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ค ำน ำ 

การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาโดยเฉพาะผลงานของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้
นักศึกษาได้น าความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยแล้ว ยังกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมา 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เล็งเห็นความส าคัญของการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของ
นักศึกษา จึงได้จัดท าหนังสือรวมบทความการท าวิจัยของนักศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวม
ผลงานการศึกษาวิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ : การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ ของนักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 25 ประจ าภาค 2  
ปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีหัวข้อการศึกษาและวิจัยที่หลากหลายและน่าสนใจ
เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ของนักศึกษาในระดับคณะ
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
และการบริหารการพัฒนาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะและนักศึกษาต่อไป 

เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักวิจัยเบื้องต้น และระยะเวลาในการจัดท าโครงการศึกษาค้นคว้า
อิสระมีจ ากัด ผลงานของนักศึกษาอาจจะมีข้อผิดพลาดในบางจุด คณะรัฐประศาสนศาสตร์ต้องขอ
อภัยมา ณ ที่นี้ด้วย คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย 
 
 

 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเสพยำเสพติดประเภทแอมเฟตตำมีน  
ในผู้เข้ำรับกำรบ ำบัด จังหวัดกำฬสินธุ ์

กรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพติดประเภทแอมเฟตตามีน
ในผู้เข้ารับการบ าบัด จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างท่ีเกบ็แบบสอบถาม คือ ผู้เข้ารับการบ าบัด จ านวน 
310 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการเปรียบปัจจัยที่มีผลต่อการ
เสพยาเสพติดประเภทแอมเฟตตามีน ได้แก่ t-test และ One-Way ANOVA 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้เข้ารับการบ าบัดส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเสพแอมเฟตตามีนเกิด
จากการอยากลอง เนื่องจากช่วยเพ่ือนส่งยา/วิ่งยาแล้วอยากลอง เพ่ือนชักชวน เนื่องจากเพ่ือนให้ยา
เสพติดฟรีมาลอง ปัญหาครอบครัว และเนื่องจากไม่สบายใจ/เครียด ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพติด
ประเภทแอมเฟตตามีนในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง เมื่อผลพิจารณารายด้าน พบว่า  
ด้านสัมพันธภาพกับเพ่ือน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสัมพันธภาพครอบครัว และด้านสิ่งแวดล้อม ตามล าดับ 
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้เข้ารับการบ าบัดที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา  
การประกอบอาชีพ และอายุที่เริ่มใช้สารเสพติดครั้งแรกแตกต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพ
ติดประเภทแอมเฟตตามีนด้านสัมพันธภาพกับเพ่ือนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ค ำส ำคัญ: ยาเสพติด, แอมเฟตตามีน 
 
1. บทน ำ 

ปัญหายาเสพติดนับเป็นปัญหาหนึ่งที่ส าคัญของประเทศไทย สร้างความเสียหายให้กับ
ประเทศชาติ โดยส่งผลกระทบไปยังระบบต่าง ๆ ของสังคมส่วนรวมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจ หรือทางด้านสังคม นอกจากนี้ยาเสพติดยังเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาด้าน
อาชญากรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การข่มขืน การท าร้ายบุคคลในครอบครัว การลักขโมย เป็นต้น 
นอกจากนี้การใช้ยาเสพติดยังเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทางด้านสาธารณสุข ผลกระทบการเสพยาส่งผล
ทางด้านสาธารณสุขที่เกิดขึ้น ได้แก่ สภาวะสุขภาพอนามัยที่ไม่ดี โรคทางกาย รวมถึงโรคทางจิตเวช 
หรือแม้แต่กรณีการเสียชีวิตที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารเสพติด บุคคลและสภาพการใช้สารนั้น ๆ 
ปัญหาทางสังคม การลักขโมย การท าร้ายร่างกาย ท าให้มีค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการรักษาผู้ป่วย

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์
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ยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพป่วยเรื้อรัง จนเกิดโรคภัยต่าง ๆ ขาดการพัฒนาจนกลายเป็นบุคคลที่เสื่อม
สมรรถภาพ ส่งผลให้ประเทศชาติต้องขาดบุคคลกรที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติเป็นอย่างมาก นอกจากยาเสพติดที่ก่อให้เกิดปัญหาภายในประเทศ
แล้วยังท าให้เกิดปัญหาระหว่างประเทศด้วย จนเกิดความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม และ
จากสถานการณ์ยาเสพติดในปีที่ผ่านมาพบว่า ปัญหายาเสพติดยังคงอยู่ในระดับที่มีความรุนแรงมาก
ทั้งทางด้านของการจับกุมผู้เสพหรือผู้ค้า และการบ าบัดรักษา (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด, 2561) 

จากข้อมูลสถิติการจับกุมคดียาเสพติดทั่วประเทศเปรียบเทียบปี 2560-2561 การจับกุมคดี
ยาเสพติดรายส าคัญ ปี 2561 ในคดีที่มีการจับกุมและตรวจยึดของกลางที่ส าคัญ ดังนี้ แอมเฟตามีน 
(ยาบ้า) จ านวน 171,678 คดี เพ่ิมขึ้นจาก ปี 2560 ร้อยละ 29.66 เป็นของกลาง 539.76 ล้านเม็ด 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 117.50 ไอซ์ จ านวน 19,313 คดี เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 24.34 
เป็นของกลาง 18,821.24 กิโลกรัม เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 204.31 เฮโรอีน จ านวน 1,125 คดี 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 45.73 เป็นของกลาง 1,189.58 กิโลกรัม เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 
84.06 โคเคน จ านวน 64คดี เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ10.34 เป็นของกลาง 53.60 กิโลกรัม 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 29.09 กัญชาแห้ง จ านวน 8,584 คดี ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 0.52 
เป็นของกลาง 44,143.55 กิโลกรัมเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 39.25 พืชกระท่อม จ านวน 18,315 
คดี ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 10.92 เป็นของกลาง 73,648.88 กิโลกรัม ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 
22.00 คีตามีน จ านวน 430 คดี เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ 45.76 เป็นของกลาง 1,123.66 กิโลกรัม 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 104.34 โดยแอมเฟตามีน (ยาบ้า) มีจ านวนคดีมากที่สุดสูงถึง 171,678 
คดี และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต (ส านักปราบปรามยาเสพติด, 2562) แอมเฟตามีนและสาร
อนุพันธ์นับเป็นยาเสพติดที่มีพิษและโทษอย่างร้างแรงต่อผู้เสพและผู้เกี่ยวข้อง  (อานนท์ จ าลองกุล, 
2559) การเสพสารแอมเฟตามีนหรือยาบ้านับเป็นปัญหาสาธารณสุขและเป็นภัยคุกคามที่ส าคัญของ
ประเทศไทย พบว่า แอมเฟตามีน (ยาบ้า) ในทางกฎหมายจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ที่มี
การขายจะมีลักษณะเป็นทั้งแบบเม็ดและแคปซูลหากไม่มีการแก้ไขสถานการณ์อย่างจริงจังแล้วใน
อนาคตปัญหายาบ้าอาจกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและปัญหาสังคมของประเทศ
อย่างรุนแรงยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้หลายเท่า จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการแพร่
ระบาดของยาเสพติดมาก มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดมากตามไปด้วย ประกอบกับมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวกท าให้ปัญหามีการแพร่ระบาดของยาเสพติดสูง ประกอบกับผู้ค้ายาเสพติด
ยังใช้พ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นแหล่งพักยาเสพติดก่อนจะขนส่งไปยังที่อ่ืนอีกด้ วย ในส่วนของการ
ด าเนินการการบ าบัดฟ้ืนฟูและติดตามผู้ติดยาเสพติดของจังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ 
ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบ าบัด และระบบต้องโทษ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในกลุ่มผู้เสพยาเสพติด โดยการพัฒนาศักยภาพให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เกิดความ
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ตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบจากการใช้ยาเสพติด สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคม โดยไม่
เกิดผลกระทบ รวมทั้งการกลับไปเสพยาติดซ้ าในอนาคต  
 จากปัญหาของการเสพแอมเฟตตามีน จึงเป็นที่มาของศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพ
ติดประเภทแอมเฟตตามีนในผู้เข้ารับการบ าบัด จังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพแอมเฟตตามีน (ยาบ้า) ให้ได้ผลอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ศึกษาจึงอยากทราบว่าอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการเสพยาเสพติด
ประเภทแอมเฟตตามีนในผู้เข้ารับการบ าบัดในสถานบ าบัดของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพติดประเภทแอมเฟตตามีนในผู้เข้ารับการบ าบัด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
3. ค ำถำมส ำหรับกำรศึกษำ 

ปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการเสพยาเสพติดประเภทแอมเฟตตามีนในผู้เข้ารับ
การบ าบัดในสถานบ าบัดของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
4. กำรทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แอมเฟตามีนหรือยาบ้าเป็นสารเสพติดที่มีตัวยาส าคัญ คือ แอมเฟตามีนและอนุพันธุ์มีฤทธิ์
กระตุ้นประสาทส่วนกลางท าให้ผู้ใช้มีความรู้สึกกระปรี้กระเปร่าในระยะแรกและมีผลต่อ ร่างกาย 
และจิตประสาทเมื่อใช้ติดต่อกันซึ่งเรียกโดยรวมทั่วไปว่า ยาแอมเฟตามีน ยาม้า ยาบ้ายาขยัน ยาแก้
ง่วง ฯลฯ ยาบ้าที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีตัวยาส าคัญเป็น Met amphetamine  
ซึ่งจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่ 2 แล้วน ามาผลิตเป็นยาเม็ดในรูปแบบต่าง ๆ กัน แอมเฟตามีน
โดยปกติจะมีลักษณะเป็นผงสีขาว ไม่มีกลิ่น มีรสขมนิด ๆ ผงแอมเฟตามีน 1 กรัม สามารถละลายได้ใน
น้ า 9 ซีซีสารละลายแอมเฟตามีนมีฤทธิ์เป็นกรด เมื่อน าไปท าเป็นยาบ้าแล้วมักจะมีลักษณะเป็นเม็ด
เล็ก ๆ ที่แพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน จะเป็นเม็ดกลมแบน ทรงรีหรือเป็นผงบรรจุในแคปซูล น้ าหนัก
เฉลี่ยประมาณ 0.11 กรัม มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6-7 มิลลิเมตร หนาประมาณ 1-2 มิลลิเมตร 
มีทั้งสีขาว เหลือง น้ าตาล หลากสี ประทับตรา รูปหัวม้า/LONDON (ด้านหนึ่งของเม็ดยาประทับรูป
หัวม้า อีกด้านหนึ่งประทับคา ว่า LONDON) รูปหัวม้า/USA รูปหัวม้า/Marboro กิเลน/LONDONM 
/99, M/44, H/* M/* 99/เส้นแบ่งครึ่งเม็ด Sp/99 Y/99 Y/Sp รูปค้างคาว/เส้นแบ่งครึ่งเม็ด K/44/
เส้นแบ่งครึ่งเม็ดหรือบางเม็ดจะมีค าว่า *SUPER* พิมพ์อยู่เหนือรูปหัวม้า อีกด้านหนึ่งของเม็ดยาจะ
เป็นเส้นแบ่งครึ่ ง เป็นต้น ส่วนชนิดฉีกมีให้เห็น เช่นกันโดยจะบรรจุอยู่ ในหลอด (ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2557) 
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โทษของแอมเฟตามีนระยะแรกระยะแรกท าให้มีการตื่นตัว หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตจะสูง 
ใจสั่น ประสาทตึงเครียดถ้าหมดฤทธิ์ยาจะรู้สึกอ่อนเพลียมาก ประสาทจะล้า ท าให้ตัดสินใจช้าและ
ผิดพลาดเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ ถ้าใช้ติดต่อกันนาน จะท าให้สมองเสื่อมเกิดอาการ
ประสาทหลอนเห็นภาพลวงตาหวาดระแวง กลัวคนจะท าร้ายคลุ้มคลั่ง เสียสติ เป็นบ้าอาจท าร้าย
ตนเองและผู้อ่ืนหรือกรณีได้รับยาในปริมาณมากจะไปกดประสาทและระบบหายใจท าให้หมดสติและ
ถึงแก่ความตายได้  

การเสพสิ่งเสพติดเกิดจากหลาย ๆ สาเหตุประกอบกัน มีทั้งสาเหตุที่เกิดจากทางด้านร่างกาย 
สาเหตุทางจิตใจ และสาเหตุจากทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด, 2557) 

1) สาเหตุทางกาย การเสพสิ่งเสพติดบางครั้งเกิดขึ้นมาจากสาเหตุทางด้านร่างกาย เนื่องจาก
ความเจ็บป่วยแล้วจ าเป็นต้องใช้ยาเสพติดรักษาหรือระงับอาการกระวนกระวาย หรืออาการอ่ืน ๆ 
ซึ่งส่วนใหญ่มักนึกถึงประโยชน์ที่พึงได้จากอย่างเดียว โดยลืมหรือไม่รู้ว่ายาแทบทุกชนิดก็ว่าได้จะให้
โทษด้วยหากไม่ระมัดระวังในการใช้ โรคทางกายที่ต้องใช้ยาประเภทนี้รักษา หรือบรรเทาอาการ
เจ็บปวด เช่นท้องเดิน ไอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ฯลฯ ดังนั้นถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวัง กล่าวคือใช้ขนาด
สูงมากใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ๆ หรือใช้เป็นประจ าด้วยคุณสมบัติของตัวยาจะสามารถท าให้
ผู้ใช้เสพติดได้ 

2) สาเหตุทางจิตใจ สามารถแบ่งออกเป็น 3 สาเหตุย่อย ๆ ด้วยกันคือ 
(1) บุคลิกภาพผิดปกติ ผู้ติดยาเสพติดมีบุคลิกภาพดั้งเดิมที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งมี 2 แบบ 

คือ ผู้ มีความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบต้อง พ่ึงพาผู้ อ่ืนตลอด (Dependent Personality 
Aberration) กับผู้ที่มีความผิดปกติแบบต่อต้านสังคม หรือเรียกว่าบุคลิกภาพแบบอันธพาล 
(Aggressive Psychopathic Personality) 

(2) สุขภาพจิตเสื่อม แต่ยังไม่ถึงกับเป็นโรคจิตหรือโรคประสาท พวกนี้จะมี 
ความว้าวุ่นทางอารมณ์และจิตใจ ไม่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ 
เช่นวัยรุ่นคนที่มีปัญหาในครอบครัว 

(3) เป็นโรคจิต ประสาท ที่ใช้ยาเสพติดเพ่ือรักษาหรือบรรเทาอาการอยู่เป็นประจ า
จนไม่สามารถจะตัดขาดได้ 

ส่วนกรณีการติดยาเสพติดของเยาวชนนั้นเป็นปัญหาเฉพาะที่เกิดจากความผิดปกติ
ทางด้านจิตใจ ซึ่งแยกได้เป็น 3 สาเหตุ คือ 

(1) เพราะธรรมชาติของวัย นั่นคือ ความอยากรู้อยากเห็น อยากทดลองโดย
ปราศจากการไตร่ตรอง ไม่ค านึงถึงผลร้ายของการกระท าตามความต้องการของตนเอง เมื่ออยู่
สภาพแวดล้อมที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดมากก็ท าให้เยาวชนจ านวนไม่น้อยเกิดการทดลองเสพ
ยาเสพติดและกลายเป็นผู้ติดยาเสพติดในที่สุด 
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(2) ต้องการความสบายใจหรือความสนุก เยาวชนจานวนไม่น้อยที่ติดยาเสพติด
เพราะคิดว่าการเสพยาเสพติดจะช่วยให้ตนเองเป็นเด่น เป็นที่ยอมรับของเพ่ือนฝูงเนื่องจากท าในสิ่งที่
คนอ่ืนท าไม่ได้หรือไม่กล้าท า 

(3) ต้องการหนีความจริง การไม่ยอมรับความเป็นจริง การไม่ยอมรับปัญหาของ
วัยรุ่นหรือเยาวชน ท าให้เยาวชนต้องหันไปพึ่งยาเสพติดเพ่ือหนีความทุกข์ หรือปัญหาที่ต้องเผชิญ 

3) สาเหตุทางสังคมสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมเป็นสาเหตุส าคัญอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้หลาย 
คนต้องหันไปเสพยาเสพติดเป็นจ านวนมาก เป็นต้น การอยู่ในแหล่งที่มีผู้ติดยาเสพติด เช่น พ่อแม่ 
พ่ีน้อง เพ่ือนฝูงติดยาเสพติดจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะถูกชักจูงจากผู้ใกล้ชิดทดลองเสพยาเสพติด 
ครั้งแรกอาจจะยอมด้วยความสมัครใจหรือเกรงใจ เมื่อทดลองนาน ๆ ก็กลายเป็นผู้ติดยาเสพติดได้ 
สภาพสังคมก็มีส่วนผลักดันให้มีการเสพสิ่งเสพติดได้มากเช่นเดียวกัน เช่น การแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดที่ถูกกฎหมายบางชนิดซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่าย การใกล้ชิดละคลุกคลีกันยาเสพติดหรือกลุ่มที่ติดยา
อยู่แล้วจึงมีโอกาสซื้อหยิบฉวย และถูกชักจูงให้เสพได้ง่าย พวกที่มีปัญหาครอบครัวขาดความรักความ
อบอุ่นและที่พ่ึงทางใจ มักพบว่าหันไปใช้ยาเสพติดเป็นทางออกอย่างหนึ่ง อาชีพบริการที่ต้องอาศัย
เรือนร่าง การท างานที่ต้องแข่งขันกับเวลา ต้องพ่ึงยาเสพติดเพ่ือย้อมใจให้กล้าหรือใช้ยาเสพติดเพ่ือ
กระตุ้นให้ท างานได้ผลตามที่ต้องการตลอดจนพวกที่อยากลอง อยากเด่น หรือมีความเชื่อผิด ๆ ว่ายา
เสพติดสามารถช่วยแก้ปัญหา ช่วยให้เกิดความสนุก หรือมีส่วนส่งเสริมพลังโดยเฉพาะพลังทางเพศอัน
เป็นเหตุให้มีการใช้บ่อย ๆ จนเสพติดในที่สุด 
 
5. วิธีกำรศึกษำ 

ประชำกร คือ ผู้เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูและติดตามผู้เสพยาเสพติดของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ปีงบประมาณ 2562 และปีงบประมาณ 2563 รวมเป็นจ านวน 6,795 คน 

กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้วิจัย ได้จากการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสมใน
การศึกษาโดยใช้สูตรการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรค านวณของ Yamane (1973) 
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการค านวณในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีจ านวนเท่ากับ 306.10 คน 
ผู้ศึกษาเก็บตัวอย่างเพ่ิมเป็น 310 คน โดยท าการแจกแบบสอบถามแบบการสุ่มแบบตามสะดวก 
(Convenience Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นจากการศึกษาและ
ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 
ส่วนประกอบด้วย (ภาคผนวก ก) 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการบ าบัด โดยเป็นค าถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลมี
จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และการประกอบชีพ โดยใช้มาตรวัด
นามบัญญัติเป็นค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว 
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้ยาเสพติด โดยเป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ ยาเสพติด 
จ านวน ข้อ ได้แก่ อายุที่เริ่มใช้สารเสพติดครั้งแรก ระยะเวลาการเสพสารเสพติด ความถี่ในการใช้สาร
เสพติด ประวัติการถูกจับกุมเกี่ยวกับสารเสพติด และสาเหตุการใช้ยาเสพติด โดยใช้มาตรวัดนาม
บัญญัติเป็นค าถามแบบให้เลือกตอบ 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพติดประเภทแอมเฟตตามีน โดยเป็นค าถามเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพติดประเภทแอมเฟตตามีน จ านวน 25 ข้อ แบ่งเป็น ด้านสัมพันธภาพ
ครอบครัว จ านวน 6 ข้อ ด้านสัมพันธภาพกับเพ่ือน จ านวน 8 ข้อ ด้านเศรษฐกิจ จ านวน 5 ข้อ และ 
ด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 6 ข้อ โดยค าถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามเพ่ือวัดทัศนคติ 5 ระดับ 

กำรหำคุณภำพของเครื่องมือ น าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองกับผู้เข้ารับการบ าบัดยาเสพติด 
(Try-Out) จ านวน 30 ตัวอย่าง เพ่ือน ามาหาความเชื่อมั่น โดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบัค 
(Cronbach Alpha Coefficient) ซึ่ งแบบสอบถามชุดนี้มีค่ าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบัคของ
แบบสอบถามส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพติดประเภทแอมเฟตตามีน ทั้งฉบับ เท่ากับ 
0.895 

การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการเปรียบปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพติดประเภท
แอมเฟตตามีน ได้แก่ t-test และ One-Way ANOVA 
 
6. ผลกำรศึกษำ 

1) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้เข้ารับการบ าบัดส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 87.74 ) 
อายุ 18-25 ปี (ร้อยละ 39.68) สถานภาพโสด (ร้อยละ 71.61) จบระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนต้น (ร้อยละ 37.42) ประกอบอาชีพไม่เป็นกิจจะลักษณะ (ร้อยละ 40.65)  

2) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดพบว่า ผู้เข้ารับการบ าบัดส่วนใหญ่เริ่มใช้สารเสพ
ติดครั้งแรกมีอายุ น้อยกว่า 18 ปี (ร้อยละ 55.48) มีระยะเวลาการเสพสารเสพติด 6-10 ปี (ร้อยละ 
26.45) ใช้สารเสพติดอาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง (ร้อยละ 38.71) ไม่เคยถูกจับกุม (ร้อยละ 73.23) มีสาเหตุ
มาจาก อยากลอง เนื่องจากช่วยเพ่ือนส่งยา/วิ่งยาแล้วอยากลอง (ร้อยละ 23.87) เพ่ือนชักชวน 
เนื่องจากเพ่ือนให้ยาเสพติดฟรีมาลอง (ร้อยละ 32.58) ปัญหาครอบครัว เนื่องจากไม่สบายใจ/เครียด 
(ใช้ยาเสพติดแล้วท าให้สบายใจ/คลายเครียด) (ร้อยละ 28.06) 

3) ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพติดประเภทแอมเฟตตามีนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 2.67) เมื่อผลพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสัมพันธภาพกับเพ่ือน (ค่าเฉลี่ย 2.89) 
ด้านเศรษฐกิจ (ค่าเฉลี่ย 2.87) ด้านสัมพันธภาพครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 2.53) และด้านสิ่งแวดล้อม 
(ค่าเฉลี่ย 2.40) ตามล าดับ 
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4) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศแตกต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพติด
ประเภทแอมเฟตตามีนด้านสัมพันธภาพกับเพ่ือนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อายุแตกต่างกันมีปัจจัย
ที่มีผลต่อการเสพยาเสพติดประเภทแอมเฟตตามีนด้านสัมพันธภาพกับเพ่ือน และด้านเศรษฐกิจ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ สถานภาพแตกต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพติดประเภท 
แอมเฟตตามีนด้านสัมพันธภาพครอบครัว ด้านสิ่งแวดล้อม และภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพติดประเภทแอมเฟตตามีนด้านเศรษฐกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อม และภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ การประกอบอาชีพแตกต่างกันมีปัจจัยที่มี
ผลต่อการเสพยาเสพติดประเภทแอมเฟตตามีนด้านสัมพันธภาพครอบครัว ด้านสัมพันธภาพกับเพ่ือน 
ด้านเศรษฐกิจ และภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อายุที่เริ่มใช้สารเสพติดครั้งแรกมีปัจจัยที่มี
ผลต่อการเสพยาเสพติดประเภทแอมเฟตตามีนด้านสัมพันธภาพกับเพ่ือนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ   
 
7. สรุปและอภิปรำยผลกำรศึกษำ 

ผู้เข้ารับการบ าบัดส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 18-25 ปี สถานภาพโสด จบระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และประกอบอาชีพไม่เป็นกิจจะลักษณะ ส่วนใหญ่เริ่มใช้สารเสพติดครั้งแรกมี
อายุ น้อยกว่า 18 ปี มีระยะเวลาการเสพสารเสพติด 6-10 ปี โดยใช้สารเสพติดอาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง 
ไม่เคยถูกจับกุม มีสาเหตุมาจากการเสพยาบ้าเกิดจากการอยากลอง เนื่องจากช่วยเพ่ือนส่งยา/วิ่งยา
แล้วอยากลอง เพื่อนชักชวน เนื่องจากเพ่ือนให้ยาเสพติดฟรีมาลอง ปัญหาครอบครัว และเนื่องจากไม่
สบายใจ/เครียด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาตรี ชีวาวัฒนานนท์ (2559) ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการกระท าความผิดในคดียาเสพติดเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้กระท า
ความผิดในคดียาเสพติดมากที่สุด คืออยากรู้อยากลอง และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท าความผิดใน
คดียาเสพติดเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก คือ ปัจจัยด้านสังคม เนื่องจากการที่ต้องการเป็นยอมรับใน
สังคมของตนที่มีการมั่วสุมของยาเสพติด จึงเกิดการอยากรู้อยากลองเพ่ือให้ตนเองเป็นที่ยอมรับ 
ของกลุ่ม เพ่ือนฝูง และเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม คนที่ติดยาเสพติดด้วยกัน 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพติดประเภทแอมเฟตตามีนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อผลพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสัมพันธภาพกับเพ่ือน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสัมพันธภาพครอบครัว 
และด้านสิ่งแวดล้อม ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สัญญา จตุหงษ์ และสิทธิชัย ตันศรีสกุล 
(2561) ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเสพยาเสพติดซ้ าของผู้ผ่านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
ผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ าบัด: กรณีศึกษาส านักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ปัจจัย
แวดล้อมด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวของผู้ผ่านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอยู่ในระดับปาน
กลาง ปัจจัยแวดล้อมด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนของผู้ผ่านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ส่วนมากมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับเพ่ือนอยู่ในระดับปานกลาง 
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จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้เข้ารับการบ าบัดที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา การประกอบอาชีพ และอายุที่เริ่มใช้สารเสพติดครั้งแรกแตกต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อ 
การเสพยาเสพติดประเภทแอมเฟตตามีนด้านสัมพันธภาพกับเพ่ือนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์ และประภา ยุทธไตร (2556) ศึกษาเรื่องปัจจัย
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในทางที่ผิดและติดสารของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระบบ
บังคับบ าบัด พบว่า การถูกเพ่ือนชักชวน เป็นปัจจัยท านายพฤติกรรมการใช้สาร เสพติดในทางที่ผิด
และติดสารได้  
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แนวทำงกำรเพิ่มประสทิธิภำพกำรสร้ำงกำรรบัรู้สู่ชุมชน ตำมนโยบำย
กระทรวงมหำดไทย กรณีศึกษำต ำบลคอกช้ำง อ ำเภอสระใคร  

จังหวัดหนองคำย 

กรรณิกา คะโสธร*  
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้กับประชาชนตามโครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ในเขตพ้ืนที่ต าบลคอกช้าง อ าเภอสระใคร จังหวัด
หนองคาย 2) เพ่ือน าเสนอแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย โดยการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่พักอาศัยและ 
มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ต าบลคอกช้าง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย จ านวน 332 ราย   

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ช่องทางที่ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด คือ ประกาศจาก
หอกระจายข่าว ความถี่ในการได้รับข้อมูลข่าวสาร 7 ครั้งขึ้นไป ได้รับฟังข้อมูลข่าวสาร/เรื่องราว
เกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลข่าวสารที่น าไปใช้ประโยชน์มากที่สุด คือ การรับสวัสดิการแห่งรัฐ                
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ในพ้ืนที่ต าบลคอกช้าง  
อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก 2 รายการ คือ สามารถน าข่าวสารไปต่อยอด/ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  และข้อมูล
ข่าวสารมีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการสร้างการรับรู้สู่
ชุมชน โดยเสนอให้เพ่ิมโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามโครงการเน็ตประชารัฐให้ครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และควรเพ่ิม/ปรับปรุงแก้ไขจุดรับ
สัญญาณการกระจายเสียงของหอกระจายข่าวหมู่บ้านให้มีความชัดเจนและครอบคลุมพ้ืนที่หมู่บ้าน
มากยิ่งขึ้น 

ค ำส ำคัญ: ประสิทธิภาพ, การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน, นโยบายกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์   
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1. บทน ำ 
ตามที่นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)  ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุม

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 และ วันที่ 11 กันยายน 2561 ให้กระทรวงมหาดไทย
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและเร่งรัดการด าเนินการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยให้แต่ละกระทรวง ส่งเนื้อหาข้อมูลการด าเนินนโยบายส าคัญของรัฐบาลให้เป็นภาษาที่
กระชับ เข้าใจง่าย และมีข้อมูลช่องทางการติดต่อกับส่วนราชการที่ชัดเจนให้กระทรวงมหาดไทยและ
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพ่ือท าความเข้าใจและน าไปถ่ายทอดหรือเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่  
ผู้ปฏิบัติและประชาชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง รวดเร็วและทั่วถึง โดยให้พิจารณาใช้ช่อง
ทางการเผยแพร่ที่หลากหลายและเหมาะสมตามแต่กรณี กระทรวงมหาดไทย จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบูรณาการข้อมูลและสร้างการรับรู้สู่ ชุมชน ตามค าสั่ งกระทรวงมหาดไทย 
ที่ 2472/2561 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนการบูรณาการ ข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
สร้างการรับรู้สู่ชุมชนและได้ร่วมกับทุกกระทรวง กรมประชาสัมพันธ์และกองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักรจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบูรณาการเสริมสร้าง 
การรับรู้สู่ชุมชน (MOU) ไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล
รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะท างานบูรณาการข้อมูลข่า วสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ตามค าสั่ ง
กระทรวงมหาดไทยที่ 458/2562 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 

1) เพ่ือบูรณาการข้อมูลข่าวสารจากทุกกระทรวง กรมประชาสัมพันธ์ และกองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ผลการ
ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล และการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชนในวงกว้าง รวมทั้งการชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ือให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
น าไปสู่การสร้างการรับรู้ของประชาชนในระดับพ้ืนที่ 

2) เพ่ือสร้างช่องทางการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนให้มีความหลายหลาก และสามารถน า
ข้อมูลข่าวสารส่งถึงประชาชนในระดับท้องที่ ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) มีกลไกการขับเคลื่อนที่เป็นระบบ สามารถตรวจสอบติดตามการส่งข้อมูลและการเผยแพร่
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารการด าเนินการตามนโยบายของรัฐที่ครบถ้วนถูกต้องท าให้มี
ข้อมูลในการตัดสินใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 

โดยกระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดส่งให้กับคณะท างานในระดับ
จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่นและหมู่บ้าน ตามแนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพ้ืนที่ และได้แจ้ง
ให้จังหวัด ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้ระดับจังหวัด 
(ทีม Admin จังหวัด) อ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือการรับรู้ระดับอ าเภอ/ท้องถิ่น (ทีม Admin อ าเภอ/ท้องถิ่น) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
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ด่วนที่สุด ที่ มท 0206.2/ว1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 น าไปสู่การปฏิบัติซึ่งคณะกรรมการ 
บูรณาการข้อมูลและการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนได้ส่งข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการสร้างการรับรู้ไปยังจังหวัด
ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) และทางเว็บไซต์ www.pr.moi.go.th จากนั้นกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งต่อที่ท าการปกครองจังหวัด ทุกจังหวัด ให้จังหวัดแจ้งอ าเภอ ก าชับและ
ติดตามการด าเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนทุกระดับ ตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
โครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องและเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวิทยุกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว7318 ลงวันที่ 19 มีนาคม 
2562 

อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เป็นอ าเภอ 1 ใน 9 อ าเภอของจังหวัดหนองคาย มีเขตพ้ืนที่
การปกครองมีจ านวน 3 ต าบล 41 หมู่บ้าน ได้ด าเนินการตามข้อสั่งการและแนวปฏิบัติตามคู่มือแนว
ทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพ้ืนที่ โดยการแต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือการรับรู้ระดับอ าเภอ (ทีม Admin อ าเภอ) ท าหน้าที่รับข้อมูลข่าวสารจากคณะท างานฯ ระดับ
จังหวัด ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ด้านการแก้ไขปัญหาการเกษตร (การผลิตและการตลาด)  
สวัสดิการแห่งรัฐ (เช่น บัตรสวัสดิการ การกระตุ้นเศรษฐกิจ) การรับสิทธิการรักษาพยาบาล สุขภาพ  
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานบุญประเพณี งานศาสนา เป็นต้น แล้วน าไปเผยแพร่ผ่าน
ช่องทาง การประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน, ลงพ้ืนที่ประชุมชี้แจงและให้ความรู้รายหมู่บ้าน, ระบบ
แอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) กลุ่มสร้างการรับรู้สู่ชุมชนอ าเภอสระใคร เฟสบุ๊ก (Facebook) อ าเภอสระใคร 
จากนั้นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จะเป็นผู้ท าหน้าที่น าข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในแต่ละ
หมู่บ้านรับทราบ ผ่านช่องทางการประชุมประชาคมหมู่บ้าน, หอกระจายข่าวหมู่บ้าน และช่องทางอ่ืน ๆ 
เช่น เฟสบุ๊ก (Facebook) และแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) ของหมู่บ้าน จากนั้นอ าเภอสระใคร จึงได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการสร้างการรับรู้สู่ชุ มชน ด้วยการแต่งตั้งคณะท างาน
ประเมินผลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนระดับต าบล ซึ่งมีองค์ประกอบประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ
ที่นายอ าเภอมอบหมายเป็นประธาน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในต าบลนั้น, ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น, ข้าราชการครู/ครู กศน., ตัวแทนภาคเอกชน, ตัวแทนภาคประชาชนเป็นคณะท างาน และ
ปลัดอ าเภอผู้รับผิดชอบประจ าต าบล 1 คน เป็นคณะท างานและเลขานุการ ท าหน้าที่ในการลงพ้ืนที่
แนะน า ให้ค าปรึกษา หรือแก้ไขปัญหาให้แก่หมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับฟังความเห็น
ของประชาชน เก็บข้อมูลการประเมินผลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ประชุมชี้แจงคณะท างานฯ ระดับ
ต าบลทุกต าบล เพ่ือก าหนดแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล ประเมินประสิทธิผลโครงการสร้างการรับรู้สู่
ชุมชน โดยใช้วิธีการสุ่มประเมินตัวอย่างจากทุกหมู่บ้านในต าบลนั้น อย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชนละ 10 
ครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน ประเมินผลการสร้างการรับรู้ในส่วนของต าบล เมื่อประเมินผลแล้วสรุป
รายงานให้กับคณะท างานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้ระดับอ าเภอ เพ่ือประเมินผล
ระดับอ าเภอต่อไป 

http://www.pr.moi.go.th/
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ปัจจุบันผู้วิจัยรับราชการต าแหน่งปลัดอ าเภอ สังกัดที่ท าการปกครองอ าเภอสระใคร จังหวัด
หนองคาย และเป็นปลัดอ าเภอผู้รับผิดชอบประจ าต าบลคอกช้าง ซึ่งต าบลคอกช้างเป็น 1 ใน 3 ต าบล
ของอ าเภอสระใคร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีประชากรชาย-หญิง รวมทั้งสิ้น 6,633 
คน จ านวนครัวเรือน 1,940 ครัวเรือน ประกอบกับอ าเภอสระใครได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้ผู้วิจัยเป็น
คณะท างานและเลขานุการ ในคณะท างานประเมินผลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนระดับต าบล (ต าบล
คอกช้าง) และในการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนตามโครงการสร้างการรับรู้สู่
ชุมชนนั้นเป็นช่องทางการสื่อสารที่มาจากส่วนกลางส่งมายังจังหวัด อ าเภอ และหมู่บ้านตามล าดับ 
โดยไม่ได้รับฟังความคิดเห็น/ความต้องการของประชาชนแต่อย่างใด ซึ่งการสื่อสารตาม ทัศนีย์  
ผลชานิโก (2560: 2) ได้อธิบายถึงลักษณะของการประชาสัมพันธ์ต้องประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสาร
สองทาง (Two-way communication) เป็นการสื่อสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับเกี่ยวกับข่าวสารของ
องค์การที่ต้องการสื่อสารให้สาธารณชนรับทราบและเข้าใจ และยังเป็นการสื่อสารย้อนกลับจากผู้รับ
คือ สาธารณชนไปยังองค์การที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์การ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิจัยแนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย กรณีศึกษา ต าบลคอกช้าง
อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคายในครั้งนี้ 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนตามโครงการ
สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ในเขตพ้ืนที่ต าบลคอกช้าง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 

2.2 เพ่ือน าเสนอแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย   
 
3. ค ำถำมกำรวิจัย 

ปัจจัยใดที่ส่ งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้สู่ ชุมชน  ตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ในเขตพ้ืนที่ต าบลคอกช้าง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 

 
4. ขอบเขตของงำนวิจัย 

4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการติดตามและประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการสร้าง

การรับรู้สู่ชุมชน ตามแนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพ้ืนที่ ของส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย กระทรวงมหาดไทย 
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4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้เป็นประชาชนที่อาศัยและมีภูมิล า เนาอยู่ในเขต

พ้ืนที่ต าบลคอกช้าง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย จ านวนทั้งสิ้น 332 ครัวเรือน จากทั้งหมด 
1,940 ครัวเรือน  

4.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
ผู้วิจัยท าการประเมินผลการด าเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการสร้างการรับรู้สู่

ชุมชน ในระหว่างเดือนตุลาคม 2652 - มีนาคม 2563 (ระยะเวลา 6 เดือน) โดยท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2563 

4.4 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
ผู้วิจัยเลือกพ้ืนที่ ต าบลคอกช้าง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เป็นพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งมี

จ านวน 13 หมู่บ้าน 
 

5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
5.1 ทราบถึงประสิทธิผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน 

ในเขตพ้ืนที่ต าบลคอกช้าง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 
5.2 สามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  

ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย 
 
6. วรรณกรรมและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาเรื่องแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  ตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย กรณีศึกษาหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลอกช้าง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 
จ านวน 13 หมู่บ้าน ผู้วิจัยได้ศึกษาจากระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ แนวทางการสร้างการรับรู้สู่
ชุมชนในระดับพ้ืนที่ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

6.1 สูตรกำรสื่อสำรของลำสแวลล์ (Lesswell)  
ฮาโรลด์ ลาสแวลล์ (Harold Lasswell) ได้ท าการวิจัยในเรื่องการสื่อสารมวลชนไว้ในปี พ.ศ. 

2491 และได้คิดสูตรการสื่อสารที่ถึงพร้อมด้วยกระบวนการสื่อสารที่สอดคล้องกัน โดยในการสื่อสาร
นั้นจะต้องตอบค าถามต่อไปนี้ให้ได้คือ 

ใคร       พูดอะไร      โดยวิธีการและช่องทางใด      ไปยังใคร       ด้วยผลอะไร 
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ใคร (Who) เป็นผู้ส่งหรือท าการสื่อสาร เช่น ในการอ่านข่าว ผู้อ่านข่าวเป็นผู้ส่งข่าวสารไปยัง
ผู้ฟังทางบ้าน  

พูดอะไร ด้วยวัตถุประสงค์อะไร (Says what, with what purpose) เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับ 
เนื้อหาข่าวสารที่ส่งไป ผู้ส่งจะส่งเนื้อหาอะไรโดยจะเป็นข่าวสารธรรมดาเพ่ือให้ผู้รับทราบความ
เคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละวัน  

โดยใช้วิธีการและช่องทางใด (By what means, in what channel) ผู้ส่งท าการส่งข่าวสาร
โดยการพูด การแสดงกริยาท่าทางใช้ภาพฯลฯ หรืออาจจะใช้อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า เช่น ไมโครโฟน 
หรือเครื่องเล่นวีซีดีเพ่ือถ่ายทอดเนื้อหาข่าวสารให้ผู้รับรับได้โดยสะดวก  

ส่งไปยังใคร ในสถานการณ์อะไร (To whom, in what situation) ผู้ส่งจะส่งข่าวสารไปยัง 
ผู้รับเป็นใครบ้าง เนื่องในโอกาสอะไร เช่น การอ่านข่าวเพ่ือให้ผู้ฟังทางบ้านทราบถึงเหตุการณ์ 
ประจ าวัน หรือแสดงการท ากับข้าวให้กลุ่มแม่บ้านชม ผู้ส่งย่อมต้องทราบว่าผู้รับเป็นกลุ่มใดบ้างเพ่ือ
สามารถเลือกสรรเนื้อหาและวิธีการส่งให้เหมาะสมกับผู้รับ  

ได้ผลอย่างไรในปัจจุบัน และอนาคต (With what effect, immediate and long term?) 
การส่งข่าวสารนั้นเพ่ือให้ผู้รับฟังผ่านไปเฉย ๆ หรือจดจ าด้วยซึ่งต้องอาศัยเทคนิควิธีการที่แตกต่างกัน 

6.2 ทฤษฏี SMCR ของเบอร์โล (Berio)  
เดวิด เค. เบอร์โล (David K.Berlo) ได้พัฒนาทฤษฎีที่ผู้ส่งจะส่งสารอย่างไร และผู้รับจะรับ 

แปลความหมาย และมีการโต้ตอบกับสารนั้นอย่างไร ทฤษฏี S M C R ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.1 แบบจ าลอง SMCR ของเบอร์โล 
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1) ผู้ส่ง (source) ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความช านาญในการสื่อสารโดยมีความสามารถใน 
“การเข้ารหัส” (encode) เนื้อหาข่าวสาร มีทัศนคติที่ดีต่อผู้รับเพ่ือผลในการสื่อสารมีความรู้อย่างดี
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่จะส่ง และควรจะมีความสามารถในการปรับระดับของข้อมูลนั้นให้เหมาะสม
และง่ายต่อระดับความรู้ของผู้รับ ตลอดจนพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับผู้รับด้วย  

2) ข้อมูลข่าวสาร (message) เกี่ยวข้องด้านเนื้อหา สัญลักษณ์ และวิธีการส่งข่าวสาร  
3) ช่องทางในการส่ง (channel) หมายถึง การที่จะส่งข่าวสารโดยการให้ผู้รับได้รับข่าวสาร 

ข้อมูลโดยผ่านประสานทสัมผัสทั้ง 5 หรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง คือ การได้ยิน การดู การสัมผัส  
การลิ้มรส หรือการได้กลิ่น  

4) ผู้รับ (receiver) ต้องเป็นผู้มีทักษะความช านาญในการสื่อสารโดยมีความสามารถใน 
“การถอดรหัส” (decode) สารเป็นผู้ที่มีทัศนคติ ระดับความ และพ้ืนฐานทางสังคมวัฒนธรรม เช่น
เดียวหรือคล้ายคลังกันกับผู้ส่งจึงจะท าให้การสื่อสารความหมายหรือการสื่อสารนั้นได้ผล  

ทฤษฏี S M C R มีปัจจัยที่มีความส าคัญต่อขีดความสามารถของผู้ส่งและรับที่จะท าการ
สื่อสารความหมายนั้นได้ผลส าเร็จหรือไม่เพียงใด มีดังนี้  

ทักษะในการสื่อสาร (communication skills) หมายถึง ทักษะซึ่งทั้งผู้ส่งและผู้รับควรจะมี
ความช านาญในการส่งและการรับการเพ่ือให้เกิดความเข้าใจกันได้อย่างถูกต้อง เช่น ผู้ส่งต้องมี
ความสามารถในการเข้ารหัสสาร มีการพูดโดยการใช้ภาษาพูดที่ถูกต้อง ใช้ค าพูดที่ชัดเจนฟังง่าย 
มีการแสดงสีหน้าหรือท่าทางที่เข้ากับการพูด ท่วงท านองลีลาในการพูดเป็นจังหวะ น่าฟัง หรือการ
เขียนด้วยถ้อยค าส านวนที่ถูกต้องสละสลวยน่าอ่าน เหล่านี้เป็นต้น ส่วนผู้รับต้องมีความสามารถในการ
ถอดรหัสและมีทักษะที่เหมือนกันกับผู้ส่งโดยมีทักษะการฟังที่ดี  ฟังภาษาที่ผู้ส่งพูดมารู้เรื่อง หรือ
สามารถอ่านข้อความที่ส่งมานั้นได้  

