรับคืนของเสียเพื่อเพื่อประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึน การน าเทคโนโลยี
ระบบค าส่ังซ้ือ ติดตามผลและการรับคืนสินค้ามาใช้ควบคู่กับระบบการผลิต เพิ่มพนักงานในการรับ  
ค าส่ังซ้ือ เมื่อระบบค าส่ังซ้ือได้น ามาใช้จะลดระยะเวลาให้รวดเร็วย่ิงข้ึนและต้องมีการบันทึกข้อมูลที่
ถูกต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันและตรงกัน เพื่อให้ทุกหน่วยงานส่ือสารและเกิดความเข้าใจเหมือนกัน  
 ท าให้การท างานง่ายและตัดสินใจไดด้ี 
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4) การจัดซ้ือจัดหา 
ต้นทุนในการจัดซ้ือสูง ใช้วัตถุดิบที่มีราคาแพง ความสามารถในการจัดส่งสินค้าอยู่ในระดับ

พอใช้การจัดส่งสินค้าล่าช้าเน่ืองจากสินค้าและรถบรรทุกไม่เพียงพอ  เครื่องมือในกระบวนการ 
โลจิสติกส์ไม่ทันสมัย การวางแผนทั้งหมดครอบคลุมถึง การจัดซ้ือจัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ ทุกข้ันตอน
ไม่มีการวางแผน  

แนวทางแก้ไข ใช้วัตถุดิบคุณภาพราคาปานกลางเพื่อลดต้นทุนในการจัดซ้ือแต่คุณภาพ
ใกล้เคียงกันเตรียมสินค้าและรถบรรทุกให้เพียงพอต่อการจัดจ าหน่ายและขนส่งสินค้า  ต้องมีการ
เช่ือมโยงระบบการท างานให้มีความสอดคล้องกันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงตาม
ต้องการ มีการท างานร่วมกันหลายฝ่ายโดยมีการวางแผน เช่น ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายจัดส่ง  
ฝ่ายผลิต ฝ่ายคลังสินค้าและคลังวัตถุดิบ ฝ่ายจัดซ้ือ ฝ่ายการเงิน และมีการวางแผนการผลิตและ  
ส่งมอบวัตถุดิบร่วมกันกับซัพพลายเออร์ ท าให้โรงงานได้รบัประโยชน์ในการจัดการระดบัสินค้าคงคลัง
ให้เพียงพอและเหมาะสม  

5) การขนถ่ายวัสดุ และการบรรจุหีบห่อ 
สินค้าส าเร็จรูปที่เสียหายจากการบรรจุหีบห่อเน่ืองจากเครื่องจักรช ารุดเครื่องจักรไม่ท างาน

และท างานผิดปกติขณะท าการบรรจหุีบห่อ ใช้ระยะเวลาในการบรรจุหบีหอ่เป็นเวลานาน พนักงานใช้
เครื่องจักรในการบรรจุหีบห่อมีเพียง 3 คนท าให้การบรรจุล่าช้าเมื่อหยุดเดินเครื่องจักร เครื่องมือ
เครื่องใช้ในกระบวนการโลจิสติกส์ที่ไม่ทันสมัย ไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์มาช่วยลด
ระยะเวลาในการขนถ่ายวัสดุ  

แนวทางแก้ไข น าเครื่องจักรที่ใช้เข้าซ่อมบ ารุง และน าเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้แทนการ
ควบคุมโดยพนักงาน เพิ่มพนักงานในการบรรจหุีบห่อเป็น 5 คน เพื่อให้เพียงพอต่อการท างานในการ
บรรจุหีบห่อท าให้ผู้ประกอบการสามารถลดเวลาลด ข้ันตอนการท างานและมีความแม่นย า  
ในกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กรได้ดีย่ิงข้ึนโดยอาจน าระบบ Barcode มาใช้ในการ
จัดการสินค้าภายในคลังสินคา้ เป็นต้น 

6) การจัดการคลังสินค้า 
มีค่าเส่ือมคลังสินค้าและค่าเช่าที่ทีต่้องช าระทกุปี โรงงานมีคลังสินค้าและทีด่ินในการท าการ