ทัศนคติ (attitudes) เป็นทัศนคติของผู้ส่งและผู้รับซึ่งมีผลต่อการสื่อสาร ถ้าผู้ส่งและผู้รับมี
ทัศนคติที่ดีต่อกันจะท าให้การสื่อสารได้ผลดี ทั้งนี้เพราะทัศนคติย่อมเกี่ยวโยงไปถึงการยอมรับซึ่งกัน
และกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับด้วย เช่น ถ้าผู้ฟังมีความนิยมชมชอมในตัวผู้พูดก็มักจะมีความเห็นคล้อย
ตามไปได้ง่าย แต่ในทางตรงข้าม ถ้าผู้ฟังมีทัศนคติไม่ดีต่อผู้พูดก็จะฟังแล้วไม่เห็นชอบด้วยและ 
มีความเห็นขัดแย้งในสิ่งที่พูดมานั้น หรือถ้าทั้งสองฝ่ายมีทัศนคติไม่ดีต่อกันท่วงท านองหรือน าเสียงใน
การพูดก็อาจจะห้วนห้าวไม่น่าฟัง แต่ถ้ามีทัศนคติที่ดีต่อกันแล้วมักจะพูดกันด้วยความไพเราะอ่าน
หวานน่าฟัง  

ระดับความรู้ (knowledge levels) ถ้าผู้ส่งและผู้รับมีระดับความรู้เท่าเทียมกันก็จะท าให้การ
สื่อสารนั้นลุล่วงไปด้วยดี แต่ถ้าหากความรู้ของผู้ส่งและผู้รับมีระดับที่แตกต่างกันย่อมจะต้องมีการ
ปรับปรุงความยากง่ายของข้อมูลที่จะส่งในเรื่องความยากง่ายของภาษาและถ้อยค าส านวนที่ใช้ เช่น 
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ไม่ใช่ค าศัพท์ทางวิชาการ ภาษาต่างประเทศ หรือถ้อยค ายาว ๆ ส านวนสลับซับซ้อน ทั้งนี้เพ่ือให้
สะดวกและง่ายต่อความเข้าใจ  

ระบบสังคมและวัฒนธรรม (socio-culture systems) ระบบสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละ
ชาติเป็นสิ่งที่มีส่วนก าหนดพฤติกรรมของประชาชนในประเทศนั้น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องไปถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติ สังคมและวัฒนธรรมในแต่ละชาติย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น การให้ความ
เคารพต่อผู้อาวุโส หรือวัฒนธรรมการกินอยู่ ฯลฯ ดังนั้น ในการติดต่อสื่อสารของบุคคลต่างชาติต่าง
ภาษา จะต้องมีการศึกษาถึงกฎข้อบังคับทางศาสนาของแต่ละศาสนาด้วย  

6.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรเลือกเปิดรับข่ำวสำรของบุคคล Hunt และRuben (1993; 
อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541: 122-124) ได้แสดงทัศนะถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับ
ข่าวสารของบุคคลไว้ดังนี้ 

1) ความต้องการ (Need) ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งในกระบวนการเลือกของมนุษย์คือ
ความต้องการ ความต้องการทุกอย่างของมนุษย์ทั้งความต้องการทางกายและใจทั้งความต้องการ
ระดับสูงและความต้องการระดับต่ า ย่อมเป็นตัวก าหนดการเลือกของเรา เราเลือกตอบสนองความ
ต้องการของเราเพ่ือให้ได้ข่าวสารที่ต้องการ เพ่ือแสดงรสนิยม เพ่ือการยอมรับในสังคม เพ่ือความ
พอใจ ฯลฯ 

2) ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) ทัศนคติ คือความชอบและมีใจโน้มเอียง
(Preference and Predisposition) ต่อเรื่องต่าง ๆ ส่วนค่านิยม คือหลักพ้ืนฐานที่เรายึดถือเป็น
ความรู้สึกที่ว่าเราควรจะท าหรือไม่ควรท าอะไรในการมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและคน 
ซึ่งทัศนคติและค่านิยม มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือกใช้สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือก
ตีความหมายและการเลือกจดจ า 

3) เป้าหมาย (Goal) มนุษย์ทุกคนมีเป้าหมาย มนุษย์ทุกคนก าหนดเป้าหมายในการด าเนิน
ชีวิตทั้งในเรื่องอาชีพ การเข้าสมาคม การพักผ่อน เป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เราก าหนดขึ้นนี้   
จะมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจ า
เพ่ือสนองเป้าหมายของตน 

4) ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งรวมทั้ง
ความสามารถดา้นภาษามีอิทธิพลต่อเรา ในการที่จะเลือกรับข่าวสารเลือกตีความหมายและเลือกเก็บ
เนื้อหาของข่าวนั้นไว้  

5) การใช้ประโยชน์ (Utility) กล่าวโดยทั่วไปแล้ว เราจะให้ความสนใจและใช้ความพยายาม
ในการที่จะเข้าใจและจดจ าข่าวสารที่เราสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

6) ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) การเป็นผู้รับสารของเรานั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่
กับลีลาในการสื่อสารของเรา คือ ความชอบหรือไม่ชอบสื่อบางประเภท ดังนั้นบางคนจึงชอบฟังวิทยุ 
บางคนชอบดูโทรทัศน์ บางคนชอบอ่านหนังสือพิมพ์ ฯลฯ 
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7) สภาวะ (Context) สภาวะในที่นี้ หมายถึง สถานที่ บุคคล และเวลาที่อยู่ในสถานการณ์
การสื่อสาร สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีอิทธิพลต่อการเลือกของผู้รับสาร การมีคนอ่ืนอยู่ด้วยมีอิทธิพลตรงต่อ
การเลือกใช้สื่อและข่าวสาร การเลือกตีความหมายและเลือกจดจ าข่าวสาร การที่เราต้องถูกมองว่า
เป็นอย่างไร การที่เราคิดว่าคนอ่ืนมองเราอย่างไร เราเชื่อว่าคนอ่ืนคาดหวังอะไรจากเรา และการที่คิด
ว่าคนอ่ืนคิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์อะไร ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการเลือกของเรา 

8) ประสบการณ์และนิสัย (Experience and Habit) ในฐานะของผู้รับสาร ผู้รับสารแต่ละ
คนพัฒนานิสัยการรับสาร อันเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการรับข่ าวสารของเรา เราพัฒนา
ความชอบสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง รายการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนั้นเราจึงเลือกใช้สื่อชนิดใดชนิด
หนึ่ง สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง และเลือกจดจ าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

6.4 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เกษรินทร์ โชคเพ่ิมพูนและวิเชียร ก่อกิจกุล (2561) ได้ท าการวิจัยแนวทางการบริหารจัดการ

หอกระจายข่าวแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ต าบลมะเกลือใหม่ อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
ผลการวิจัยพบว่า หอกระจายข่าวยังคงความส าคัญ เพราะจัดเป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะที่สุดกับ
ชุมชนและยังเป็นช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เนื้อหาสาระส าคัญแก่
ประชาชนได้เป็นอย่างดี น าเสนอได้อย่างครอบคลุม ถูกต้อง รวดเร็ว และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของคนใน
ชุมชน 

ทัศนีย์  ผลชานิ โก (2560: 2) ได้อธิบายถึงลักษณะของการประชาสัมพันธ์  “ต้อง
ประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารสองทาง (Two–way communication) เป็นการสื่อสารจากผู้ส่งไปยัง
ผู้รับเกี่ยวกับข่าวสาร ขององค์การที่ต้องการสื่อสารให้สาธารณชนรับทราบและเข้าใจ และยังเป็นการ
สื่อสารย้อนกลับจากผู้รับคือ สาธารณชนไปยังองค์การที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์การ  ทั้งนี้ 
การประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจ ต้องตั้งอยู่บนหลักความจริงเพ่ือมุ่งให้ เกิดความ
เชื่อถือ และปฏิบัติตาม ด้วยความสมัครใจ เพ่ือเป็นการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ า เสมอ 
การหวังผลในระยะยาวเพ่ือให้สาธารณชนมีความศรัทธา เชื่อใจ ในองค์กร และการประชาสัมพันธ์เป็น
การด าเนินอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน ควบคุมและประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล” 

เมตตา ดีเจริญ (2560) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดรายการหอกระจาย
ข่าวเพ่ือสนองตอบตามความต้องการของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลลาดบัวขาว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบการจัดรายการหอกระจายข่าวที่จะสนองตอบตาม
ความต้องการของชุมชนควรเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวหรือเป็นเรื่องของชุมชน ควรจัดรายการในช่วงเช้า
โดยก าหนดเป็นผังรายการการออกอากาศว่าเป็นรายการจากชุมชน ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบในการจัดรายการให้เข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมความรู้ด้านการจัดรายการเพ่ือให้มีความ
หลากหลายในรูปแบบการจัดรายการเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจให้ชุมชนได้มารับฟังรายการมากขึ้น
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นอกจากนี้ควรมีการบ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์การกระจายเสียงของหอกระจายข่าวอย่างสม่ าเสมอ
เพ่ือให้การกระจายเสียงมีคุณภาพ 

รัฐ กันภัย และธรรมนิตย์ วราภรณ์ (2558) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัด  
ภาคตะวันตกตอนล่าง มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาการรับรู้ข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชน
และการพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดภาคตะวันตกตอนล่าง 2) ศึกษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข่าวสารกับการ
พัฒนาท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนต าบล เขตจังหวัดภาคตะวันตกตอนล่าง และ 3) ศึกษาปัจจัยการ
รับรู้ ข่าวสารและการมี ส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จังหวัดภาคตะวันตกตอนล่าง ข้อค้นพบจากการวิจัยเชิงคุณภาพจะเห็นได้ว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ ได้รับข่าวสารทางการเมืองจากสื่อหอกระจายข่าวและเสียงตามสายของหมู่บ้าน 

 
7. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

จากการศึกษาแนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพ้ืนที่  ขั้นตอนและวิธีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ของกระทรวงมหาดไทยและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรในการศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งตัวแปร
อิสระ ได้แก่ ช่องทางที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความถี่ในการได้รับข้อมูลข่าวสาร/เดือน ข้อมูลข่าวสาร/
เรื่องราวที่ได้รับฟัง การน าไปใช้ประโยชน์ และตัวแปรตาม คือ ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชน
ในการด าเนินโครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน แนวทางในการพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน จากตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ผู้วิจัยได้ก าหนดเป็นกรอบ
แนวคิดของการวิจัยได้ดังภาพท่ี 7.1 

ตัวแปรอิสระ                                          ตัวแปรตำม 
 
 

 
 

1. ช่องทางที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร 
    -การประชุมประชาคม 
    -ประกาศจากหอกระจายข่าว 
    -หน่วยเคลื่อนที่ของส่วนราชการ 
    -ไลน์กลุ่มหมู่บา้น (Line) 
    -เฟสบุ๊คหมู่บา้น  
    -วิทยุชุมชน 

    -การแจ้งข่าวสารโดยคณะกรรมการหมู่บา้น           
2. ความถี่ในการไดร้ับข้อมูลข่าวสาร/เดือน 
3. ข้อมูลข่าวสาร/เรื่องราวท่ีไดร้ับฟัง 
4. การน าข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ 

1. ความพึงพอใจในการสร้างการรบัรู้สู่ชุมชน 
2. แนวทางในการพัฒนาช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในการสร้างการรับรู้ ให้กับ
ประชาชน  
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8. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
8.1 ประชากร กลุ่มเป้าหมายส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) คือ 

ประชาชนที่อาศัยและมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลคอกช้าง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 
จ านวนทั้งสิ้น 332 ครัวเรือน จากทั้งหมด 1,940 ครัวเรือน  

8.2 กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดหน่วยในการสุ่มตัวอย่างคือ ระดับครัวเรือน
จ านวน 332 ครัวเรือน โดยแต่ละครัวเรือนเก็บข้อมูลจากหัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัว
ครัวเรือนละ 1 คน โดยมีวิธีการค านวณใช้สูตรของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane, 1973: 727-728) 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ ระดับ 0.05 จากครัวเรือน
ทั้งหมด จ านวน 1,940 ครัวเรือน จากนั้นท าการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random 
Sampling) จากกลุ่มย่อยแต่ละหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เพ่ือเป็นสมาชิกของกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาตาม
สัดส่วน (Proportional allocation) คือชั้นใดมีประชากรมากควรได้รับการสุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนที่
มากกว่า (อาธง สุทธาศาสน์, 2527: 120-121) ดังตารางที่ 8.1  

ตารางที่ 8.1 การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) ของประชาชนต าบล 
คอกช้าง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 

หมู่ที ่ ชื่อบ้ำน จ ำนวนครัวเรือน จ ำนวนครัวเรือนโดยประมำณ/คน 
ในกำรเก็บแบบสอบถำม 

1 คอกช้าง 157 27 
2 ดงแสนแผง 87 15 
3 ดงลี ้ 103 18 
4 นาทราย 121 21 
5 เหมือดแอ่ 271 46 

6 นากอ 144 25 
7 สมสะอาด 132 23 

8 ดงมุข 143 24 
9 ใหม่เอราวณั 167 29 
10 โนนเชียงคูณ 141 24 

11 พลายงาม 225 38 
12 โพธิ์กลาง 124 21 

13 โนนธาต ุ 125 21 
รวม 1,940 332 
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เมื่อได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละหมู่บ้านแล้ว จึงสุ่มครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้านดังกล่าว 
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) แบบจับฉลากไม่ใส่กลับ จนได้ครบตาม
จ านวนที่ก าหนดไว้ 

8.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
การวิจัยเรื่องแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ตามนโยบาย

กระทรวงมหาดไทย กรณีศึกษาต าบลคอกช้าง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ใช้เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ข้อมูลจ านวนครัวเรื อน ข้อมูลจ านวนประชากร 
จ านวน 13 หมู่บ้าน ในเขตพ้ืนที่ต าบลคอกช้าง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย จากส านักทะเบียน
อ าเภอสระใคร  

2) ใช้แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็น เป็นการส ารวจความคิดเห็นประชาชนที่อาศัยและ  
มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลคอกช้าง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย แบบสอบถามที่ใช้มี
ลักษณะปลายปิด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา
และอาชีพ เป็นค าถามปลายปิดในรูปแบบตรวจรายการ โดยเป็นค าถามที่มีหลายค าตอบให้เลือก 
(Multiple Choice Questions) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรับรู้ข่าวสารของทางราชการ จ านวน 5 ข้อ เป็นค าถามปลายปิด
ในรูปแบบตรวจรายการ โดยเป็นค าถามที่มีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions)
และค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จ านวน 1 ข้อ 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามปลายปิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในโครงการสร้างการรับรู้สู่
ชุมชน ให้ข้อมูลในรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) จ านวน 12 ข้อ 

8.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ประชาชนที่อาศัยและมีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ต าบลคอกช้าง

อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย จ านวน 332 ชุด โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในโครงการ
สร้างการรับรู้สู่ชุมชน และท าการเก็บรวบรวมในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 

8.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิจัยเรื่องแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ตามนโยบาย

กระทรวงมหาดไทย กรณีศึกษาต าบลคอกช้าง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย รวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ แล้วน ามาท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยการน ามาแปลง
เป็นรหัสเพื่อด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบความถูก
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ต้อง ความครบถ้วนของข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่า ซึ่งผู้วิจัยได้
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ด้านข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้เป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ คือ ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 

ส่วนที่ 2 ด้านข้อมูลการรับรู้ข่าวสารของทางราชการ สถิติที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
คือ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ  

ส่วนที่ 3 ด้านความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินการโครงการสร้างการรับรู้สู่
ชุมชน สถิติที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation: S.D.) และการประเมินค่าความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) 

 

9. ผลกำรวิจัยและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
จากการด าเนินการวิจัยเรื่องแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนตาม

นโยบายกระทรวงมหาดไทย กรณีศึกษาต าบลคอกช้าง อ าเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่อาศัยและมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลคอกช้าง  
อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย จ านวน 332 ครัวเรือน ๆ ละ 1 คน และได้แบบสอบถามกลับคืนมา 
จ านวน 332 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามทั้งหมด เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้ตารางประกอบ ค าบรรยาย
จ าแนกได้ดังต่อไปนี้ 

9.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำง 
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 332 คน ซึ่งเป็นประชาชนที่อาศัย

และมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลคอกช้าง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ปรากฏผลดังนี้ 

ตารางที ่9.1 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 140 42.2 

หญิง 192 57.8 
รวม 332 100 

 

จากตารางที่ 9.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 192 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.8 และเพศชาย จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 
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ตารางที่ 9.2 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
อำย ุ จ ำนวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 18 ปี - - 

18-25 ปี 8 2.4 
26-40 ปี 92 27.7 
41-60 ปี 173 52.1 

60 ปีขึ้นไป 59 17.8 
รวม 332 100 

 

จากตารางที่ 9.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 41-60 ปี คิดเป็น 
ร้อยละ 52.1 รองลงมาคืออายุในช่วง 26-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.7 อายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
17.8 และอายุในช่วง 18-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.4 ตามล าดับ 

ตารางที่ 9.3 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการศึกษา 
กำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

ระดับประถมศึกษา 100 30.1 
ระดับมัธยมศึกษา 127 38.3 
ระดับ ปวช. 41 12.3 
ระดับ ปวส. 42 13.0 
ระดับปริญญาตรี 21 6.3 
ระดับปริญญาโทขึ้นไป - - 

รวม 332 100 
 

จากตารางที่ 9.3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 38.3 รองลงมาคือระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30.1 ระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 13.0 
ระดับ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 12.3 และระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 6.3 ตามล าดับ 

ตารางที่ 9.4 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 

รับจ้างท่ัวไป 72 21.7 

รับราชการ 26 7.8 
บริษัทเอกชน 45 13.6 
เกษตรกรรม 186 56.0 
อื่น ๆ (ข้าราชการบ านาญ) 3 0.9 

รวม 332 100 
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จากตารางที่ 9.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 56.0 รองลงมาคือรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 21.7 บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 13.6 
รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 7.8 และข้าราชการบ านาญ คิดเป็นร้อยละ 0.9 ตามล าดับ 

9.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรรับรู้ข่ำวสำรของทำงรำชกำร 
จากการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเคยได้รับฟังข้อมูลข่าวสารจากหอกระจายข่าวประจ า

หมู่บ้านหรือจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน จ านวน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ตารางที่ 9.5 จ านวนและร้อยละช่องทางที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับข้อมูลข่าวสาร (ตอบได้มากกว่า 1 
ค าตอบ) 

ช่องทำงที่ได้รับข้อมูลข่ำวสำร จ ำนวน ร้อยละ 
การประชุมประชาคม 224 26.6 
ประกาศจากหอกระจายข่าว 312 34.0 
หน่วยเคลื่อนที่ของส่วนราชการ 110 12.0 

ไลน์กลุ่มหมู่บ้าน (Line) 155 16.9 
เฟสบุ๊คหมู่บ้าน 24 2.6 

วิทยุชุมชน - - 
การแจ้งข่าวสารโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน 72 7.9 

รวม  100 

 

จากตารางที่ 9.5 พบว่าช่องทางที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่ สุด คือ
ประกาศจากหอกระจายข่าว คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมาคือ การประชุมประชาคม คิดเป็นร้อยละ
26.6 ไลน์กลุ่มหมู่บ้าน (Line) คิดเป็นร้อยละ 16.9 หน่วยเคลื่อนที่ของส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ
12.0 การแจ้งข่าวสารโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 7.9 และเฟสบุ๊คหมู่บ้าน คิดเป็น 
ร้อยละ 2.6 ตามล าดับ 

ตารางที ่9.6 จ านวนและร้อยละความถี่ในการได้รับข้อมูลข่าวสาร/เดือน  
ควำมถี่ในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำร จ ำนวน ร้อยละ 

1-3 ครั้ง/เดือน 14 4.2 
4-6 ครั้ง/เดือน 53 16.0 

7 ครั้งขึ้นไป/เดือน 265 79.8 
รวม 332 100 

 



24 
 

จากตารางที่ 9.6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการได้รับข้อมูลข่าวสาร/เดือน 
มากที่สุด คือ 7 ครั้งข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 79.8 รองลงมาคือ 4-6 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ16.0 และ 
1-3 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 4.2 ตามล าดับ 

ตารางที่ 9.7 จ านวนและร้อยละข้อมูลข่าวสาร/เรื่องราวที่ผู้ตอบแบบสอบถามเคยได้รับฟัง (ตอบได้
มากกว่า 1 ค าตอบ) 

ข้อมูลข่ำวสำร/เร่ืองรำวที่เคยได้รับฟัง จ ำนวน ร้อยละ 

การแจ้งการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 244 19.2 
การประชาสัมพันธ์ด้านการแก้ไขปัญหาการเกษตร 
(การผลิตและการตลาด) 

221 17.4 

สวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรสวัสดิการ, การกระตุ้นเศรษฐกิจ) 268 21.1 

การรับสิทธิการรักษาพยาบาล สุขภาพ 93 7.3 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 226 17.8 
งานบุญประเพณี งานศาสนา 220 17.3 

อื่น ๆ - - 
รวม  100 

 

จากตารางที่ 9.7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเคยได้รับฟังข้อมูลข่าวสาร/เรื่องราวเกี่ยวกับ
สวัสดิการแห่งรัฐมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 21.1 การแจ้งการประชุมประชาคมหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 
19.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คิดเป็นร้อยละ 17.8 การประชาสัมพันธ์ด้านการแก้ไข
ปัญหาการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 17.4 งานบุญประเพณ ีงานศาสนา คิดเป็นร้อยละ 17.3 และการรับ
สิทธิการรักษาพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 7.3 ตามล าดับ 

ตารางที่ 9.8 จ านวนและร้อยละข้อมูลข่าวสารที่ผู้ตอบแบบสอบถามน าไปใช้ประโยชน์อย่างไร 
(ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
น ำข้อมลูข่ำวสำรไปใช้ประโยชน์ จ ำนวน ร้อยละ 

รับทราบข่าวสารราชการที่ถูกต้อง 251 17.5 
การรับสวัสดิการแห่งรัฐ 270 18.8 

งานบุญประเพณี งานศาสนา 190 13.2 
การแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน 65 4.5 

การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร 203 14.1 
การรับสิทธิการรักษาพยาบาล สุขภาพ 96 6.7 
การเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ 230 16.0 
ช่องทางการประกอบอาชีพ แรงงาน 133 9.2 

รวม  100 
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จากตารางที่ 9.8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามน าข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์มากที่สุด คือ
การรับสวัสดิการแห่งรัฐ คิดเป็นร้อยละ 18.8 รับทราบข่าวสารราชการที่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 17.5 
การเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 16.0 การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 14.1 
งานบุญประเพณี งานศาสนา คิดเป็นร้อยละ 13.2 ช่องทางการประกอบอาชีพ แรงงาน คิดเป็น 
ร้อยละ 9.2 การรับสิทธิการรักษาพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 6.7 และการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน 
คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามล าดับ 

9.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจในโครงกำรสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 
การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลคอกช้าง อ าเภอสระใคร จังหวัด