ผลิตไม่เพียงพอ จ านวนสินค้าคงคลังที่นับจริงไม่มีความแน่นอน ไม่มีการจัดการในการตรวจสอบสินคา้
คงคลังว่ามีจ านวนเท่าใดและไม่มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบสินค้าคงคลังแบบถาวร สินค้าที่อยู่ 
คงคลังจนถึงการจัดส่งแก่ลูกค้ามีสินค้าคงค้างเก่า หลังการบรรจุหีบห่อสินค้าผลิตก่อนไม่ถูกจัดส่ง  
แก่ลูกค้าท าให้เน่ืองจากไม่มกีารจัดการในการจัดสตอคสินค้าที่ผลิตก่อนและผลิตหลัง  

แนวทางแก้ไข ควรมีการเพิ่มที่ดนิในการท าคลังสินค้าของโรงงานเอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
เช่าที่เพื่ อเก็บสินค้า น าระบบการตรวจสอบสินค้าคงคลังมาใช้ และมีพนักงานประจ าจุดเป็น
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ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบสินค้า จัดการใหไ้ดว้ัตถุดบิมาอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทนุที่เหมาะสม 
โรงงานจะต้องเข้าใจตลาดของวัตถุดิบว่ามีลักษณะเป็นฤดูกาลหรื อไม่จะต้องจัดซ้ือให้ถูกเวลา 
ที่เหมาะสมและควรมีแหล่งซ้ือวัตถุดิบหลายแหล่งเพื่อไมใ่หเ้กิดการหยุดชะงักเน่ืองมาจากขาดวตัถุดิบ 
ซ่ึงจะต้องมีการวางแผนการผลิตและส่งมอบวัตถุดิบร่วมกับซัพพลายเออร์เพื่อสามารถลดต้นทุน  
ลดเวลา และความผิดพลาดของการส่งมอบได้ 

7) การบริหารสินค้าคงคลัง 
ต้นทุนถือครองสินค้าต่อยอดขายมีระดับที่ไม่เหมาะสม เมื่อมีสินค้าคงคลังน้อยเกินไปท าให้  

ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จ านวนสินค้าที่ส่งไม่ได้มีจ านวนมาก อัตราก าลังการผลิตไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ เครื่องจักรที่บรรจุหีบหอ่และการขนส่งขัดข้อง ระยะเวลาที่เก็บสินค้าคงคลังอยู่ในระดบั
พอใช้ การเก็บสินค้าคงคลังมีการจัดส่งภายหลังจากการผลิตซ่ึงอาจเก็บสินค้าคงคลังตกค้าง 

แนวทางแก้ไข ค านวณและเพิ่มค าส่ังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า เพิ่ม
เครื่องจักรในการผลิตน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อลดข้อผิดพลาดในการเกิดสินค้าขาดมือ เพิ่ม
พนักงานรับผิดชอบในการตรวจสอบสินค้าคงคลัง แยกสินค้าที่ผลิตก่อนและหลังออกจากกันให้ชัดเจน 
มีข้ันตอนการปฏิบัติงานส าหรับการจัดการคลังสินค้าและมีการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานด้านโลจิสติกส์ ต้องจัดการพื้นที่จัดเก็บสินค้าในคลังให้
เพียงพอต่อความต้องการด้านการผลิตและการขาย ต้องวางแผนจัดการโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับ
แผนการผลิตและแผนการจัดเก็บสินค้า และการเลือกสถานที่ตั้งคลังสินค้าทีเ่หมาะสมจะเปน็การสร้าง
ความได้เปรียบด้านประสิทธิภาพการส่งมอบสินคา้ และการจัดการต้นทนุโลจิสติกส์ในระยะยาว 

8) การขนส่ง 
ต้นทุนในการขนส่งสูง รถที่ใช้ในการขนส่งสินค้ามีระยะทางที่ไกลและใช้น้ ามันเช้ือเพลิงใน

ปริมาณมากในการขับข่ี อัตราความสามารถในการขนส่งสินค้าอยู่ในระดับพอใช้ การขนส่งสินค้า
ขัดข้องเน่ืองจากรถบรรทุกขัดข้อง การจัดส่งสินค้าใช้ระยะเวลาเน่ืองจากพื้นที่จัดส่งมีระยะไกล 
บางครั้งข้ึนอยู่กับสภาพอากาศและการขับข่ีของพนักงานขับข่ี  