หนองคาย จ านวน 332 คน มีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 

ตารางที ่9.9 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ต าบล
คอกช้าง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย  

หัวข้อกำรประเมิน  S.D. ระดับควำม
พึงพอใจ 

1. การรับรู้ข่าวสารราชการในระดับพ้ืนท่ี 3.88 0.54 ปานกลาง 
2. การรับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางการประชุมประชาคม 3.95 0.58 ปานกลาง 

3. การรับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางการประกาศจากหอกระจายข่าว 3.76 0.59 ปานกลาง 

4. การรับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางไลน์กลุ่มหมู่บ้าน (ถ้ามี) 3.72 0.45 ปานกลาง 

5. การรับข้อมูลข่าวสารจากช่องเฟสบุ๊กหมู่บ้าน (ถ้ามี) 2.97 0.88 น้อย 

6. การรับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางวิทยุชุมชน (ถ้ามี) - -  

7. การรับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานเคลื่อนที่ของส่วนราชการ 3.81 0.67 ปานกลาง 

8. การรับข้อมูลข่าวสารจากการแจ้งข่าวโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน 2.83 0.65 น้อย 

9. การสื่อสารด้วยภาษาท่ีมีความชัดเจน 3.86 0.63 ปานกลาง 

10. เนื้อหาข่าวสารมีความหลากหลาย ครอบคลุมรอบด้าน เช่น 
การสาธารณสุข การศึกษา ด้านการเกษตรกรรม ความมั่นคง ฯลฯ 

3.55 0.98 ปานกลาง 

11. ข้อมูลข่าวสารมีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน 4.08 0.77 มาก 

12. สามารถน าข่าวสารไปต่อยอด/ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 4.86 0.37 มาก 

รวม 3.75 0.64 ปำนกลำง 
หมายเหตุ ระดับคะแนน : 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด 
  

จากตารางที่ 9.9 พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการสร้างการรับรู้สู่
ชุมชน ในพ้ืนที่ต าบลคอกช้าง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย มากที่สุด คือ สามารถน าข่าวสารไป
ต่อยอด/ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.86 รองลงมาคือ 
ข้อมูลข่าวสารมีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน มีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.08 การรับข้อมูล
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ข่าวสารจากช่องทางการประชุมประชาคม มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.95 การรับรู้
ข่าวสารราชการในระดับพื้นท่ี มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.88 การสื่อสารด้วยภาษา
ที่มีความชัดเจน มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.86 การรับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงาน
เคลื่อนที่ของส่วนราชการ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.81 การรับข้อมูลข่าวสารจาก
ช่องทางการประกาศจากหอกระจายข่าว มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.76 การรับ
ข้อมูลข่าวสารจากช่องทางไลน์กลุ่มหมู่บ้าน มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.72 เนื้อหา
ข่าวสารมีความหลากหลาย ครอบคลุมรอบด้าน เช่น การสาธารณสุข การศึกษา ด้านการเกษตรกรรม  
ความมั่นคง ฯลฯ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.55 การรับข้อมูลข่าวสารจากช่อง
เฟสบุ๊กหมู่บ้าน มีความพึงพอใจในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.97 และการรับข้อมูลข่าวสารจากการแจ้ง
ข่าวโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน มีความพึงพอใจในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.83 

จากการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 33.1 ได้ให้ข้อเสนอแนะใน
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดยเสนอให้เพ่ิมโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามโครงการเน็ตประชารัฐ 
ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 เสนอแนะให้ควรเพ่ิม/ปรับปรุงแก้ไขจุดรับสัญญาณการกระจาย
เสียงของหอกระจายข่าวหมู่บ้านให้มีความชัดเจนและครอบคลุมพ้ืนที่หมู่บ้านมากยิ่งข้ึน 

 

10. สรุป และข้อเสนอแนะ 
การศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ตามนโยบาย

กระทรวงมหาดไทย กรณีศึกษาต าบลคอกช้าง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ท าการศึกษาโดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนตามโครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในเขตพ้ืนที่ต าบลคอกช้าง 
อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 2) เพ่ือน าเสนอแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้สู่
ชุมชน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย   

10.1 สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้กับประชำชนตำมโครงกำร
สร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชนในเขตพื้นที่ต ำบลคอกช้ำง อ ำเภอสระใคร จังหวัดหนองคำย  

จากข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงร้อยละ 57.8 มีอายุอยู่ในช่วง 41-60 ปี ร้อยละ 52.1 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ร้อยละ 38.3 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 56.0 

จากข้อมูลการรับรู้ข่าวสารของทางราชการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเคยได้รับฟังข้อมูล
ข่าวสารจากหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านหรือจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน จ านวน 332 คน  
ร้อยละ 100 ช่องทางที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด คือ ประกาศจากหอกระจาย
ข่าว ร้อยละ 34.0 ความถี่ในการได้รับข้อมูลข่าวสาร คือ 7 ครั้งขึ้นไป/เดือน ร้อยละ 79.8 ได้รับฟัง
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ข้อมูลข่าวสาร/เรื่องราวเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐ ร้อยละ 21.1 น าข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์มาก
ที่สุด คือ การรับสวัสดิการแห่งรัฐ ร้อยละ 18.8 

จากข้อมูลความพึงพอใจในโครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน พบว่า ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อโครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ในพ้ืนที่ต าบลคอกช้าง  อ าเภอสระใคร จังหวัด
หนองคาย มากที่สุด คือ สามารถน าข่าวสารไปต่อยอด/ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.86 รองลงมาคือ ข้อมูลข่าวสารมีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.08 การรับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางการประชุมประชาคม มีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.95 และมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การรับข้อมูลข่าวสารจาก
การแจ้งข่าวโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน มีความพึงพอใจในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.83 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อโครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.75 

จากการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะในการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดยเสนอให้
เพ่ิมโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามโครงการเน็ตประชารัฐให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และควรเพ่ิม/ปรับปรุงแก้ไขจุดรับสัญญาณการ
กระจายเสียงของหอกระจายข่าวหมู่บ้านให้มีความชัดเจนและครอบคลุมพ้ืนที่หมู่บ้านมากยิ่งขึ้น 

10.2 แนวทำงกำร เพิ่ มประสิทธิภำพกำรสร้ ำงกำรรับรู้ สู่ ชุมชน  ตำมนโยบำย
กระทรวงมหำดไทย   

จากผลการสรุปการศึกษาวิจัยข้างต้นสามารถสรุปเป็นแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ได้ว่าหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านเป็นปัจจัย
ที่ต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกในการด าเนินการโครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในพ้ืนที่ต าบลคอก
ช้าง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ดังนั้น คณะท างานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการ
รับรู้ระดับอ าเภอ จะต้องเน้นย้ าและแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานให้กับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกาศข่าวประจ าหมู่บ้าน ให้หมั่นตรวจสอบ ดูแลรักษา รวมตลอดถึง 
การเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน จุดรับสัญญาณการกระจายเสียงของหอกระจายข่าวหมู่บ้านให้มีความชัดเจนและครอบคลุม
พ้ืนที่หมู่บ้านมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เกษรินทร์ โชคเพ่ิมพูน และวิเชียร ก่อกิจกุล 
(2561) ได้ท าการวิจัยแนวทางการบริหารจัดการ หอกระจายข่าวแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ต าบล
มะเกลือใหม่ อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า หอกระจายข่าวยังคงความส าคัญ 
เพราะจัดเป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะที่สุดกับชุมชนและยังเป็นช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสาร 
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เนื้อหาสาระส าคัญแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี น าเสนอได้อย่างครอบคลุม 
ถูกต้อง รวดเร็ว และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของคนในชุมชน นอกจากนี้ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารที่
จะต้องได้รับการพัฒนา เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ในการสร้างช่อง
ทางการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนให้มีความหลากหลายและสามารถน าข้อมูลข่ าวสารส่งถึง
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ประชาชนในระดับท้องที่  ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือช่องทางที่กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูล
ข่าวสารน้อยที่สุด 3 อันดับ ประกอบด้วย เฟซบุ๊คหมู่บ้าน การแจ้งข่าวสารโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน 
และไลน์กลุ่มหมู่บ้าน (Line) โดยสามารถพัฒนาให้ประชาชนเข้าถึงเฟซบุ๊คหมู่บ้าน และไลน์กลุ่ม
หมู่บ้าน (Line) ด้วยการน าข้อมูลการศึกษาวิจัยเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเพ่ิมโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามโครงการเน็ตประชารัฐให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน การอบรมให้ความรู้
วิธีการใช้งาน/การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จากโทรศัพท์มือถือ (Smartphone) ตามความเหมาะสมของ
กลุ่มตัวอย่างในแต่ละหมู่บ้าน ส าหรับการแจ้งข่าวสารโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน จะต้องเพ่ิมบทบาท
หน้าที่และจัดท าแผนการปฏิบัติงานในการแจ้งข่าวสารให้ประชาชนรับทราบเป็นรายครัวเรือน   

ด้านความถี่ในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า อยู่ที่ 7 ครั้งขึ้นไป/เดือน 
ถือเป็นนัยยะส าคัญท่ีแสดงให้เห็นว่าในระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 ในระดับหมู่บ้าน/
ชุมชน ได้มีการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่อง  

ด้านข้อมูลข่าวสาร/เรื่องราวที่กลุ่มตัวอย่างเคยได้รับฟังมากที่สุด พบว่า เป็นข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐ ถือเป็นเรื่องใกล้ตัว มีผลกับสิทธิ
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากนโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องที่
ประชาชนให้ความสนใจ ติดตามข่าวสารและจดจ าได้มากกว่าเรื่องอ่ืน ๆ และข้อมูลข่าวสาร/เรื่องราว
ที่กลุ่มตัวอย่างเคยได้รับฟังน้อยที่สุด พบว่า เป็นข้อมูลข่าวสารการรับสิทธิการรักษาพยาบาล  
แนวทางในการพัฒนา คือ คณะท างานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้ระดับอ าเภอ
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่ส่งให้หมู่บ้านว่ามีเนื้อหาครอบคลุมการรับสิทธิการรักษาพยาบาล
หรือไม่ หากมีข้อมูลข่าวสารแล้วจะต้องเน้นย้ าก านัน ผู้ใหญ่บ้านให้เพ่ิมความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่ าวสารด้านนี้ ให้ เ พ่ิมมากยิ่ งขึ้น  หากไม่พบข้อมูลจะต้องแจ้ งผลไปยั งกรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้คณะท างานบูรณาการข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
(ทีม Admin กลาง) บูรณาการข้อมูลข่าวสารและเพ่ิมประเด็นข้อมูลข่าวสารด้านนี้ให้มากข้ึน       

ข้อมูลข่าวสารที่กลุ่มตัวอย่างน าไปใช้ประโยชน์มากที่สุด พบว่า เป็นการรับสวัสดิการแห่งรัฐ                  
ถือเป็นนัยยะส าคัญที่แสดงให้เห็นว่า ในการด าเนินงานตามโครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนนั้นเป็น
ประโยชน์และเกิดผลดีต่อประชาชนที่สามารถน าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับน าไปต่อยอด/ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้    

10.3 ข้อเสนอแนะ 
1) ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินผลโครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กรณีศึกษาต าบลคอกช้าง  

อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ควรใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นการเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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2) ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 
การศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินผลโครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ควรใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก

เป็นการเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ควรมีการศึกษาวิจัยในพ้ืนที่ต าบล
อ่ืน ๆ เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้เป็นข้อมูลเสนอแนะต่อกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการ
พัฒนา ปรับปรุงระบบการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนในระดับพ้ืนที่  การพัฒนาช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ตามโครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนต่อไป  
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กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนและภำคเอกชนในกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน ในอ ำเภอเชยีงคำน จังหวัดเลย 

กฤติยา พลซา* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษา “เรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคเอกชนในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนและภาคเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอ าเภอเชียงคานจังหวัดเลย 2) 
เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคเอกชนต่อการด าเนินงาน
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อ าเภอเชียงคาน ประชากรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 1) ผู้ประกอบการ 
หมายถึงผู้ประกอบการโรงแรม เกสเฮาส์ ร้านอาหาร 2) ภาคประชาชน คือ ผู้น าชุมชน ชาวบ้านใน
ชุมชน อบต. อบจ. เทศบาลและการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบสอบถาม จ านวน 
200 คนและแบบสัมภาษณ์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย  

หาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ส่วนการวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (content Analysis) โดยน าเสนอรูปของ
ความเรียง (Descriptive Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคเอกชนในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จ าแนกตาม
คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ พบว่าประชาชนที่มีเพศ อายุ
แตกต่างกันมีการศึกษาที่แตกต่างกัน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

ค ำส ำคัญ: การท่องเที่ยวยั่งยืน, อ าเภอเชียงคาน, จังหวัดเลย 
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1. บทน ำ 
การท่องเที่ยวของจังหวัดเลยมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ

อ าเภอเชียงคานอ าเภอเชียงคานเป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดเลยเดิมอ าเภอเชียงคานตั้งอยู่ที่เมืองชะนะ
คาม ประเทศลาว แห่งราชอาณาจักรล้านช้าง ประมาณ พ.ศ. 1400 ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2500 
อาณาจักรล้านช้างแยกออกเป็น 2 อาณาจักร มีอาณาจักรหลวงพระบาง และอาณาจักรเวียงจันทน์ 
ต่อมาทางหลวงพระบางได้สร้างเมืองปากเหือง ซึ่งอยู่ฝั่งทางขวาของแม่น้ าโขงเป็นเมืองหน้าด่านและ
ทางเวียงจันทร์ได้ตั้งเมืองเชียงคานต่อมาเมืองปากเหืองได้ตกเป็นของฝรั่งเศส คนไทยที่อยู่เมืองปาก
เหืองได้อพยพมาอยู่เมืองใหม่เชียงคานหรืออ าเภอเชียงคานในปัจจุบันนี้ เชียงคานเป็นที่รู้จักกันใน
ฐานะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม มีเอกลักษณ์ชุมชนมีการอนุรักษ์บ้านโบราณ 100 ปี 
ประกอบกับความงดงามของทัศนียภาพที่อยู่ติดกับแม่น้ าโขงและการค้าขายระหว่างไทยลาวใน
ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวิถีได้เข้ามามีบทบาทท าให้คนหันกลับมาสนใจวิถีแบบโบราณ 
บ้านริมแม่น้ าโขงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและเริ่มได้รับความนิยมจากการท่องเที่ยวเมื่อปี 2554 คน
เริ่มเข้ามาท่องเที่ยวท าให้เกิดเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดและเกิดการขยายตัวของภาคธุรกิจ
ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม โฮมสเตย์ ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ท าให้เกิดรายได้
เศรษฐกิจเข้ามาในจังหวัดเลยเป็นจ านวนมากเพ่ือยกระดับคุณภาพของการท่องเที่ยวให้มีนักท่องเที่ยว
เข้ามาเที่ยวมากท่ีสุด 

โดยวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ประกอบการและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ในอ าเภอ
เชียงคานให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและมีรายได้ที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ในด้านของการบริหาร
จัดการยังขาดความไม่เป็นระเบียบขาดความร่วมของภาคประชาชน และภาคเอกชนอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวให้ความส าคัญแต่เพียงปัจจัยที่เป็นตัวเงินสิ่งต่าง ๆ ที่ควรคู่แก่สังคมไทยไม่ว่าจะเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมก็ถูกท าลายหรือลดทอนคุณค่าลงจากการ ส่งเสริมธุรกิจ
ท่องเที่ยว ท าให้คุณค่าของสถานที่ท่องเที่ยวสูญหายไปด้วย ชุมชนซึ่งมีวิถีชีวิตในการด ารงอยู่จึงได้รับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยากท่ีจะหลีกเลี่ยงนับได้ว่าเป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดปัญหาไม่ยั่งยืนในสังคม เช่น
ความเสื่อมโทรมของพ้ืนที่ทางธรรมชาติ การท าลายสภาพแวดล้อมของนักท่องเที่ยวและ
ผู้ประกอบการในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมีผลต่อการ
ด ารงชีวิตของคนในบริเวณอ าเภอเชียงคาน ดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนและภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นสิ่งส าคัญมาก เนื่องจาก
ประชาชนเป็นเจ้าของท้องถิ่นมีศิลปวัฒนธรรมมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรต่าง ๆ จึงสามารถที่จะน าประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อ าเภอชียงคาน  
เพ่ือเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวสร้างรายได้ ควรเริ่มจากความต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชน
และภาคเอกชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่อ าเภอเชียงคาน ซึ่งผลจากการมีส่วนร่วมนั้นก็จะ
ท าให้ผู้ประกอบการ ธุรกิจท่องเที่ยว ประชาชนในพ้ืนที่ เกิดการกระจายรายได้น าไปสู่ผลทางด้าน
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เศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมท าให้แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่อ าเภอเชียงคานเกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน  
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในอ าเภอเชียงคานจังหวัดเลย 

2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคเอกชนต่อ 
การด าเนินงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อ าเภอเชียงคาน 
 
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
4. วรรณกรรมและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ผลกำรศึกษำ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน คือการที่กลุ่ม ประชาชนคือการออกมาท างานร่วมกัน บุคคลใน
ชุมชน องค์กรต่างซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น ร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจและร่วมรับผลประโยชน์ โดยมีเป้าหมายเดี่ยวกันเพ่ือให้
บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันของกลุ่มและรู้รับผิดชอบร่วมกับกลุ่ม     

4.1 ควำมหมำยของกำรมีส่วนร่วมของประชำชน   
ลิส (Lisk, 1985; อ้างถึงใน ปรีดา เจษฎาวรางกุล, 2550: 24) ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วม

ของประชาชนไว้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีความสัมพันธ์กับแนวคิดของการเชื่อใจและ 
การยอมรับตนเองเพ่ือที่จะน าไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถสังเกตได้จาก
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ระดับความพึงพอใจ ระดับความไว้วางใจและต้องครอบคลุมทัศนคติ ความคาดหวังและกิจกรรมที่ต้อง
ปฏิบัติร่วมกัน 

วรรณิการ์ ภูมิวงศ์พิทักษ์ (2540: 12) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ การมีส่วน
ร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ให้ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนที่เห็น
พ้อง ต้องกันเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการด าเนินงาน โดยการร่วมคิด ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วม
แบ่งปัน ผลประโยชน์ และร่วมในการติดตามประเมินผล  

ประชัย ศรีจามร (2549) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า เป็นการสร้าง
โอกาส ให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในแนวทางการพัฒนา โดยผ่านทางกระบวนการ
ส่งเสริมชักน า การสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้ การริเริ่มในการคิด ร่วม
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาร่วมแก้ไขและวางแผนปฏิบัติ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
ทรัพยากรทางการบริการ ตลอดจนอ านาจในการตัดสินใจในการก าหนดกิจกรรม แนวทางการด าเนิน
กิจกรรมของตนเองให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นภายในชุมชนด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถของตนเอง
เพ่ือเพ่ิมและพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการและควบคุมการใช้  และการกระจายทรัพยากร
ตลอดจนปัจจัยการผลิตในสังคมอันจะน าไปสู่การพ่ึงพาตนเอง 

สรุปได้ว่า ความหมายของการมีส่วนร่วมของนักวิชาการที่กล่าวมาในข้างต้นนี้สามารถให้
ความหมายของค าว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนได้แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการชุมชน หรือ
กิจการการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การ่วมการตัดสินใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  

4.2 รูปแบบ ลักษณะข้ันตอนกำรมีส่วนร่วม 
Fornaroff (1980: 104) กล่าวว่า การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เพ่ือการ

กระท ากิจการใดกิจกรรมหนึ่งให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน มีนักวิชาการได้เสนอแนวคิดถึงขั้นตอนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนดังนี้ 

กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน มีข้ันตอนการมีส่วนร่วม ดังนี้   
1) การวางแผน รวมถึงการตัดสินใจในการก าหนดเป้าหมาย กลวิธี ทรัพยากรที่ต้องใช้ 

ตลอดจนการติดตามประเมินผล 
2) การด าเนินงาน   
3) การใช้บริการจากโครงการ   
4) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
แอนดรูว์ และสตีเฟล (Andrew & stiefel, 1980; อ้างถึงใน ทานตะวัน อินทร์จันทร์, 2546: 

19)ได้กล่าวถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมไว้ 4 ประการ คือ 
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
2) การมีส่วนร่วมในข้ันตอนปฏิบัติการ 
3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
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4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1977; อ้างถึงใน ธนวัฒน์ ค าภีลานนท์, 2550: 21-

22) ได้อธิบายและวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมโดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ริเริ่ม

ตัดสินใจ ด าเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ 
2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบไปด้วยการสนับสนุน

ทางด้านทรัพยากร การเข้าร่วมในการบริหาร และการประสานขอความร่วมมือ  
3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ทางด้านต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ผลประโยชน์

ทางด้านวัสดุ ผลประโยชน์ทางสังคมและผลประโยชน์ส่วนบุคคล  
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจสอบ 

การด าเนินกิจกรรมทั้งหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป  

4.3 แนวคิดเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของลูกค้ำและกำรให้บริกำร  
ควำมหมำยของควำมพึงพอใจ  
ความพึงพอใจ (Satisfaction)  หมายถึง ความพึงพอใจในการบริการแยกได้ เป็น 2 

ความหมาย คือผู้รับบริการ และความพึงพอใจของผู้บริโภค เป็นความรู้สึกของบุคลในทางบวก 
ความชอบ ความสบายใจ ความสุขต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ 

Mullins (1985) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ หลาย ๆ ด้าน 
เป็นสภาพที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคลที่ประสบความส าเร็จในงานทั้งด้านปริมาณและ
คุณภาพ เกิดจากมนุษย์จะมีแรงผลักดันบางประการในตัวบุคคล ซึ่งเกิดจากการที่ตนเองพยายามจะ
บรรลุถึงเป้าหมายบางอย่างนั้นแล้วจะเกิดความพอใจเป็นผลสะท้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นเป็น
กระบวนการหมุนเวียนต่อไปอีก 

สุวิมล คาย่อย (2555) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลซึ่งแสดงออกใน
ด้านบวกหรือลบที่มีความสัมพันธ์กับการได้รับการตอบสนองต่อสิ่งที่ต้องการ ซึ่งความรู้สึกพึงพอใจจะ
เกิดข้ึน เมื่อบุคคลได้รับหรือบรรลุจุดหมายในสิ่งที่ต้องการในระดับหนึ่งและความรู้สึกจะลดลงหรือไม่
เกิดข้ึนหากความต้องการหรือจุดหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง 

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่ต้องการ ท าให้ได้รับความรู้สึกถึงการให้บริการหรือความ
ประทับใจจะท าให้ตอบสนองความต้องการและบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ในส่วนของ
ด้านการให้บริการที่มีใจรักก็จะท าให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาใช้บริการ 
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องค์ประกอบของควำมพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ เป็นสิ่งส าคัญในการที่ช่วยท าให้งานส าเร็จถ้างานนั้นเกี่ยวกับด้านการบริการก็

จะท าให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความประทับใจ และท าให้ลูกค้ามาใช้งานในด้านบริการเยอะขึ้นทุกอย่าง
ขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่ของผู้ที่ให้บริการ ว่าจะบริการลูกค้าอย่างไรให้ประทับใจและเกิดความ
ประทับใจที่จะกลับมาใช้บริการอีก 

ความพึงพอใจขึ้นอยู่กับองค์ประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการ การวัดความพึง
พอใจสามารถท าได้หลายวิธี  

1) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ต้องอาศัยความช านาญการร่วมมือของผู้ถูกสัมภาษณ์และ
ค าถามค าตอบตามข้อมูลเท็จจริง  

ควำมพึงพอใจในกำรบริกำรของผู้รับบริกำร  
ความพึงพอใจและความส าคัญต่อผู้รับบริการ เป็นสิ่งที่ผู้รับบริการจะต้องได้จากการมารับ

บริการนั้น โดยมุ่งความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย และคุณภาพของการให้บริการ ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการนั้นเป็นตัวผลักดันให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นของผู้รับบริการเอง เช่นการบริการด้านโรงแรม ด้าน
อาหาร ค าแนะน าด้านการท่องเที่ยวการน าเสนอที่ดีแก่ผู้รับบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ ยิ้มแย้ม มีใจรัก
การบริการถึงจะท าให้งานนั้นออกมาดีและส าเร็จลุล่วงไปได้ ท าให้ผู้รับบริการเกิดความเป็นกันเอง
เกิดขึ้นการบริการที่ประทับใจท าให้ผู้ที่ถูกรับบริการอยากกลับมาอีกและสามารถเพ่ิมรายได้ให้กลับ
ผู้ประกอบการรวมจนถึงถูกกล่าวขานว่าโรงแรมนี้พนักงานบริการดี ร้านอาหารนี้พนักงานต้อนรับดีให้
ค าแนะน าได้ดีจึงท าให้เกิดความประทับใจและอยากจะไปบอกต่อและกลับมาเที่ยวอีก การบริการจะ
ช่วยพัฒนาคุณภาพของเราให้ดียิ่งขึ้นไปเพราะอาชีพบริการต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมที่มีใจรักการ
บริการ รักที่จะแนะน าให้ค าปรึกษาแก่นักท่องเที่ยวและท างานบริการด้วยความเต็มใจ ทุ่มเทและ
สร้างสรรค์กับงานที่ท าจะส่งผลให้คุณภาพของการบริการสู งขึ้นและมีการแพร่หลายออกไปเป็น
จ านวนมากก็จะสร้างรายได้ให้แก่ชุน ร้านค้า โรงแรม ร้านอาหาร เกสเฮ้าและมีทักษะและ
ความสามารถเข้าสู่วงการกิจการบริการมากขึ้นและมีความหลากหลายในด้านบริการจะมีคุณภาพที่
สูงขึ้น 

 
5. ผลกำรศึกษำ 

จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่าผู้ตอบจากผลที่ท า

แบบสอบถามได้ผลสรุปส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 77.9) และเพศชาย (ร้อยละ 22.1) ส่วนใหญ่
อายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 44.2) รองลงมาอายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี(ร้อยละ 
67.4) รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 30.2) ประกอบอาชีพข้าราชการ (ร้อยละ68.6) รองลงมา
ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 10.5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000-30,000 บาท (ร้อยละ32.6) และรองลงมา
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ระหว่าง 10,001-20,000 บาท (ร้อยละ 31.4) สถานะภาพโสด (ร้อยละ53.5) รองลงมาสมรสแล้ว 
(ร้อยละ 41.9) สรุปได้ว่าข้อมูลแบบสอบถามจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่ามีเพศต่างกัน อายุ
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อยู่ระดับกลาง ๆ จะมีส่วนร่วมและแนวความคิดที่
แตกต่างกันบ้างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
 
6. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

6.1 สรุปผลกำรศึกษำ 
1) สรุปข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำง 200 รำย พบว่ำ 
จากผลที่ท าแบบสอบถามได้ผลสรุปส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 77.9) และเพศชาย (ร้อย

ละ 22.1) ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 44.2) รองลงมาอายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (ร้อยละ 67.4) รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 30.2) ประกอบอาชีพข้าราชการ 
(ร้อยละ 68.6) รองลงมาธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 10.5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000-30,000 บาท 
(ร้อยละ 32.6) และรองลงมาระหว่าง 10,001-20,000 บาท (ร้อยละ 31.4) สถานะภาพโสด (ร้อยละ 
53.5) รองลงมาสมรสแล้ว (ร้อยละ 41.9) 

2) สรุปผลกำรวิเครำะห์กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรกำรแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนใน
อ ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย 

การมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามความคิดเห็นของผู้น าชุมชน 
ผู้ประกอบการ และส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมการมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นเพ่ือพัฒนากิจกรรม

หรือแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ล าดับค่าเฉลี่ย ( =3.16) การเสนอความคิดเห็น

ต่อการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน ( =3.14) ชุมชนมีการเพ่ิมกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 

( =3.31) ประชาชนและเอกชนร่วมมือชวนชาวบ้านอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน

( =3.21) คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล บ าบัดน้ าเสีย ( =3.18) 
ภาครัฐมีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในชุมชน (ผ่านประชาคม) โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ชุมชน โครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน เช่น ถนน น้ าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ให้เข้าถึงยังแหล่ง

ท่องเที่ยว ( =3.31) คนในชุมชนมีส่วนร่วมปรับปรุงระบบข้อมูลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเที่ยวในชุมชน อ าเภอเชียงคาน ( =3.30) ภาคเอกชนและประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมกับชุมชน

ในการพัฒนาแหล่งที่พักให้มีความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ( =3.24) ภาครัฐมีส่วนร่วมกับชุมชนใน

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งให้มีความปลอดภัยในระหว่างท ากิจกรรมท่องเที่ยว ( =3.49) 

และคนในชุมชนช่วยส่งเสริมการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ( =3.58) 
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3) สรุปผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในอ ำเภอเชียงคำนอย่ำง
ยั่งยืน ในจังหวัดเลย 

(1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามความคิดเห็นของผู้น า
ชุม ผู้ประกอบการในอ าเภอเชียงคาน และหน่วยงานการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องโดยภาพรวมล าดับ

ค่าเฉลี่ย ได้แก่ เส้นทางการท่องเที่ยวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ( =3.49) ตามล าดับ 
(2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ตามความคิดเห็นด้านการจัดการด้าน 

การให้ความรู้และการสร้างจิตส านึก ล าดับค่าเฉลี่ย ( =3.51) ตามล าดับ 
(3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ตามความคิดเห็นการใช้วัฒนธรรม 

เพ่ือการท่องเที่ยว และเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว ( =3.82) ตามล าดับ 
(4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ตามความคิดเห็นในด้านประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม และประเพณีท่ีสืบค้นได้ ล าดับค่าเฉลี่ย ( =3.80) ตามล าดับ 
(5) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ตามความคิดเห็นการสืบทอดความเป็น

เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ต่อเนื่อง ล าดับค่าเฉลี่ย ( =3.79) ตามล าดับ 
(6) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ตามความคิดเห็นการใช้วัฒนธรรมใน

การหารายได้ให้กับชุมชน ล าดับค่าเฉลี่ย ( =3.65) ตามล าดับ 
(7) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ตามความคิดเห็นความพร้อมของสิ่ง

อ านวยความสะดวก ช่วยเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว ล าดับค่าเฉลี่ย ( =3.60) ตามล าดับ 
(8) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ตามความคิดเห็นคนในชุมชนมีส่วน

ร่วมในการคิดริเริ่ม ตัดสินใจร่วมปฏิบัติติ และร่วมรับผิดชอบ การท่องเที่ยวใน อ าเภอเชียงคาน ล าดับ

ค่าเฉลี่ย ( =3.54) ตามล าดับ 
(9) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ตามความคิดเห็นมีการวางแผนการ

ร่วมมือ ในภาคเอกชนและท้องถิ่น ล าดับค่าเฉลี่ย ( =3.59) ตามล าดับ 
10) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ตามความคิดเห็นในการใช้เทคโนโลยี

และทรัพยากรที่หามาได้จากท้องถิ่น ล าดับค่าเฉลี่ย ( =3.58) ตามล าดับ 

6.2 กำรอภิปรำยผล 
1) สถำนะภำพส่วนบุคคล 
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 77.9) มีอายุอยู่ระหว่าง 41 -50 ปี (ร้อยละ 

44.2) การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 67.4) ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 68.6) รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 30,001-40,000 บาท (ร้อยละ 32.6) และสถานภาพโสด (ร้อยละ 53.5) 
แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจ านวนมากกว่าเพศชายและมีอายุระหว่าง 41-50 ปี 
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2) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบยั่งยืน อ ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย 
จากการศึกษา พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่ส าคัญที่สุดคือ

ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีท่ีสืบค้นได้ และการมีส่วนร่วม 
3) กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบย่ังยืน ในอ ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย 
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่ส าคัญคือการด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี 

และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน จะเห็นได้ว่าคนในชุมมีการที่จะเรียนรู้และรักษาประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตให้คงอยู่ไปสืบต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน และเอกลักษณ์ท้องถิ่นใน
การสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อย่างไรก็
ตามการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการคิดริเริ่ม ตัดสินใจร่วมกันปฏิบัติ ปละการร่วมรับผิดชอบเป็น
สิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ชุมชนมีความเชื่อม่ันและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากรในท้องถิ่น เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

6.3 ข้อเสนอแนะ 
1) ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรวิจัย 
ผู้ประกอบการ ควรสร้างและพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือในชุมชน และเกิดความสัมพันธ์กันเป็นกลุ่ม ศึกษาปัญหาร่วมกับคนในชุมชนเพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขร่วมกัน 

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในอ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ควรมีการพัฒนาร่วมกัน
ในส่วนของผู้ประกอบการและคนในชุมชน และหน่วยงานการท่องเที่ยว เทศบาล อบต.  ที่เกี่ยวข้อง
และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ และสามารถพัฒนาและเป็นไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

2) ข้อเสนอแนะกำรท ำวิจัยในครั้งต่อไป 
ในการศึกษาครั้งต่อไปผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ว่าเราควรศึกษากี่ส่งเสริมการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพ่ือจะได้น าข้อมูลที่ท าการศึกษาไปพัฒนาปรับปรุงในสถานที่ท่องเที่ย วให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่ความยั่งยืน  
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ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำตนเองของพนักงำนบริษัท ธนำคำรกสิกรไทย 
จ ำกัด (มหำชน) ในเขตพื้นท่ีอ ำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอดุรธำนี 

กิตติวัฒน์ โกสุวรรณ* 
 

บทคัดย่อ 

 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาระดับความต้องการในการพัฒนาตนเองของ
พนักงานบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
และเพ่ือเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีเก็บข้อมูลจากพนักงานบริษัท ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุดรธานี จ านวน 110 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลคือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ 
(frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) 
การทดสอบ t-test for independent samples การทดสอบ F-test (One-Way ANOVA)  

ผลการศึกษาพบว่า  
ความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน
โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากสูงไปหาต่ า คือ ด้านการฝึกอบรม รองลงมาคือ ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ด้านการศึกษาต่อ ตามล าดับ 

พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาการท างานต่างกันมีความต้องการใน
การพัฒนาตนเอง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   

พนักงานที่มีต าแหน่งต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ค ำส ำคัญ: ความต้องการ, การพัฒนาตนเอง 
 
1. บทน ำ 

การด าเนินชีวิตในสังคมที่มีการแข่งขันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ท าให้คนต้องเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอเพ่ือให้ตามทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การพัฒนาตนเองมีหลายด้าน สิ่งส าคัญ
ส าหรับการพัฒนาตนเองก็คือการศึกษาเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยได้มีการก าหนด
แนวทางการพัฒนาไว้ ซึ่งการพัฒนานั้นมิได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านปริมาณที่สามารถจับต้อง

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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วัดได้เท่านั้น แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านคุณภาพ การสร้างความสามารถให้มีมากขึ้นและการ
พัฒนาความสามารถ โดยต้องการที่จะให้ตนเองเจริญก้าวหน้า (อรุณีย์ โรจนไพบูลย์, 2561) 

การพัฒนาองค์กรและบุคลากร นับได้ว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ ง ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ
หรือองค์กรของเอกชน ในการพัฒนาบุคลากรมีความส าคัญทั้งต่อตัวเองและต่อองค์กร ซึ่งความส าคัญ
ต่อตัวเอง ได้แก่ การได้รับความรู้ ความคิดใหม่ ๆ ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สามารถ
เพ่ิมพูนความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นทั้งเป็นการสนอง
ความต้องการที่ก้าวหน้าของบุคลากร ส่วนในความส าคัญขององค์กร ได้แก่ การเพ่ิมผลผลิตของ
องค์กรและท าให้องค์กรได้ผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และสามารถพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ จึงนับได้
ว่าการพัฒนาบุคลากรก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวบุคลากรเองและต่อองค์กร (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 
2542) 

ธนาคารเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและมีแนวโน้นที่จะทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น กลุ่มธุรกิจ
ธนาคารจึงจ าเป็นต้นเริ่มปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านคุณภาพและการบริการอย่าง
แท้จริง มีการวางแผนที่ครอบคลุม การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือให้ตอบโจทย์ลูกค้า
มากขึ้น การคิดค้นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และยังต้องปรับปรุงการให้บริการแต่ละสาขาของธนาคาร
รวมถึงพนักงานที่ให้บริการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า  
ในปัจจุบันรูปแบบของธนาคารพาณิชย์ได้มีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะความต้องการ 
ของตลาด สภาวะสังคม ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า รวมไปถึงแรงกดดันจากคู่แข่งขัน เป็นระบบของยุค
ดิจิทัลที่ระบบเทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามามีบทบาทมากที่สุดต่อการท าธุรกรรมทางการเงินระหว่าง
มนุษย์กับธนาคาร ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบสาขาย่อยของธนาคารที่มี
ปริมาณพ้ืนที่จ ากัดขนาดเล็ก ซึ่งในบางสาขาจะมีพนักงานให้บริการผ่านหน้าเคานท์เตอร์ประมาณ 2-3 
คน เท่านั้น แต่จะเน้นการให้ลูกค้าใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แต่ในการสร้างจุดขายให้กับ
ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร พนักงานยังคงเป็นส่วนส าคัญในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ของสถาบันการเงินหรือ
ธนาคาร ทั้งนี้ความพร้อมของพนักงานจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของธนาคารแต่ละ
รูปแบบมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นตามยุคสมัย ดังนั้นคุณสมบัติของพนักงานย่อมจะต้อง
เปลี่ยนไป โดยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคารให้ตรงกับ 
ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และพฤติกรรมของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเพ่ิม
การใช้ผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้าให้มากขึ้น และการสร้างเชื่อมั่น ความจงรักภักดีของลูกค้าอันจะสามารถ
สร้างผลตอบแทนให้แก่ธนาคารและต่อตัวพนักงาน  

ในปี พ.ศ. 2560 เกิดการปิดสาขาของธนาคารพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลสถิติธนาคาร
แห่งประเทศไทย จ านวนสาขาของธนาคารพาณิชย์  ปี พ.ศ. 2560 พบว่า มีจ านวนสาขารวมทั่ว
ประเทศ อยู่ที่ 6,800 สาขา เนื่องจากปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ได้ปรับเปลี่ยนและเพ่ิมบริการทาง
การเงินผ่านช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น รองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล รวมทั้ง
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การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเพ่ิมมากขึ้น เช่น ให้บริการโดยเครื่องกดเงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) เครื่องฝากเงิน
อัตโนมัติ (ซีดีเอ็ม) ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาให้สามารถท าธุรกรรมได้หลากหลาย ทั้งโอนเงิน จ่ายบิลค่า
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เติมเงิน เป็นต้น รวมทั้งการใช้บริการ โมบายแบงก์กิ้ง อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง  
ที่มีจ านวนผู้ใช้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะสามารถท าธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องไปต่อแถว
รอคิดที่สาขาซึ่งมีเวลาเปิด-ปิดจ ากัด นอกจากนี้ แนวโน้มการให้บริการทางการเงิน ภาครัฐยังจะเปิด
ให้องค์กรเอกชนที่ไม่ใช่ธนาคาร อย่างร้านสะดวกซื้อ เข้ามาให้บริการบางอย่าง  เช่น โอนเงิน ช าระ
ค่าบริการต่าง ๆ เป็นต้น ท าให้ธนาคารมีคู่แข่งในการให้บริการเพ่ิมข้ึนด้วย ส่งผลให้ธนาคารมีการปรับ
ลดพนักงานลดลง ท าให้หลาย ๆ ธนาคารมีการวางแผนการด าเนินงานในการลดต้นทุนโดยหันมาปิด
สาขามากกว่าการขยายสาขาดังเช่นในอดีต ผลกระทบที่เกิดกับพนักงานของธนาคารพาณิชย์คือ
พนักงานธนาคารจ านวนหนึ่งอาจถูกเลิกจ้าง หรือพนักงานในสาขาที่ถูกปิดจะถูกควบรวมไปยังสาขา
ใหม่ พนักงานส่วนหนึ่งจะถูกคัดแยกออกมาเป็นทีมขาย ท าหน้าที่ในการขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร 
หรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน พนักงานที่ไม่มีประสบการณ์ ความรู้และทักษะในการขายก็จะไม่
สามารถอยู่ในระบบได้  

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัดมหาชน เป็นธนาคารพาณิชย์ ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ 
ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้แนวคิด “การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” ธนาคารกสิกร
ไทยให้ความส าคัญในการใช้กลยุทธ์เชิงรุกเพ่ือขยายฐานลูกค้าดิจิตอล แบงก์กิ้งอย่างต่อเนื่อง อันเป็น
ผลมาจาก กระแสการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน ท าให้ลูกค้ามีแนวโน้มใช้บริการธุรกรรม
ทางการเงิน ทางโทรศัพท์มือถือ และธนาคารทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการกระแส
ความนิยมในการใช้สมาร์ทโฟนและการเติบโตของธุ รกิจอีคอมเมิร์ซ ทั้งการท าธุรกรรมการเงิน
ออนไลน์ การซื้อสินค้าออนไลน์ และการช าระเงินค่าสินค้าและบริการออนไลน์ที่ช่วยให้ลูกค้าท า
ธุรกรรมได้สะดวก รวดเร็วขึ้น ตลอด 24 ชั่วโมง ผลจากการเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการไปสู่การเป็น
ดิจิทัลแบงก์กิ้ง ท าให้ธนาคารมีนโยบายลดจ านวนสาขาลงโดย ในปี 2562 ธนาคารมีสาขา จ านวน 
885 สาขา ลดลงจาก จ านวน 1,116 สาขา ในปี 2559 (กรุงเทพธุรกิจ, 2562) 

ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด มหาชน ให้ความส าคัญกับการดูแลพนักงานในด้านต่าง ๆ 
ด้วยเชื่อมั่นว่าบุคลากร คือ ทรัพย์สินที่มีค่าของธนาคาร โดยมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องโดยมีการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้อง
กับทิศทางและยุทธศาสตร์การด าเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงเร่งเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานเพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคาร เช่นในเรื่องดิจิตอลแบงก์กิ้ง และได้จัดให้มี
ช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การเรียนรู้ภายในธนาคาร ( In-house Learning) 
การเรียนรู้ภายนอกธนาคาร (Outside Learning) กับสถาบันต่าง ๆ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-
Study) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) โดยมีการเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการท างาน และการให้บริการลูกค้า ตลอดจนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และ

https://www.sanook.com/money/
https://www.sanook.com/money/
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บริการใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับยุคสมัย เพ่ือสร้างทักษะให้เหมาะกับการ
เปลี่ยนแปลงทดแทนการปลดพนักงานออก   

จังหวัดอุดรธานีเป็นหัวเมืองส าคัญแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ด้วยมีสภาพ
ภูมิศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของภูมิภาค ท าให้จังหวัดอุดรธานีเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจุบันอุดรธานี คือศูนย์กลางเศรษฐกิจและเป็นที่ตั้งตลาดสินค้าการเกษตรที่ใหญ่
ที่สุดของภูมิภาค มีสินค้าการเกษตรทั้งในประเทศและจากประเทศจีนกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ าโขง ท าให้
ตัวเมืองอุดรธานี มีห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ และศูนย์ค้าปลีก-ส่งมากมาย อีกทั้งยังมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกมากมายรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอุดรธานี แม้ปี พ.ศ. 2563 จะยังอยู่ในช่วง
เศรษฐกิจชะลอตัวตัว ซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจโลก ซึ่งปัจจุบัน อ าเภอเมืองอุดรธานี มีธนาคารกสิกรไทย เปิดให้บริการอยู่ จ านวน 6 สาขา 
มีพนักงานรวม 151 คน จากแนวโน้มธุรกิจธนาคารปี 2563 ที่คาดว่าจะเติบโตในอัตราที่ลดลง 
จากปัจจัยความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ท าให้ธนาคารต้องปรับตัวเพ่ือรับมือกับผลกระทบที่จะ
ตามมา จากการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ทั้งในแง่ของรายได้และโอกาสการท าก าไรที่ลดลงด้วย
มาตรการต่าง ๆ เพ่ือลดต้นทุน เช่น การลดจ านวนสาขา การลดจ านวนพนักงาน ท าให้พนักงาน
ธนาคารจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาตนเองด้วยการเสริมทักษะใหม่ (up skill) และการสร้างทักษะใหม่ 
(reskill) เพ่ือปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 