แนวทางแก้ไข การเลือกใช้รถบรรทุกที่สามารถบรรทุกสินค้าได้พอดีต่อค าส่ังซ้ือเพื่อให้พอดี
กับน้ ามันเช้ือเพลิง ตรวจสอบรถก่อนท าการส่งสินค้าเพื่อเพิ่มความสามารถในขนส่ง เลือกพนักงาน
และรถบรรทุกที่มีความสามารถและสมรรถนะในการพร้อมจัดส่งสินค้า ต้องขนส่งสินค้าให้ถูกต้อง
ครบถ้วนทันเวลาและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการใช้รถขนส่งที่เหมาะสมกับสินค้าและปริมาณที่จะ
บรรทุก มีการวางแผนเส้นทางการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ ขนส่งเที่ยวกลับค วรมีสินค้าที่เป็นต้นทุน
การผลิตบรรทุกกลับมาด้วยจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
เช้ือเพลิงอีกด้วย 
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9) โลจิสติกส์ย้อนกลับ 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าที่ถูกตีกลับสูงเป็นผลมาจากกระบวนการผลิตทีไ่มเ่ป็นไปตามทีโ่รงงานแจ้ง

ไว้ สินค้าไม่ตรงกับใบส่ังซ้ือ มีสินค้ามีต าหนิและช ารุดและการจัดส่งสินค้าล่าช้า  อัตราการถูกตีกลับ
ของสินค้ามีจ านวนมาก สินค้าไม่ตรงกับใบส่ังซ้ือ มีสินค้ามีต าหนิและช ารุดและการจัดส่งสินค้าล่าช้า 
ระยะเวลาเฉล่ียในการรับคืนสินค้าล่าช้าใน 1 สัปดาห์ รถบรรทุกสินค้าถึงจะท าการจัดส่งสินค้าใหม่
และน าสินค้าเก่ากลับมาท าใหใ้ช้ระยะเวลานาน 

แนวทางแก้ไข มีฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้าหลังกระบวนการผลิต จัดส่งสินค้าตามใบส่ังซ้ือ 
และจัดส่งสินค้าใหม่ตามก าหนด จัดส่งสินค้าตามใบส่ังซ้ือ และจัดส่งสินค้าใหม่ตามก าหนด ช้ีแจงให้
ลูกค้าเข้าใจในกระบวนการรับคืนสินค้าเพื่อจะได้ท าการเก็บสินค้าอย่างเป็นระบบ มีการด าเนินการ
แก้ปัญหาร่วมกันในการรับเข้าวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ ในกรณีพบสินค้าที่ส่งมอบให้ลูกค้ามีปัญหา
และอาจเกิดความเสียหายต้องรบีด าเนินการเรียกคนืสินค้าโดยเร็วทีสุ่ด  

 

สรุปผลการศกึษา 
 
จากการศึกษาโดยใช้หลักการ 9 กิจกรรมและ 27 ตัวช้ีวัดในการจัดการโลจิสติกส์ พบว่า การ

วางแผนหรือการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าต้องค านวนจากการส่ังซ้ือก่อนหน้า สภาพอากาศ 
เทศกาล วันหยุดให้เหมาะสมกับการผลิต เพิ่มรูปแบบของสินค้าให้มีรูปแบบและรสชาติมากข้ึน  
มีสินค้าแบบใหม่เพื่อกระตุ้นการซ้ือขายในตลาด เพิ่มจ านวนพนักงานในการรับค าส่ังซ้ือและพนักงาน
ขายประจ าโรงงาน การให้บรกิารแก่ลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุน สตอคต้นทุนการผลิตและผลิตสินค้า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ มีการตรวจสภาพรถบรรทุกสินค้าก่อนการขนส่ง หากเกิดปัญหาทาง
กายภาพต้องโทรแจ้งลูกค้าทุกครั้งที่จัดส่งสินค้า เพิ่มพนักงานในการรับค าส่ังซ้ือเพิ่มประสิทธิภาพ  
ในการตอบสนองค าส่ังซ้ือของลูกค้า การส่ือสารด้านโลจิสติกส์และการจัดการค าส่ังซ้ือ น าเทคโนโลยี
มาใช้โดยการติดตัง้ระบบค าส่ังซ้ือ การติดตามผลการส่ังซ้ือระบบการจัดส่ง บัญชี และการรับคืน เพิ่ม
ระบบค าส่ังซ้ือ ติดตามผล และการรับคืนสินค้า มาใช้ควบคู่กับระบบการผลิต เพิ่มพนักงานในการ
รับค าส่ังซ้ือและน าเทคโนโลยีระบบค าส่ังซ้ือมาใช้เพื่อลดระยะเวลาให้รวดเร็วย่ิงข้ึน การจัดซ้ือจัดหา 
ใช้วัตถุดิบคุณภาพราคาปานกลางเพื่อลดต้นทนุในการจดัซ้ือแต่คณุภาพใกล้เคียงกัน เตรียมสินค้าและ
รถบรรทุกให้เพียงพอต่อการจัดจ าหน่ายและขนส่งสินค้า การขนถ่ายวัสดุและการบรรจุหีบห่อ 
พนักงานผลิตตามสูตรที่ก าหนดลดการเกิดสินค้าเสียหาย น าเครื่องจักรที่ใช้เข้าซ่อมบ ารุงและน า
เครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้แทนการควบคุมโดยพนักงาน เพิ่มพนักงานในการบรรจุหีบห่อเป็น 5 คน 
เพื่อให้เพียงพอต่อการท างานในการบรรจุหีบห่อ การจัดการคลังสินค้า ควรมีการเพิ่มที่ดินในการท า
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คลังสินค้าของโรงงานเอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเช่าที่เพื่อเก็บสินค้า น าระบบการตรวจสอบสินค้าคง
คลังมาใช้ และมีพนักงานประจ าจุดเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบสินค้า เพิ่มพนักงานในการ
ตรวจสอบสินค้าและตรวจสอบสตอคสินคา้ การบริหารสินค้าคงคลัง ค านวณและเพิ่มค าส่ังการผลิตให้
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า เพิ่มเครื่องจักรในการผลิต น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อลด
ข้อผิดพลาดในการเกิดสินค้าขาดมือ เพิ่มพนักงานรับผิดชอบในการตรวจสอบสินคา้คงคลัง แยกสินค้า
ที่ผลิตก่อนและหลังออกจากกันให้ชัดเจน การขนส่ง การเลือกใช้รถบรรทุกที่สามารถบรรทุกสินค้าได้
พอดีต่อค าส่ังซ้ือเพื่อให้พอดีกับ น้ ามันเช้ือเพลิง  ตรวจสอบรถก่อนท าการส่งสินค้าเพื่ อเพิ่ม
ความสามารถในขนส่ง โลจิสติกส์ย้อนกลับ มีฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้าหลังกระบวนการผลิต จัดส่ง
สินค้าตามใบส่ังซ้ือ และจัดส่งสินค้าใหม่ตามก าหนด จัดส่งสินค้าตามใบส่ังซ้ือ และจัดส่งสินค้าใหมต่าม
ก าหนด ช้ีแจงให้ลูกค้าเข้าใจในกระบวนการรับคืนสินค้าเพื่อจะไดท้ าการเก็บสินค้าอย่างเป็นระบบ ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของพชรรร เศรษฐยานนท์ ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อผล
ประกอบการของร้านดอกไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านบริการลูกค้าได้ให้ความส าคัญ  
ในระดับมากเรื่องการจัดการทีกิ่จการมบีรกิารการขนส่งสินค้าที่อ านวยความสะดวกหลังการขายให้แก่
ลูกค้า การให้บริการด้านกระบวนการจัดการค าส่ังซ้ือที่ชัดเจนตามความต้องการของลูกค้าแก่ลูกค้า 
การให้บริการด้านการขนส่งที jตรงตามเวลาแก่ลูกค้า และการจัดการพนักงานให้มีมนุษยสัมพันธ์
ทางด้านการตอ้นรับทีด่ี มีมารยาท ส่วนด้านการไหลของข้อมูลและกระบวนการจดัการค าส่ังซ้ือได้ให้
ความส าคัญอยูในระดับมาก โดยพิจารณาจากการจดัการทีกิ่จการตรวจสอบสถานะของค าส่ังซ้ือและ
การติดต่อส่ือสารไปยังลูกค้าได้รวดเร็ว การส่งมอบสินค้าตามค าส่ังซ้ือของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 
สามารถจัดการค าส่ังซ้ือจากลูกค้าได้โดยมีระบบตรวจสอบ การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการไหล
ของข้อมูลโดยกระบวนจากอิเล็กทรอนิกส์ที่รับค าส่ังจากลูกค้ามายังผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ 
นอกจากน้ียังมีด้านการขนส่งสินค้า ได้ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด โดยพิจารณาจากการจัดการ
ขนส่งสินค้าไปสู่ตลาดหรือผู้บรโิภคไดอ้ย่างรวดเร็ว และทันต่อความต้องการ การเลือกใช้พาหนะขนส่ง
ที่เหมาะสมกับเส้นทางและสามารถก าหนดเวลาในการขนส่งตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ตรงต่อเวลา 
และเช่ือถือได้ การเลือกผู้จัดส่งสินค้าที่เช่ือถือได้โดยไม่ท าให้สินค้าเกิดความเสียหายเลือกเส้นทาง
ขนส่งที่เหมาะสมสามารถขนส่งสินค้าได้อยางรวดเร็วและลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และการเลือก
ประเภทการขนส่ง ทางรถยนต์หรือรถบรรทุกตามจ านวนของสินค้าและความรวดเร็ว ตรงตาม
ข้อก าหนดของลูกค้า ส่วนทางด้านการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด 
โดยพิจารณาจากการจัดการทีม่ีกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังทีเ่ป็นระบบ มีการสต๊อกสินค้ าคงคลัง
ที่ตรงกับความต้องการของตลาดอย่างเหมาะสมและมีการบริหารสินค้าคงคลังโดยมีการหมุนเวียน
สินค้าที่รวดเร็วท าใหไ้มม่ีสินค้าค้างคงคลังคงเหลือ 
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ข้อเสนอแนะ 
 