จากข้อมูลดังกล่าว ผู้ศึกษาต้องการศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นเขตที่มีสาขาของ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นจ านวน 6 สาขา มีพนักงานที่ปฏิบัติงาน จ านวน 151 คน และ
ต้องการส่งเสริมให้พนักงานเกิดการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
ตนเองในเรื่องฝึกอบรม การเรียนรู้ด้วนตนเองและการศึกษาต่อ ซึ่งผลจากการศึกษานี้จะน าไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาตนเองของพนักงานเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในชีวิต ความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานและความม่ันคงในอาชีพการงาน เมื่อพนักงานมีความต้องการพัฒนาตนเองแล้ว จะท าให้องค์การ
พัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาระดับความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
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3. สมมติฐำนในกำรวิจัย 
3.1 ความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 

(มหาชน) ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับมาก 
3.2 พนักงานธนาคารที่มี เพศ อายุ ต าแหน่งงาน ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต่างกัน มีความต้องการในการพัฒนาตนเองที่แตกต่างกัน 
 

4. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
ประชากรในการศึกษา คือ พนักงานบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตพ้ืนที่

อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ทั้ง 6 สาขา จ านวน 151 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการ
ของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 110 คน (Taro Yamane, 1973: 
727-728) จากนั้นจึงใช้การก าหนดตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Stratified 
Sampling) ตามสัดส่วนของพนักงานบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) แต่ละสาขา และใช้การ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีจับสลาก  
 
5. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

5.1 ท าให้ได้ทราบถึงระดับความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

5.2 ท าให้ได้ทราบถึง ปัจจัยด้าน เพศ อายุ ต าแหน่งงาน ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่มีผลต่อความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

5.3 ท าให้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาตนเองของพนักงานเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในชีวิต 
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและความมั่นคงในอาชีพการงาน ท าให้องค์การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ต่อไป 
 
6. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

การศึกษา ความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยได้ทบทวน แนวคิดทฤษฎี ตลอดจน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
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ภาพที ่6.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
7. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามเลือกตอบ ใช้การ
วิเคราะห์ความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage) 

ตอนที่ 2 ข้อมูล ความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ผู้วิจัยก าหนดการให้เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ความคิดเห็นระดับมากท่ีสุดให้ 5 คะแนน 
ความคิดเห็นระดับมากให้  4 คะแนน 
ความคิดเห็นระดับปานกลางให้ 3 คะแนน 
ความคิดเห็นระดับน้อยให้  2 คะแนน 
ความคิดเห็นระดับน้อยที่สุดให้ 1 คะแนน 

การแปลความหมายของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) พิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ (วัฒนา สุนทรธัย, 2551: 71-73) 

ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถงึ มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถงึ มีความคิดเห็นในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 

 
 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม 

ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ต าแหน่ง 
4. ระดับการศึกษา 
5. รายไดต้่อเดือน 
6. ระยะเวลาการท างาน 
 

ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำตนเอง 
1. ด้านการฝึกอบรม  
2. ด้านการเรยีนรูด้้วยตนเอง  
3. ด้านการศึกษาต่อ  
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8. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1) วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ 

(percentage) 
2) วิเคราะห์ข้อมูล ความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ธนาคารกสิกรไทย 

จ ากัด (มหาชน) ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3) เปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปโดยใช้ 
independent samples t-test และ F-test (One-way ANOVA) ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และการเปรียบเทียบรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé's method) 
 
9. ผลกำรศึกษำ  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
เป็นหญิง ร้อยละ 66.36 รองลงมาเป็นชาย ร้อยละ 33.64 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ อายุ ระหว่าง 25-35 ป ี
ร้อยละ 59.09 รองลงมาคือ ระหว่าง 36-45 ปี ร้อยละ 22.73 มากกว่า 45 ปีขึ้นไป ร้อยละ 11.82  
ต่ ากว่า 25 ปี ร้อยละ 6.36 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ต าแหน่ง พนักงานชั้นกลาง ร้อยละ 24.55 รองลงมา
คือ หัวหน้าส่วน ร้อยละ 21.82 พนักงานชั้นต้น ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน ร้อยละ 18.18 ผู้ช่วยผู้จัดการ 
ร้อยละ 11.82 ผู้จัดการ ร้อยละ 5.45 ส่วนใหญ่ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 60.91 รองลงมา
คือ สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 39.09 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท 
ร้อยละ 34.55 รองลงมาคือ 25,001-35,000 บาท ร้อยละ 25.45 สูงกว่า 50,000 บาท ร้อยละ 
19.09 35,001-45,000 บาท ร้อยละ 11.82 45,001-50,000 บาท ไม่เกิน 15,000 บาท ร้อยละ 4.55 
ตามล าดับ ส่วนใหญ่ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-5 ปี ร้อยละ 36.36 รองลงมาคือ 6-10 ปี ร้อยละ 
34.55 มากกว่า 10 ปี ร้อยละ 21.82 น้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 6.36 ตามล าดับ 

ตอนที่ 2 ข้อมูล ความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พบว่า ความต้องการในการพัฒนา
ตนเองของพนักงานบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( =3.87) โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากสูงไปหาต่ า คือ 

ด้านการฝึกอบรม ( =4.02) รองลงมาคือ ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ( =3.92) ด้านการศึกษาต่อ 

( =3.66) ตามล าดับ ผลการวิจัย สอดคล้องกับการศึกษาของ นุชสรา นาคทอง (2560) ศึกษาความ
ต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมืองศรีราชา
และอ าเภอเมืองจังหวัดชลบุรีผลการศึกษา พบว่า พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ในเขตอ าเภอเมืองศรีราชาและอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีความต้องการพัฒนาตนเองในระดับมาก 
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ติรยา สรรพอุดม (2560) ศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่ม
แห่ง หนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีผลการวิจัยพบว่า พนักงานบริษัทมีต้องการ
พัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก แสดงในตารางที่ 9.1 

ตารางที่ 9.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงาน
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี 

ล ำดับ ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำตนเอง ระดับควำมคิดเห็น 

 S.D. แปลควำม อันดับ 

1 ด้านการฝึกอบรม 4.02 0.70 มาก 1 
2 ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.92 0.66 มาก 2 

3 ด้านการศึกษาต่อ 3.66 0.82 มาก 3 
รวม 3.87 0.65 มำก  

 

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนสิษฐ์ เรืองเกียรติสุธา 
(2559) ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
ผลการศึกษา พบว่า ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุริที่มีเพศ ต่างกันมี
ความต้องการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาตนเอง ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ผลการวิจัยสอดคล้องกับ นุชสรา นาคทอง (2560) 
ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ในเขตอ าเภอ
เมืองศรีราชาและอ าเภอเมืองจังหวัดชลบุรีผลการศึกษา พบว่า พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่มี 
อายุ แตกต่างกันมีความต้องการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงาน
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย พนักงานที่มีระดับต าแหน่ง หัวหน้าส่วน มีความต้องการพัฒนาตนเอง
ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองและ ด้านการศึกษาต่อ สูงกว่าพนักงานที่มีระดับต าแหน่งอ่ืน ๆ ทั้งนี้เพราะ
บุคลากรที่มี ต าแหน่ง หัวหน้าส่วน ซึ่งเป็นต าแหน่งทางการบริหาร ที่จะมีโอกาสเลื่อนเป็นผู้ช่วย
ผู้จัดการ จึงจ าเป็นจะต้องมี วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนแนวคิดทางด้านการบริหารใหม่ ๆ ด้วยตนเองอยู่เสมอ เพ่ือน ามาปรับ
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ประยุกต์ใช้ในการ พัฒนาผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กุลทรัพย์ ทองประสิทธิ์ (2559) การศึกษาความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในศูนย์บริการยานยนต์ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ระดับต าแหน่ง 
ที่แตกต่างกันมีผลกระทบต่อระดับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ที่ระดับ .05 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธนสิษฐ์ เรืองเกียรติสุธา (2559) ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร เมืองพัทยา อ าเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุริที่มี ระดับการศึกษา ต่างกันมีความต้องการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาตนเอง ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย สอดคล้องกับ ธนสิษฐ์ เรืองเกียรติสุธา 
(2559) ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
ผลการศึกษา พบว่า ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่มี รายไต้ต่อ
เดือน ต่างกันมีความต้องการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการท างานต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  สอดคล้องกับธนสิษฐ์  
เรืองเกียรติสุธา (2559) ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา พบว่า ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีที่มี 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต่างกันมีความต้องการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน แสดงในตารางที่ 9.2 

ตารางที่ 9.2 การเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล   

ปัจจัยส่วนบุคคล p – value แปลควำม 

1. เพศ 0.462 ปฏิเสธสมมตุิฐาน 
2. อาย ุ 0.107 ปฏิเสธสมมตุิฐาน 

3. ต าแหน่ง 0.042* ยอมรับสมมตุิฐาน 
4. ระดับการศึกษา 0.114 ปฏิเสธสมมตุิฐาน 

5. รายได้เฉลี่ย 0.917 ปฏิเสธสมมตุิฐาน 
6. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 0.089 ปฏิเสธสมมตุิฐาน 

* มีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 
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10. ข้อเสนอแนะ 
10.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
1) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ควรวางแผนการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง โดยก าหนดความรู้และทักษะความสามารถที่จ าเป็นและ จัดท าเส้นทางการเรียนรู้ (Training 
Roadmap) ของแต่ละต าแหน่งงานไว้อย่างชัดเจน  

2) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ควรก าหนดให้พนักงานทุกคนจัดท า “แผนการพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)” 

3) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ควรมีการวางแผนการเรียนรู้  (Annual Training 
Plan) ประจ าปีเพ่ือให้ จัดสรรเวลา และงบประมาณในการเข้าเรียนรู้ของพนักงานในสังกัดของตน 
ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับหัวข้อในการพัฒนาพนักงาน เป็นรายบุคคล 

4) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ควรมีการก าหนด “เส้นทางการเรียนรู้ของ พนักงานที่
มี ศั กยภาพสู ง  ( Leadership Development Program Roadmap) ให้ พนั ก ง านร ะดั บ ร อ ง
ผู้อ านวยการฝ่ายที่มีศักยภาพเติบโตในระดับที่สูงขึ้น ได้มีโอกาสแสดงทักษะ ความรู้ความสามารถ 
เพ่ือสร้างโอกาสในการก้าวหน้าและเติบโตเป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารต่อไป 

10.2 ข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ 
1) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ควรส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในด้าน

ทักษะความรู้เพ่ือให้เกิดความช านาญในหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
รับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ทันสมัย องค์ความรู้ใหม่ ๆ จากสถาบันต่างๆ 

2) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ควรจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงาน 
(on the job training) หรือคอร์สเรียนรู้ออนไลน์ ให้พนักงานได้ศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาจาก
โทรศัพท์มือถือ แท็ปเลต หรือคอมพิวเตอร์ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันท ี

3) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ควรจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการท างานของ
ระบบดิจิตัลแบงก์กิ้ง และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการคิดค้น
วิธีการท างานนวัตกรรมในการพัฒนางานที่ท าอยู่ โดยต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

4) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ควรส่งเสริมด้านการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานศึกษา
ต่อเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่พนักงานในองค์กร เพ่ือศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ตรงกับสายงาน
ธนาคาร 
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กำรพัฒนำกำรให้บริกำรของที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอศรีธำตุ จังหวัดอดุรธำนี 
ตำมควำมคิดเห็นของประชำชนผู้รับบริกำร 

คณูปกรณ์ วิสิทธิ์* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับ
บริการ เพ่ือการพัฒนาการให้บริการของที่ท าการปกครองอ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ตามความ
คิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  

เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจใช้แบบสอบถาม โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้เข้ารับบริการ
ของที่ท าการปกครองอ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จ านวน 170 คน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้
แบบสอบถาม (Questionnaires) เพ่ือน ามาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS ใช้ค่าสถิติเชิง
พรรณนาคือ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือการหาจ านวน (Frequency) ค่าร้อยละ (percentage) การหา

ค่าเฉลี่ย (Mean : ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ผลวิเคราะห์ พบว่า 
1) ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงเข้ารับบริการประเภททะเบียนและบัตร อยู่ในช่วงอายุ 

40-49 ปี ส าเร็จการศึกษาสูงสุดอยู่ในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จะมีรายได้อยู่ที่ 5,001-10,000 บาท มีสถานภาพโสด อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลศรีธาตุ 
เป็นเวลามากกว่า 10 ปีขึ้นไป 

2) ประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้บริการของที่ท าการปกครองอ าเภอศรีธาตุ จังหวัด
อุดรธานีในภาพรวมทั้งหมด 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.10 รายด้านเรียงล าดับจากมากไป
น้อย ได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการมีค่าเฉลี่ย 4.18 ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 
4.11 ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีค่าเฉลี่ย 4.11 ด้านขบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 
4.09 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและปัจจัยเอ้ือต่อการเข้ารับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.06 ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 4.06 

ค ำส ำคัญ: การพัฒนา, ที่ท าการปกครอง, ความคิดเห็น, ผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 
ปัจจัยส าคัญของ การบริการประชาชนเป็นปัจจัยหนึ่งในภารกิจ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ของ

กรมการปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกทั่วถึงและเป็นการประสาน
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับข้าราชการ ข้าราชการจะต้องค านึงถึงประชาชน 
พร้อมทั้งส ารวจตัวเองด้วยว่าในการปฏิบัติราชการ  

ในฐานะที่เป็นข้าราชการซึ่งมีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ได้ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือไม่ 

การสร้างความพึงพอใจมีหลายทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงที่ผู้ศึกษาน าเสนอได้แก่ 
ทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นตอนของมาสโลว์ (Maslow’ Hierarch of Needs) มาสโลว์ 
(Maslow, 1970: 15) ได้เห็นว่ามนุษย์ถูกกระตุ้นจากความปรารถนาที่จะได้ครอบครอง ได้กล่าวถึง
ความพึงพอใจ เกี่ยวกับความต้องการของบุคคล ไว้ดังนี้ 1) บุคคลย่อมมีความต้องการอยู่เสมอและไม่
สิ้นสุด ขณะที่ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการอย่างอ่ืนจะเกิดขึ้นอีกไม่มีวันจบ 
2) ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอ่ืน ๆ ต่อไปความต้องการที่
ยังไม่ได้รับการตอบสนองจึงเป็นสิ่งจูงใจกับพฤติกรรมของคนนั้น 3) ความต้องการของบุคคล จะเรียง
เป็นล าดับขั้นตอนความส าคัญเมื่อความต้องการระดับต่ าได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคลก็จะให้ความ
สนใจกับความต้องการระดับสูงต่อไป ทฤษฎีและหลักการต่าง ๆ มีความส าคัญต่อการให้บริการ
ประชาชนที่มารับบริการให้เกิดประสิทธิภาพ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่จะต้องรู้จักน าทฤษฎีและ
หลักการต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน เพราะในทางปฏิบัติจริง บุคคลมี
ความต่างกันอาจจะมีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น ประชาชนแต่ละคนมีสถานภาพที่ต่างกันอาจจะ
มีความต้องการที่แตกต่างกัน จึงจ าเป็นต้องน าหลักทฤษฎีและหลักการต่างๆมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจ
เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของที่ท าการปกครองอ าเภอและของ
หน่วยงานอื่น ๆ จึงจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาว่าประชาชนที่ใช้บริการมีความพึง
พอใจมากน้อยเพียงใดในการให้บริการของที่ท าการปกครองอ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เพ่ือน า
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย มาเป็นแนวทางหนึ่งในการปรับปรุงพัฒนาการบริการ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 

 
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของที่ท าการปกครอง
อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 

2.2 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของที่ท าการปกครองอ าเภอ  
ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี  
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3. กรอบแนวควำมคิด 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่เป็นแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของที่ท าการปกครองอ าเภอศรีธาตุ จังหวัด
อุดรธานี มีตัวแปรต้นคือปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการให้บริการ ที่ท าการปกครองอ าเภอศรีธาตุ 
จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดในการก าหนดตัวแปรตามคือความพึงพอใจในการบริการรวม 6 
ด้าน  
 
4. ขอบเขตกำรศึกษำ 

4.1 ประชาชนในการศึกษา ได้แก่ประชาชนที่มารับบริการที่ท าการปกครองอ าเภอศรีธาตุ 
จังหวัดอุดรธานี  

4.2 ประชาชนในการศึกษาครั้งนี้ คือประชาชนผู้ใช้บริการในกลุ่มงานปกครองอ าเภอศรีธาตุ 
จังหวัดอุดรธานี  

4.3 ช่วงเวลาที่ใช้ในการท าการศึกษาในครั้งนี้ ระหว่างเดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563  
 
5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

ท าให้ทราบระดับความพึงพอใจ รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับบริการ เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาการและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้ารับบริการของที่ท าการปกครองอ าเภอ  
ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับเจ้าหน้าที่ ที่จะได้น าข้อมูลมาศึกษาเพ่ือไป
พัฒนาการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
6. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีส าหรับการสร้างความพึงพอใจมีหลายทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงที่ผู้ศึกษา
น าเสนอ ได้แก่ ทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นตอนของมาสโลว์ (Maslow’ Hierarch of Needs) 
มาสโลว์ (Maslow, 1970: 15) ได้เห็นว่ามนุษย์ถูกกระตุ้นจากความปรารถนาที่จะได้ครอบครองได้
กล่าวถึงความพึงพอใจ เกี่ยวกับความต้องการของบุคคล ไว้ดังนี้  

1) บุคคลย่อมมีความต้องการอยู่เสมอและไม่สิ้นสุด  
2) ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอ่ืน ๆ ต่อไปความ

ต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจึงเป็นสิ่งจูงใจกับพฤติกรรมของคนนั้น  
3) ความต้องการของบุคคล จะเรียงเป็นล าดับขั้นตอนความส าคัญเมื่อความต้องการระดับต่ า

ได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคลก็จะให้ความสนใจกับความต้องการระดับสูงต่อไป 
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ทฤษฎีความต้องการของแมคเครลแลนด์ (McClelland) วรวิทย์ จินดาพล (2542: 167-168) 
กล่าวว่า บุคคลมีความต้องการแตกต่างกันและเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ ไม่ใช่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
ความต้องการความส าเร็จ (Need for achievement) หมายถึง บุคคลต้องการท าสิ่งต่าง ๆ ให้เต็มที่
และดีที่สุด เพ่ือความส าเร็จ โดยให้ความส าคัญต่อความส าเร็จของการท างานมากกว่าการค านึงถึง
รางวัลหรือผลตอบแทน บุคคลประเภทนี้จะมีลักษณะเด่น 5 ประการ คือ 

1) การตั้งเป้าหมายที่ยากและท้าทายความต้องการท างานในโครงการเฉพาะกิจ 
2) มีขอบเขตและก าหนดระยะเวลาไว้ชัดเจน 
3) ต้องการควบคุมดูแลการท างานด้วยตนเองโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลอ่ืน 
4) ความต้องการความผูกพัน (Need for Affiliation) หมายถึง บุคคลต้องการการยอมรับ 

ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องการมีความสัมพันธ์และผูกพันกับสมาชิกในกลุ่มมีความเป็นมิตร
ไมตรีและมีความสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอ่ืน 

5) ความต้องการอ านาจ (Need for Power) หมายถึง บุคคลต้องการอ านาจเพ่ือมีอิทธิพล
เหนือผู้อ่ืน ต้องการเป็นผู้น าในการตัดสินใจ บุคคลซึ่งต้องการอ านาจสูงจะมีความพยายามเพ่ือที่จะมี
อิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน มีความพึงพอใจที่จะอยู่ในสถานการณ์เข้มข้นหรือสถานการณ์ที่มุ่งสถานภาพ 
และมีความต้องการภาคภูมิใจ รวมทั้งการมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนด้วยการท างานที่มีประสิ ทธิผล 
ลักษณะของบุคคลที่มีความต้องการด้านอ านาจจะมีพฤติกรรม 

ทฤษฎีความคาดหวังริเริ่มขึ้นโดย Kurt Lewin, Edward Tolman และวรวิทย์ จินดาพล
(2542: 165-166) ซึ่งมีความเชื่อว่าการที่บุคคลจะตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น บุคคลย่อมจะ
พิจารณาดูแล้วว่า รางวัลที่ได้จากการตัดสินใจจะมีคุณค่าและความส าคัญต่อตนมากน้อยเพียงใด 
ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลจึงควรจะได้วิเคราะห์ในเชิงคุณค่าของรางวัลและความเป็นไปได้
ในการได้รับรางวัลนั้น 

ความต้องการทั้ง 5 ขั้น ของมนุษย์มีความส าคัญไม่เท่ากัน บุคคลแต่ละคนจะปฏิบัติตนให้
สอดคล้องกับการบ าบัดความต้องการในแต่ละขั้นที่เกิดขึ้น การจูงใจตามทฤษฎีนี้ จะต้องพยายาม
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ซึ่งมีความต้องการล าดับขั้นที่แตกต่างกันไป และความต้องการใน
แต่ละขั้นจะมีความส าคัญแก่บุคคลมากน้อยเพียงใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่ได้รับจากการ
ตอบสนองความต้องการให้ล าดับความพึงพอใจ  

จากแนวความคิดข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบสอบถามให้มีความสอดคล้องกับความพึงพอใจ
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ที่มารับบริการของที่ท าการปกครองอ าเภอศรีธาตุ จังหวัด
อุดรธานี เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของที่ท าการปกครองอ าเภอศรีธาตุ จังหวัด
อุดรธานี 
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7. วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
การศึกษาความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของที่ท าการปกครองอ าเภอศรีธาตุ จังหวัด

อุดรธานี ใช้วิธีการศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยท าการศึกษาเฉพาะ
ช่วงเวลาหนึ่ง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม มาตรส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด เพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนจากการตอบแบบสอบถาม โดยน าข้อมูลไป
วิเคราะห์ทางโปรแกรม MS Excel และวิเคราะห์ทางสถิติผ่านโปรแกรม SPSS   

ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มาใช้บริการที่ท าการปกครองอ าเภอศรีธาตุ 
จังหวัดอุดรธานี จ านวน 170 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) น าข้อมูลที่
ได้จากแบบสอบถาม มาตรวจสอบความถูกต้องและลงรหัส เพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติผ่าน
โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science)  

7.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
1) ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่เข้ามารับบริการของที่ท าการปกครอง

อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
2) กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรศึกษำ 
ผู้วิจัยก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 170 ชุด 

7.2 เครื่องมือกำรศึกษำ 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยด าเนินการ ดังนี้ 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฏี ตามที่ก าหนดในกรอบความคิด เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการ

สร้างแบบสอบถามและผลงานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งนิยามศัพท์ต่าง ๆ 
1) สร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ซึ่งลักษณะของค าถามจะเป็นแบบเลือกตอบ (Multiple choices) 

ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ที่พักอาศัยปัจจุบัน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่
ในอ าเภอศรีธาตุ 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของที่ท าการปกครองอ าเภอ
ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนค่า (Rating scale) 
ตามแบบของ ลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 
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ตอนที่  3 ข้อมูลแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงของ 
การให้บริการ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงในการบริการของที่ท าการปกครอง
อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เป็นค าถามปลายเปิด (Open ended Questions)  

7.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษาขอหนังสือรับจากคณะคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เพ่ือออกหนังสือขอความร่วมมือ ในการเก็บข้อมูลถึงนายอ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ในการขอเก็บ
ข้อมูลจากประชาชนที่มาใช้บริการที่ท าการปกครองอ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี และท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยการไปเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ในเดือนพฤษภาคม 2563 โดยน า
แบบสอบถาม 200 ชุด ให้ประชาชนผู้มารับบริการ กรอกแบบสอบถามแล้วรอเก็บรวบรวม
แบบสอบถามคืน ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์สามารถวิเคราะห์ได้ 170 ชุด  
 
8. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1) ค่าร้อยละ (percentage : %) ส าหรับวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล 

2) ค่าเฉลี่ย (Mean : ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ส าหรับ
วิเคราะห์ระดับความส าคัญความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของที่ท าการปกครองอ าเภอศรีธาตุ 
จังหวัดอุดรธานี 

ตารางที่ 8.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้เข้ารับบริการของที่ท าการปกครองอ าเภอศรีธาตุ จังหวัด
อุดรธานี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร จ ำนวน ร้อยละ Cum. 
n=170   

เพศ     
  ชาย 66 38.82 38.82 

หญิง 104 61.18 100.00 
อำย ุ     

  ต่ ากว่า 17 ปี 17 10.00 10.00 
18-24 ปี 22 12.94 22.94 

25-29 ปี 34 20.00 42.94 
30-39 ปี 31 18.24 61.18 
40-49 ปี 35 20.59 81.76 

50-59 ปี  19 11.18 92.94 
60 ปีขึ้นไป 12 7.06 100.00 

กำรศกึษำ     
  ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 31 18.24 18.24 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร จ ำนวน ร้อยละ Cum. 

n=170   
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 29 17.06 35.29 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 44 25.88 61.18 
อนุปริญญาและปริญญาตรี 63 37.06 98.24 
สูงกว่าปริญญาตรี 3 1.76 100.00 

อำชีพ     
  รับราชการ/พนักงานของรัฐ 22 12.94 12.94 

รับจ้าง 40 23.53 36.47 
ธุรกิจส่วนตัว 11 6.47 42.94 

ผู้รับบ านาญ 1 0.59 43.53 
เกษตรกรรม/กสิกรรม 54 31.76 75.29 
พนักงานท้องถิ่น/เทศบาล 8 4.71 80.00 
ไม่ท างาน 5 2.94 82.94 
ก าลังศึกษา 19 11.18 94.12 

รำยได้     
  ไม่มีรายได้ 21 12.35 12.35 

ต่ ากว่า 5,000 บาท 19 11.18 23.53 
5,001-10,000 บาท 74 43.53 67.06 

10,001-15,000 บาท 33 19.41 86.47 
มากกว่า 15,001 บาท 23 13.53 100.00 

สถำนภำพ     
  โสด 89 52.35 52.35 

สมรส 71 41.76 94.12 
หย่าร้าง 10 5.88 100.00 

ที่พักอำศัย     

  เทศบาลศรีธาตุ 63 37.06 37.06 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีธาตุ 22 12.94 50.00 

เทศบาลหัวนาค า 21 12.35 62.35 
องค์การบริหารส่วนต าบลนายูง 13 7.65 70.00 

เทศบาลบ้านโปร่ง 14 8.24 78.24 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนกเขียน 12 7.06 85.29 

เทศบาลจ าปี 14 8.24 93.53 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาดทอง 11 6.47 100.00 

ระยะเวลำที่อำศัย    

  ไม่เกิน 1 ปี 2 1.18 1.18 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร จ ำนวน ร้อยละ Cum. 

n=170   
1-3 ปี 10 5.88 7.06 

4-6 ปี 10 5.88 12.94 
7-9 ปี 18 10.59 23.53 
10 ปีขึ้นไป 130 76.47 100.00 

 
จากตารางที่ 8.1 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามเพศ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เป็น 

เพศหญิง จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 61.18 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 66 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 38.82 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามอายุ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีอายุส่วนใหญ่ 40-49 ปี จ านวน 
35 คน คิดเป็นร้อยละ 20.59 รองลงมามีอายุ 25-29 ปี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 อายุ 
30-39 ปี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 18.24 อายุ 18-24 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.94 
อายุ 50-59 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 11.18 อายุต่ ากว่า17 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.00 อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.06 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า จ านวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.06 
รองลงมาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 25.88 
ระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่าจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 18.24 ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 17.06 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.76  

ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามอาชีพ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม/กสิกรรม 
จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 31.76 รองลงมามีอาชีพรับจ้าง จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53 
อาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.94 ก าลังศึกษา จ านวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.18 อาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.47  อาชีพพนักงาน
ท้องถิ่น/เทศบาล จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.71 ไม่ท างาน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.94 
เป็นผู้รับบ านาญ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.59 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามรายได้ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 5,001-10,000 บาท 
จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 43.53 รองลงมารายได้ 10,001-15,000 บาท จ านวน 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.41 รายได้มากกว่า 15,001 บาท จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 13.53 ไม่มีรายได้ จ านวน 
21 คน คิดเป็นร้อยละ 12.35 รายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 11.18 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามสถานภาพ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 
89 คน คิดเป็นร้อยละ 52.35 รองลงมามีสถานภาพสมรสจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 41.76 
สถานภาพหย่าร้าง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88 
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ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามที่พักอาศัยปัจจุบัน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลศรีธาตุ จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 37.06 รองลงมาพักอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริ หาร
ส่วนต าบลศรีธาตุ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.94 พักอาศัยอยู่ในเขตหัวนาค า จ านวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.35 พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลบ้านโปร่งจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.24 อยู่ใน
เขตเทศบาลจ าปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.24 อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนายู ง 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.62 อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนกเขียน จ านวน 12 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.06 อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตาดทอง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.47 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในอ าเภอศรีธาตุ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในอ าเภอศรีธาตุ ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 76.47 รองลงมาอาศัย
อยู่ในอ าเภอศรีธาตุ 7-9 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.59 อาศัยอยู่ในอ าเภอศรีธาตุ 4 -6 ปี 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88 อาศัยอยู่ในอ าเภอศรีธาตุ 1-3 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ
5.88 อาศัยอยู่ในอ าเภอศรีธาตุไม่เกิน 1 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.18 

ตารางที่ 8.2 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean : ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
และระดับความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของที่ท าการปกครองอ าเภอศรีธาตุ จังหวัด
อุดรธานี 
ควำมพึงพอใจในกำรบริกำร 

 

S.D. สูตรเกณฑ์ 
กำรประเมิน 

ล ำดับ 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคคลกรผู้ให้บริการ 4.11 0.60 มาก 2 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.09 0.66 มาก 3 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการ 4.06 0.72 มาก 4 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 4.06 0.62 มาก 4 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.18 0.59 มาก 1 
ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 4.11 0.63 มาก 2 

ผลรวม 4.10 0.64 มำก  

 
จากตารางที่ 8.2 พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของที่ท าการปกครอง

อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.10) รายด้านเรียงล าดับจากมากไป

น้อย ได้แก ่ด้านคุณภาพการให้บริการ ( =4.18) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ( =4.11) และ

ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ( =4.11) เท่ากัน ด้านขบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ( =4.09) ด้าน

สิ่งอ านวยความสะดวกและปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการ ( =4.06) และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

( =4.06) เท่ากัน ตามล าดับ 
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9. สรุปผลกำรศึกษำ 
1) ผลการวิจัยในส่วนของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับความพึงพอใจในเข้ า

รับบริการของที่ท าการปกครองอ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จ านวน 170 คน พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.18 เข้ารับบริการประเภททะเบียนและบัตร คิดเป็นร้อยละ
77.33 อยู่ในช่วงอายุ 40-49 ปี คน คิดเป็นร้อยละ 20.59 ส าเร็จการศึกษาสูงสุดอยู่ในช่วงมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 37.06 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 31.76 จะมี
รายได้อยู่ที่ 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.53 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 52.35 อาศัย
อยู่ในเขตเทศบาลศรีธาตุ คิดเป็นร้อยละ 37.06 เป็นเวลามากกว่า 10 ปีขึ้นไป คิดเปน็ร้อยละ 76.47 

2) ผลการศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัยในความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของที่ท า

การปกครองอ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.10) 

และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการ ( =4.18) 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ( =4.11) ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ( =4.11) ด้านขบวนการ/

ขั้นตอนการให้บริการ ( =4.09) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและปัจจัยเอ้ือต่อการเข้ารับบริการ  

( =4.06) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ( =4.06) ตามล าดับ 
 
10. กำรอภิปรำยผล 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของที่ท าการปกครอง
อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ดังต่อไปนี้ 

1) ความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของที่ท าการปกครองอ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านคุณภาพการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านขบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกและปัจจัยเอ้ือต่อการเข้ารับบริการ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ความส าคัญอยู่ในระดับ
มากเช่นเดียวกัน  

ซึ่งการที่ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการบริการมากหรือน้อยในแต่ละด้านนั้น ขึ้นอยู่กับ
สิ่งจูงใจที่เป็นองค์ประกอบและมีอยู่ในองค์ประกอบนั้น ๆ มาสโลว์ (Maslow, 1970: 15) ได้เห็นว่า
มนุษย์ถูกกระตุ้นจากความปรารถนาที่จะได้ครอบครอง ได้กล่าวถึงความพึงพอใจ ไว้ว่า (1) บุคคลย่อม
มีความต้องการอยู่เสมอและไม่สิ้นสุด ขณะที่ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการ
อย่างอ่ืนจะเกิดขึ้นอีกไม่มีวันจบ (2) ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วไม่เป็นสิ่งจูงใจของ
พฤติกรรมอื่น ๆ ต่อไปความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจึงเป็นสิ่งจูงใจกับพฤติกรรมของคนนั้น 
(3) ความต้องการที่ของบุคคล จะเรียงเป็นล าดับขั้นตอนความส าคัญเมื่อความต้องการระดับต่ าได้รับ
การตอบสนองแล้ว บุคคลก็จะให้ความสนใจกับความต้องการระดับสูงต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2549: 129) กล่าวว่า สิ่งจูงใจเป็นปัจจัยที่เป็นการจูงใจในการ
ท างานมากข้ึนหรือปัจจัยที่สามารถสร้างความพึงพอใจ และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ ประกอบกับ
ปัจจัยด้านบุคคลของบริษัทมีความหลากหลายและมีจ านวนบุคลากรจ านวนมาก จึงท าให้ความคิด 
ความรู้สึก การรับรู้และความต้องการของพนักงานที่มีต่อปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความพึง
พอใจในการท างานมีความหลากหลายไปด้วย อีกทั้งบริษัทอาจจะยังไม่สามารถสื่อสารให้พนักงานทุก
คนเกิดการรับรู้และเข้าใจในปัจจัยต่าง ๆ ที่บริษัทส่งเสริมและด าเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างความ
พึงพอใจการท างานได้ชัดเจน แต่พนักงานก็ไม่ถึงกับรู้สึกหรือมีทัศนคติว่าไม่พึงพอใจหรือพึงพอใจใน
การท างานต่ า 
 
11. ข้อเสนอแนะ 

11.1 ข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำวิจัย 
ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่องเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ เพ่ือ  

“การพัฒนาการให้บริการของที่ท าการปกครองอ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ตามความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้รับบริการ” ท าให้ทราบความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในด้านต่าง ๆ และความ
ต้องการของประชาชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อที่ท าการปกครองอ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานีการ
พัฒนาการให้บริการ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรที่ให้บริการ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบุคลากร พบว่าที่ท า
การปกครองอ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จะต้องมีการคัดเลือกบุคลากรที่มีใจรักในการบริการ และ
มีการเพ่ิมความส าคัญกับประชาชนผู้มารับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือให้การบริการมีความ
สมบูรณ์ จัดบริการด้วยความเสมอภาค 

2) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการ 
ขั้นตอน พบว่า ที่ท าการปกครองอ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ควรกระชับเวลาในการบริการแต่ละ
ขั้นตอนให้รวดเร็วขึ้น เพ่ิมจุดบริการให้เพียงพอ ชี้จุดรับบัตรคิวให้ชัดเจน 

3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและปัจจัยเอ้ือต่อการเข้ารับบริการ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ที่ท าการปกครองอ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ควรปรับปรุงใน
การจดัจุดบริการน้ าดื่ม ที่นั่งต้องให้เพียงพอส าหรับผู้มาติดต่อ เพ่ิมจ านวนห้องน้ าให้เหมาะสมกับผู้มา
ใช้บริการ 

4) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม พบว่า 
ที่ท าการปกครองอ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จะต้องปรับปรุงสถานที่ให้มีความร่มรื่น เพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวบริเวณพ้ืนที่ หรือท าหลังคาจอดรถส าหรับผู้มารับบริการ  

5) ด้านคุณภาพการให้บริการ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า 
ที่ท าการปกครองอ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จะต้องปรับปรุงด้านเจ้าหน้าที่ มีน้อยไม่เพียงพอต่อ
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การบริการท าให้คุณภาพที่ออกมาไม่เป็นไปตามคาดหวัง  จะต้องปรับปรุงด้านการประหยัดทรัพยากร 
เช่น เวลาในการบริการ 

6) ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร พบว่า 
ที่ท าการปกครองอ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จะต้องปรับปรุงการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มากกว่า 
1 เบอร์ เพ่ือไว้ติดต่อสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ลงรายละเอียด แนะน าและชี้แจงรายละเอียด ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ อัพเดตใน เว็บไซต์ ไลน์ และเฟสบุ๊ค ของที่ท าการปกครองอ าเภอศรีธาตุ จังหวัด
อุดรธานี  

11.2 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรศึกษำกำรวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 

เพ่ือ “การพัฒนาการให้บริการของที่ท าการปกครองอ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ตามความคิดเห็น
ของประชาชนผู้รับบริการ” ที่มีประสิทธิผล 

2) ควรเพิ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย  
3) ควรศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการหรือบุคคลากรที่ปฏิบัติงานในที่ท าการ

ปกครองอ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
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กำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องระหว่ำงบทบำทกับสมรรถนะของปลดัอ ำเภอ 
ต่อประสิทธิภำพในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด:  

ศึกษำกรณีอ ำเภอเมืองหนองคำย จังหวัดหนองคำย 

จักรกฤษณ์ มาตรา* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสอดคล้องระหว่างบทบาทกับสมรรถนะของ
ปลัดอ าเภอต่อประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของอ าเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคายกลุ่มตัวอย่าง คือ ป้องกันจังหวัดหนองคาย จ านวน 1 คน และก านันในพ้ืนที่อ าเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จ านวน 14 ต าบล จ านวน 14 คน โดยเครื่องมือของการศึกษาใน
กระบวนการวิจัยเล่มนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือของการศึกษา โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
interview) โดยใช้เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-Form) ที่มีการก าหนดหัวข้อและประเด็นใน
การสัมภาษณ์ไว้ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ ตอบได้อย่างอิสระ ด้วยความคิดและค าพูด
ของผู้ถูกสัมภาษณ์เอง ซึ่งจะได้มาซึ่งข้อมูลของการศึกษา เพ่ือน ามาวิเคราะห์ น าไปสู่การสรุปเป็น
ประเด็นที่ส าคัญและเก่ียวข้อง 

ผลการวิจัยพบว่าสมรรถนะและบทบาทหน้าที่ของปลัดอ าเภอมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ หรือกล่าวได้ว่าบทบาทและสมรรถนะของปลัดอ าเภอต้องมีความ
สอดคล้องกัน ถึงจะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอ าเภอมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ 
แต่เนื่องจากมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานหลายด้าน จึงท าให้การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนที่อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ยังมีจัดอ่อนอยู่บ้าง ทั้งด้านการบริหารจัดการ 
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ แต่หลักส าคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในบทบาทของฝ่ายปกครอง 
โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่ของปลัดอ าเภอ คือ ด้านการป้องกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของปลัดอ าเภอที่
จะต้องใช้สมรรถนะปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ท างานร่วมกับชุ มชน เพ่ือท าให้ชุมชนเข้มแข็ง
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยตนเองได้ ส าหรับส่วนราชการมีหน้าที่ช่วยเหลือและ
สนับสนุน ถ้าครอบครัวและชุมชนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากอะไร เช่น เด็ก เยาวชน มั่วสุมเสพยา
เสพติดหรือมีผู้ค้ายาเสพติดอยู่ในชุมชน การแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็จะถูกจุด ปลัดอ าเภอจึงต้องมี
บทบาทที่จะต้องเข้าไปสร้างหรือสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมให้มาก
ที่สุด เพ่ือให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ค ำส ำคัญ: บทบาทกับสมรรถนะ, ปลัดอ าเภอ, ประสิทธิภาพ, การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นไนประเทศไทยมาเป็นเวลานาน ในปัจจุบันการแพร่

ระบาดของยาเสพติดได้ขยายวงกว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ สาเหตุหนึ่งก็มาจากการเติบโต
ของชุมชนเมือง ท าให้มีสถานบริการ สถานประกอบการที่ด าเนินกิจการคล้ายสถานบริการ คาราโอ
เกะ เพ่ิมจ านวนมากขึ้น ซึ่งสถานที่เหล่านี้เป็นพ้ืนที่เสี่ยงที่จะเกิดการมั่วสุมของเด็กและเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา ส่งผลท าให้เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีแนวโน้มเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด ประพฤติตนไม่สมควรแก่วัย เริ่มเที่ยวเตร่ยามวิกาล รวมกลุ่มกันดื่มสุรา แข่งรถ ซึ่งพฤติกรรม
ดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาสังคมอ่ืน ๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาทะเลาะวิวาท
ท าร้ายร่างกาย และปัญหาอ่ืน ๆ อีกมากมาย จากข้อมูลสถิติการจับกุมยาเสพติดในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 พบการจับกุมยาเสพติดเพ่ิมสูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเฉพาะยาบ้า ไอซ์ 
และเฮโรอีนโดยสามารถยึดยาบ้าได้ 302 ล้านเม็ด ไอซ์ 18,526 กิโลกรัม เฮโรอีน 903 กิโลกรัม และ
กัญชา 16,399 กิโลกรัม ซึ่งยาเสพติดดังกล่าวพบการแพร่ระบาดอยู่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา ที่อยู่ในช่วงอายุ 15-25 ปี ปริมาณยาเสพติดที่ลักลอบน าเข้ามามีมากเกินความต้องการใช้ใน
ประเทศส่งผลให้ราคายาเสพติดลดลง โดยเฉลี่ยยาบ้าราคาเม็ดละ 100 บาท (จากเดิม 250 บาท) 
ไอซ์ กรัมละ 1,000 บาท (จากเดิม 1,500 บาท) ยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดยังคงเป็นยาบ้า 
รองลงมาคือ ไอซ์และกัญชา ตามล าดับ ส าหรับยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดเพ่ิมสูงขึ้น ได้แก่ เฮโรอีน 
และคีตามีน ซึ่งเฮโรอีน พบการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดเชียงใหม่ ส าหรับคีตามีนจากเดิมในปีงบประมาณ 2558 มีผู้เข้าบ าบัดเพียง 74 คน 
เพ่ิมสูงขึ้นเป็น 470 คน ในปีงบประมาณ 2561 ในจ านวนนี้เป็นรายใหม่ถึง 388 คน ประชากรที่เข้า
ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 15-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 39 ซึ่งเป็นผู้มีงานท าถึง 
ร้อยละ 78 พ้ืนที่แพร่ระบาดยาเสพติด จากการส ารวจหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ รอบที่ 2/2561 
โดยกระทรวงมหาดไทย จ านวน 82,034 แห่ง พบหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหายาเสพติด 24,270 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 29.58 โดยเป็นหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหายาเสพติดมาก 4,004 แห่ง (ร้อยละ 4.88) 
มีปัญหาปานกลาง 4,754 แห่ง (ร้อยละ 5.79) และมีปัญหาน้อย 15,512 แห่ง (ร้อยละ 18.90) 
ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติ ตลอดจนส่งผลเสียต่อการพัฒนาประเทศเป็น
อย่างมาก  

จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดชายแดน ที่อยู่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
มีแม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน ระยะทาง 210.6 กิโลเมตร มีอ าเภอที่อยู่ตามตะเข็บแนวชายแดน 
อยู่ 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองหนองคาย อ าเภอท่าบ่อ อ าเภอศรีเชียงใหม่ อ าเภอสังคม อ าเภอโพน
พิสัย และอ าเภอรัตนวาปี มีด่านถาวร 2 จุด คือ ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และด่านตรวจคนเข้า
เมืองท่าเสด็จ-ท่าเดื่อ จะเปิดให้บริการทุกวัน มีจุดผ่อนปรน จ านวน 4 จุด คือ จุดผ่อนปรนบ้านม่วง 
อ าเภอสังคมจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ อ าเภอศรีเชียงใหม่ จุดผ่อนปรนต าบลจุมพล อ าเภอโพนพิสัย และ
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จุดผ่อนปรนบ้านเปงจาน อ าเภอรัตนวาปี เป็นจุดที่ให้ประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ ไปมาหาสู่และท า
มาค้าขายกัน ด้วยเหตุนี้จึงมีการลักลอบน าเข้ายาเสพติดในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก ซึ่งชนิดยาเสพติดที่มี
การลักลอบน าเข้ามา ได้แก่ ยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน โคเคน และยาอี พ้ืนที่ที่มีการลักลอบน าเข้ายาเสพ
ติดตามแนวชายแดนจังหวัดหนองคาย มากที่สุดคืออ าเภอเมืองหนองคาย อ าเภอสังคม และอ าเภอ
รัตนวาปี จึงเป็นหน้าที่ของนายอ าเภอ ซึ่งเป็นผู้ปกครองพ้ืนที่ ที่จะต้องหารวิธีการด าเนินการป้องกั น
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่ให้มีการลักลอบน ายาเสพติดเข้ามาในประเทศ  