1) การบริหารจัดการคลังสินค้าควรมีพื้นที่ในการจัดเก็บ คือ พื้นที่การจัดเก็บสินค้า ซ่ึงใน
ปัจจุบันมีสินค้าจ านวนมากในส่วนของสินค้าที่จัดเก็บหลังการผลิตแต่มีพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า  
มีปริมาณการจดัเก็บเท่าเดิมไม่รองรับ หรือ Support กับปริมาณสินค้าที่เพิ่มข้ึนในปจัจุบนั  

2) ระยะเวลาการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า อาจจะใช้เวลาในการจัดเก็บมากเกินไป ส่งผล
กระทบต่อปริมาณสินค้าคงคลังที่เพิ่มข้ึน สินค้าในคลังเต็ม และมีสินค้าคงค้าง ดังน้ันเมื่อการผลิตสูง
เกินไป ควรลดระยะเวลาการจัดเก็บลง โดยฝ่ายควบคุมคุณภาพสินค้าต้องมีความแม่นย าในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อลดปริมาณสินค้าทีจ่ะเสียหายในการจัดเก็บสินค้าใหน้้อยที่สุด  

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การเพิ่มประสิทธภิาพการขนส่งของบริษัท รอยัล เบเกอรี่ จ ากัด 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส าเร็จลุล่วงได้เน่ืองมาจากผู้เขียนได้รบัความช่วยเหลือในการใหข้้อมูล ข้อแนะน า 
และค าปรึกษา ความคิดเห็นรวมทั้งก าลังใจจากกัลยาณมิตรหลายทา่น โดยเฉพาะผู้บริหาร พนักงาน 
และลูกค้าของบริษัท รอยัล เบเกอรี่ จ ากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกท่านที่กรุณาใหค้วามรว่มมอืในการ
ให้ข้อมูล ซ่ึงท าให้การศกึษาครั้งน้ีมีความสมบรูณม์ากข้ึน 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณ รศ.ดร. ปกรณ์ ปรียากร ซ่ึงเป็นอาจารย์ในฐานะที่ปรึกษาของผู้เขียนที่
ให้ความเมตตาและกรุณาในการอบรมส่ังสอนแนะน า ให้ความรู้ในการด าเนินการวิจัยในทุกข้ันตอน
เป็นอย่างดี โดยให้แนวทางในการศึกษา ค าปรึกษาแนะน า ส่งผลให้การศึกษาส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 

ขอบพระคุณคณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร ์ทุกท่าน
ที่ได้ให้วิชาสร้างความรู้ให้แก่ผู้เขียน และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ทุก
ท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องการศึกษาในครั้งน้ีเป็นอย่างดี อีกทั้งขอขอบคุณ
เพื่อน ๆ MPA 27 สุราษฎร์ธานี ทุก ๆ คนส าหรับมิตรภาพที่ดมีาโดยตลอด 

ท้ายสุดน้ี ผู้เขียนขอขอบพระคุณคุณแม่วรรณีและครอบครวัชุติมาภรณ ์ที่เป็นก าลังใจ ให้ทุน
สนับสนุนในทุก ๆ ด้าน รวมถึงกัลยาณมิตรทีอ่ยู่เคียงข้างและส่งเสริมสนับสนุนรวมทัง้คอยเป็นก าลังใจ
ให้ผู้เขียนมาโดยตลอด จนกระทั่งมีความส าเร็จในวันน้ี ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้  
ณ โอกาสน้ี  
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