ปลัดอ าเภอ ในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอ ซึ่งในหนึ่งอ าเภอจะประกอบไปด้วยปลัดอ าเภอ
หลายคนได้รับมอบหมายงานจากนายอ าเภอแตกต่างกันไปหลายฝ่าย ดังนี้ ปลัดอ าเภอที่รับผิดชอบ
งานปกครอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานปกครองท้องที่ การบริหารงานบุคคล
ของก านัน/ผู้ ใหญ่บ้าน การบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างกรมการปกครอง 
การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ปลัดอ าเภอ
งานส านักงานอ าเภอ มีหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป งานธุรการ และงานสารบรรณ จัดท าข้อมูลการ
บรรยายสรุปและการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของอ าเภอ ประสานการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาอ าเภอ ปลัดอ าเภอที่รับผิดชอบงานทะเบียนและบัตร 
จะรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไปและงานทะเบียนราษฎร ปลัดอ าเภอที่รับผิดชอบงานอ านวย 
ความเป็นธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและงานคดีปกครอง 
การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของประชาชน และปลัดอ าเภอฝ่ายความมั่นคง มีหน้าที่ในการจัด
ระเบียบสังคม งานด้านการข่าว งานกิจการอาสารักษาดินแดน (อส.) และการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด นอกจากนี้ปลัดอ าเภอแต่ละคนจะรับผิดชอบพ้ืนที่ต าบล หรือที่เรียกว่า ปลัดอ าเภอประจ า
ต าบล ปลัดอ าเภอคนหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต าบล 1-3 ต าบล ซึ่งถือว่าเป็นผู้แทนนายอ าเภอในต าบล
ที่รับผิดชอบ จะคอยประสานการปฏิบัติงานร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการน าภารกิจของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวมถึงนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลไป
ปฏิบัติในพ้ืนที่ตามที่นายอ าเภอได้มอบหมาย เพราะเหตุนี้จึงท าให้ปลัดอ าเภอหนึ่งคนดูแลพ้ืนที่ต าบล
ที่ตนเองรับผิดชอบได้ไม่ทั่วถึง รวมทั้งมีข้อจ ากัดอีกหลายอย่าง เช่น จ านวนปลัดอ าเภอที่มีจ านวนไม่
เพียงพอกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการด าเนินการ จึงท าให้ปลัดอ าเภอ
ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบได้ 

นอกจากนี้ปลัดอ าเภอแต่ละคนจะรับผิดชอบพ้ืนที่ต าบล หรือที่เรียกว่า ปลัดอ าเภอประจ า
ต าบล ปลัดอ าเภอคนหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต าบล 1-3 ต าบล หรือมากกว่า ซึ่งถือว่าเป็นผู้แทน
นายอ าเภอในต าบลที่รับผิดชอบ ปลัดอ าเภอประจ าต าบล ต้องเป็นผู้แทนนายอ าเภอในต าบลที่
รับผิดชอบ ปฏิบัติงานและประสานงานด้านการพัฒนา การบริการประชาชน งานปกครองและรักษา
ความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยตามที่นายอ าเภอมอบหมายในต าบลที่รับผิดชอบและ
รายงานผลการปฏิบัติงานให้นายอ าเภอทราบ คอยประชุมปรึกษาและก าหนดแผนการปฏิบัติงาน
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ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการอ่ืนที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต าบลที่รับผิดชอบและเป็นคณะท างานติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติราชการประจ าต าบล เป็นประจ าทุกเดือน 
บันทึกผลการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติราชการประจ าต าบลรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค
รวมทั้งข้อเสนอแนะในแต่ละเดือนลงในสมุดบันทึกน าเสนอให้นายอ าเภอทราบ รวมถึงต้องประสาน
การปฏิบัติงานร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการน าภารกิจของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
รวมถึงนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลไปปฏิบัติในพ้ืนที่ตามที่นายอ าเภอได้
มอบหมาย เพราะเหตุนี้จึงท าให้ปลัดอ าเภอหนึ่งคนดูแลพ้ืนที่ต าบลที่ตนเองรับผิดชอบได้ไม่ทั่วถึง 
รวมทั้งมีข้อจ ากัดอีกหลายอย่าง เช่น จ านวนปลัดอ าเภอที่มีจ านวนไม่เพียงพอกับภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย ข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการด าเนินการ จึงท าให้ปลัดอ าเภอไม่สามารถด าเนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบได้  

ด้วยภารกิจที่มีมากมายประกอบกับจ านวนปลัดอ าเภอในแต่ละอ าเภอมีไม่เพียงพอจึงท าให้
การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะ
วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างบทบาทกับสมรรถนะของปลัดอ าเภอต่อประสิทธิภาพในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ว่าปลัดอ าเภอมีบทบาท
สอดคล้องกับสมรรถนะมากน้อยเพียงใด เพ่ือน าเอาผลที่ได้จากการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข
การด าเนินงานแก้ไขยาเสพติดในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดปลัดอ าเภอ จึงจ าเป็นต้องมีสมรรถนะ
ของต าแหน่งปลัดอ าเภอ (COMPETENCY) ซึ่งเป็นสมรรถนะที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือน ได้ก าหนดไว้เพ่ือปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

สมรรถนะหลัก 
1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) ปลัดอ าเภอต้องความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ

ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง 
หรือการวัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น รวมถึงการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายในการปฏิบัติงาน 

2) การบริการที่ดี (Service Mind) ปลัดอ าเภอต้องมีความพร้อมที่จะให้บริการประชาชน 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนของหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 
มีจิตส านึกของผู้ให้บริการและจิตส านึกของความเป็นข้าราชการที่ดี   

3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) ปลัดอ าเภอต้องเป็นผู้ที่สนใจใฝ่เรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการอยู่ตลอดเวลา ต้องศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งต้องรู้จักพัฒนาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิง
วิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
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4) จริยธรรม (Integrity) เป็นการครองตนและประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมทั้งตาม
กฎหมายและคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพ โดยมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้เพ่ือรักษาศักดิ์ศรีของอาชีพข้าราชการ อีกทั้งเพ่ือเป็นก าลังส าคัญใน
การสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักของภาครัฐบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

5) ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork) เป็นการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
โดยเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน หน่วยงานหรือองค์กร เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

สมรรถนะประจ ำต ำแหน่ง 
1) สภาวะผู้น า (Leadership) ปลัดอ าเภอต้องมีความเป็นผู้น า มีความสามารถในการ

ปกครอง รวมถึงการก าหนดทิศทางวิสัยทัศน์เป้าหมายวิธีการท างานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือทีมงานให้
ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นเต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

2) การด าเนินการเชิงรุก (Pro-activeness) เป็นการเล็งเห็นปัญหาและโอกาสพร้อมทั้งลงมือ
จัดการกับปัญหานั้น ๆ หรือใช้โอกาสที่เกิดขึ้นให้เกิดประโยชน์ต่องาน ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และ
แปลกใหม ่

3) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication and influencing) เป็นการสื่อสารด้วย 
การเขียนหรือพูด โดยใช้สื่อต่าง ๆ ตลอดจนการชักจูงหว่านล้อม โน้มน้าวบุคคลอื่นและท าให้บุคคลอ่ืน
ประทับใจและสนับสนุนความคิดของตน 

สมรรถนะของปลัดอ ำเภอที่ต้องมี  
1) การเป็นนักประสานงาน ประสานคน ท างานเป็นทีม เป็นนักบูรณาการ ปลัดอ าเภอที่ดี

ต้องมีสมรรถนะในการท างานเป็นทีมโดยเฉพาะการท างานในระดับพ้ืนที่ต้องเป็นนักบูรณาการ  
นักประสานงาน นอกจากนี้ในการท างานภายในองค์กรจ าเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะการท างานเป็นทีม
ให้มากขึ้น เพราะปัจจุบันบุคลากรกรมการปกครองขาดการท างานเป็นทีม มีแต่การแก่งแย่งแข่งขัน 
มองเพ่ือนร่วมงานเป็นคู่แข่งขันในการสร้างความก้าวหน้า จึงจ าเป็นที่จะต้องเสริมสร้างทัศนคติและ
ส านึกในการท างานเป็นทีมเดียวกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ช่วยเหลือกันในการท างาน  

2) มีจิตส านึกในการบริการประชาชน ปลัดอ าเภอที่ดีต้องมีจิตส านึกในการรับใช้ประชาชน  
มีใจรักที่จะช่วยเหลือและให้บริการแก่ประชาชนและผู้รับบริการดุจญาติมิตร สามารถให้ค าปรึกษา
และช่วยเหลือทุกคนทุกระดับ ไม่เลือกปฏิบัติ  

3) การมีภาวะผู้น า มีความสามารถในการสั่งการตามอ านาจหน้าที่ ปลัดอ าเภอที่ดีต้องมี
สภาวะผู้น าทั้งในภาวะวิกฤตและภาวะปกติ ซึ่งการเป็นผู้น าในหน้าที่ของปลัดอ าเภอ ต้องมีความ
เหมาะสมตามควรแก่กรณี หากเป็นการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ร่วมกับภาคส่วนอ่ืนต้องเน้นบทบาทผู้น าใน
ฐานะผู้ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนไม่ใช่ผู้น าที่เป็นลักษณะการสั่งการ หากเป็นการปฏิบัติงานกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องมีทักษะในการสื่อสารและสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม  
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4) มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ปลัดอ าเภอที่ดีต้องมีความประพฤติดี 
มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักครองตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
และส่วนราชการอ่ืน ต้องรักษาระเบียบวินัย ยืนหยัดในความถูกต้องและไม่กระท าผิดกฎหมาย  

5) มนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นที่รักใคร่และยอมรับของประชาชน ปลัดอ าเภอที่ดีต้องมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีเข้ากับบุคคลอ่ืนได้ดี ต้องใกล้ชิดกับผู้น าท้องที่ และผู้น าท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถประสาน
การท างานได้อย่างราบรื่น ต้องสามารถให้ค าแนะน าและนิ เทศงานแก่ก านัน/ผู้ ใหญ่บ้าน  
เมื่อปลัดอ าเภอได้รับการยอมรับในพื้นที่แล้ว จะท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดี 

6) เป็นนักปกครองเมืองอาชีพ ศรัทธาต่อสถาบันนักปกครอง ปลัดอ าเภอที่ดีต้องมีอุดมการณ์
นักปกครอง มีจิตส านึกในการเป็นข้าราช ศรัทธาในอาชีพศรัทธาในสถาบันนักปกครอง รักองค์กร 
สร้างชื่อเสียงให้องค์กรและสถาบันนักปกครองและต้องมีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน 

7) เป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์ มีวิสัยทัศน์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ ปลัดอ าเภอที่ดีต้องเป็นนักบริหารมือ
อาชีพมีวิสัยทัศน์ในการท างาน  

8) เชี่ยวชาญงานพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ปลัดอ าเภอที่ดีต้องออกพ้ืนที่เป็นประจ า 
เรียนรู้งานพ้ืนที่ ปรับตัวเข้ากับพ้ืนที่ และเรียนรู้ปัญหาของพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้  

9) ต้องมีความรอบรู้และตัวกระตือรือร้น ปลัดอ าเภอที่ดีต้องรอบรู้งานในหน้าที่ทั้งภารกิจของ
กรมการปกครองและส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องเรียนรู้บทบาทอ านาจหน้าที่ของปลัดอ าเภอ
ให้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งต้องมีใจรักที่จะพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ทั้งงานในหน้าที่และความรู้ด้านอ่ืน ๆ เช่น ความรู้ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง  

10) เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ท างานเชิงรุก ปลัดอ าเภอที่ดีต้องท างานเชิงรุก กล้าคิด กล้าท า 
กล้าน าความเปลี่ยนแปลง  

11) เชี่ยวชาญระเบียบกฎหมาย ปลัดอ าเภอที่ดีต้องรอบรู้กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานและ
ต้องใช้ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมครบถ้วน และต้องพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายอย่าง
ต่อเนื่อง  

12) มีศิลปะในการสื่อสารจูงใจ ปลัดอ าเภอที่ดีต้องมีปิยวาจา มีทักษะการสื่อสารที่ดี และ 
มีศิลปะในการสื่อสารจูงใจรวมถึงทักษะการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอ าเภอ  

13) เข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมของคนในพ้ืนที่ ปลัดอ าเภอที่ดีต้องมีความเข้าใจสังคม 
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมของพ้ืนที่ต้องเรียนรู้คนในพ้ืนที่เพ่ือให้สามารถปรับตัวเข้ากับ
พ้ืนที่ได้  
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14) มีความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่ ปลัดอ าเภอที่ดีต้องมี
ความทันสมัย รอบรู้เทคโนโลยี วิชาการสมัยใหม่ มีความเข้าใจและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
ต้องเชี่ยวชาญการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
 
2. ค ำถำมกำรวิจัย 

2.1 สมรรถนะและบทบาทหน้าที่ของปลัดอ าเภอในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมีความ
สอดคล้องกันหรือไม ่

2.2 ปลัดอ าเภอมีสมรรถนะในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามบทบาทหน้าที่มากน้อยเพียงได 
 
3. สมมติฐำนกำรวิจัย 

3.1 สมรรถนะและบทบาทของปลัดอ าเภอในการแก้ไขปัญหายาเสพติดขาดความสอดคล้อง
กันในการปฏิบัติงาน 

3.2 สมรรถนะที่เก้ือหนุนบทบาทเชิงรุก เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของปลัดอ าเภอยิ่งขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

4.1 เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างบทบาทกับสมรรถนะของปลัดอ าเภอต่อประสิทธิภาพ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเพติด  

4.2 เพ่ือศึกษาถึงบทบาทหน้าที่และสมรรถนะของปลัดอ าเภอ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
 
5. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

5.1 ท าให้ทราบถึงสมรรถนะและบทบาทของปลัดอ าเภอในปัจจุบันโดยเฉพาะปัญหาและ
ข้อจ ากัดต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหายาเสพติด 

5.2 ผลของการศึกษาจะเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับบทบาท
หน้าที่ของปลัดอ าเภอในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเหมาะสม เพ่ือลดปัญหายาเสพติดในสังคม
ให้น้อยลง 

5.3 เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่มีส่วนร่วมเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
มากขึ้น 
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6. กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
การวิจัย วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างบทบาทกับสมรรถนะของปลัดอ าเภอต่อ

ประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้ศึกษาต้องการทราบเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้
เกิดความสอดคล้องระหว่างบทบาทและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของปลัดอ าเภอในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เพ่ือที่จะสามารถทราบถึงปัญหา ข้อจ ากัด และวิธีแก้ไขปัญหา  เพ่ือน ามาพัฒนาในการ
ปฏิบัติงานต่อไป  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
7. วิธีกำรวิจัย 

7.1 เครื่องมือของกำรศึกษำ 
ในกระบวนการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือของการศึกษา โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-depth interview) โดยใช้เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-Form) ที่มีการก าหนดหัวข้อและ
ประเด็นในการสัมภาษณ์ไว้  ซึ่ งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ ตอบได้อย่างอิสระ 
ด้วยความคิดและค าพูดของผู้ถูกสัมภาษณ์เอง ซึ่งจะได้มาซึ่งข้อมูลของการศึกษา เพ่ือน ามาวิเคราะห์ 
น าไปสู่การสรุปเป็นประเด็นที่ส าคัญและเก่ียวข้อง 

ตัวแปรต้น 
บทบำทหน้ำท่ีของปลัดอ ำเภอ 

เชิงรุก   - การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด 
- การปราบปราม 
- งานการข่าว 
- การรณรงค์สร้างการรับรู้ 

เชิงรับ   - การจับกุม 
- การบ าบัดฟื้นฟู 

สมรรถนะของปลัดอ ำเภอ 
สมรรถนะหลัก 
- การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
- การบริการที่ดี 
- การสั่งสมความเช่ียวชาญในอาชีพ 
- จริยธรรม 
- ความร่วมแรงร่วมใจ 
สมรรถนะประจ ำต ำแหน่ง 
- สภาวะผู้น า 
- การด าเนินการเชิงรุก 
- ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

ตัวแปรตำม 
ประสิทธิภำพในกำรป้องกัน 
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

  - แก้ไขทันท่วงท ี
  - แก้ไขปัญหาตรงจุด รวดเร็ว 
  - ใช้งบประมาณน้อย 
  - ใช้ทรัพยากรน้อย 
  - จ านวนคดีลดลง 
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แบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยเล่มนี้ ประกอบด้วยลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนฐานส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง ประกอบด้วย  
วันและเวลาในการสัมภาษณ์ ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน 
สถานที่ท างาน เป็นต้น (ในกรณีท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว)  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการศึกษา (ซึ่งอาจเป็นความคิดเห็นหรือความสนใจ 
ก็ได้) ซึ่งค าถามแบบสัมภาษณ์นั้น จะแบ่งค าถามแบบสัมภาษณ์ ออกเป็น 2 ชุด ดังนี้  

1) แบบสัมภาษณ์ส าหรับป้องกันจังหวัดหนองคาย จ านวน 1 คน ซึ่งเป็นเจ้าพนักงาน
ปกครองระดับช านาญการพิเศษ เป็นหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง สังกัดที่ท าการปกครองจังหวัด
หนองคาย ประกอบด้วยประเด็นค าถามดังต่อไปนี้ 

(1) ท่านเห็นว่าบทบาทหน้าที่ของปลัดอ าเภอในการการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ตามนโยบายของรัฐบาลนั้น มีความสอดคล้องกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือชุมชน มีความความสอดคล้องในการท างานเพียงใด 

(2) ในการด าเนินงานที่ผ่านมาพบอุปสรรคหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอ าเภอในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างไร 

(3) ท่านมีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางเกี่ยวกับการแก้ไข ปรับปรุง 
เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของปลัดอ าเภอเพ่ือให้มีสรรถนะที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายอย่างไร 

2) แบบสัมภาษณ์ก านัน ในเขตอ าเภอเมืองหนองคายทุกต าบล จ านวน 14 ต าบล ต าบลละ 1 
คน จ านวน 14 คน ประกอบด้วยประเด็นค าถามดังต่อไปนี้ 

(1) ท่านเห็นว่าปลัดอ าเภอมีบทบาทในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับชุมชน
อย่างไร 

(2) สมรรถนะในการปฏิบัติงานของปลัดอ าเภอมีความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับชุมชนมากน้อยเพียงใด อย่างไร 

(3) ในการด าเนินงานที่ผ่านมา ท่านเห็นว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประสบ
ผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด หรือประสบปัญหาใด 

(4) ท่านมีข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาในส่วนใดบ้าง เพ่ือก่อให้เกิดการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ แก้ปัญหายาเสพติดได้ตรงตามเป้าหมาย 
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8. สรุปผลกำรศึกษำ 
จากการศึกษาและการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ป้องกันจังหวัดหนองคาย และก านัน 

ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สรุปได้ว่า บทบาทกับสมรรถนะของปลัดอ าเภอใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดมีความสอดคล้องกัน เพราะบทบาทนั้นเป็นหน้าที่ที่ปลัดอ าเภอได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการตามนโยบายและมาตรการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และ
ด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอ าเภอในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น ตัวปลัดอ าเภอเองจะต้องมีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน จึงต้องมีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาสมรรถนะอยู่ตลอด จึงจะ
ท าให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีได้ก าหนดไว้  

จึงสรุปได้ว่าสมรรถนะและบทบาทของปลัดอ าเภอต้องมีความสอดคล้องกัน การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของอ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ถึงจะมีประสิทธิภาพ หากตัว
ปลัดอ าเภอไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติหน้าที่โดยขาดสมรรถนะ
นั้นการท างานก็จะเกิดความล้มเหลวไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ทั้งนี้บทบาทหน้าที่และ
สมรรถนะของปลัดอ าเภอในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ท าให้ยาเสพติด
ชะลอการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพียงเท่านั้น สิ่งส าคัญที่สุดคือความร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน ปลัดอ าเภอผู้ท างานในพ้ืนที่ต้องใช้สมรรถนะที่มีท าหน้าที่ประสานงาน
กับทุกภาคส่วนให้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
9. ข้อเสนอแนะ  

กรอบความคิดที่ได้จากการศึกษาการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างบทบาทกับสมรรถนะ 
ของปลัดอ าเภอต่อประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศึกษากรณีอ าเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคายนั้น อ าเภอเมืองหนองคายจะต้องมีการวัด การทดสอบ การประเมิน
ปลัดอ าเภอที่จะมาท าหน้าที่ปลัดอ าเภอฝ่ายความมั่นคง เพราะเครื่องมือในการประเมินบุคคลเหล่านี้
จะช่วยให้อ าเภอเมืองหนอคาย ได้ปลัดอ าเภอที่มีความรู้ มีสมรรถนะในการท างาน และอ าเภอเมือง
หนองคายต้องมีแผนกลยุทธ์ในแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก และเชิงรับ โดยเริ่มจากการป้องกัน 
การปราบปราม และการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแล 
ป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพ่ือการแก้ปัญหาในระยะยาว โดยรณรงค์ให้ประชาชน
ตื่นตัวในการป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยจัดท าโครงการเพ่ือของบประมาณการ
ฝึกอบรมบุคลากรเจ้ าหน้าที่ และงบประมาณในการด า เนินการป้องกันและแก้ ไขปัญหา 
ยาเสพติด รวมทั้งต้องพัฒนาระบบแผนก าลังคน ก าหนดและเกลี่ยก าลังอัตราการติดตามและ
ประเมินผลในการใช้อัตราก าลังคน การก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์และวิธีการ
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ในการที่จะน ามาใช้ในการบริหารงานบุคคล และหาแนวทางการทบทวนบทบาท ภารกิจ และวิธีการ
ปฏิบัติงานเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการบริหารงานบุคคล  โครงสร้างอัตราก าลัง 
ระบบงานและมาตรฐานการท างานหน่วยงาน พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถภาพตลอดจนการให้
ค าปรึกษาแนะน าด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมายและงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
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กำรพัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนช้ันผู้ตอ้งขัง 
เรือนจ ำจังหวัดหนองบวัล ำภู 

ชนัดดา ศิริส าราญ* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง จังหวัดหนองบัวล าภู  
ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาในการปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง เรือนจ าจังหวัดหนองบัวล าภู 3 ด้าน คือ 
1) ด้านความรู้เกี่ยวกับชั้นผู้ต้องขัง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 2) ด้านความสามารถการปฏิบัติงาน
ด้านชั้นผู้ต้องขัง 3) ด้านทักษะการปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับงานด้านชั้นผู้ต้องขังส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง  
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับในการปฏิบัติงานอยู่มาก เจ้าหน้าที่พยายามหาความรู้เป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ และทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ออกใหม่อยู่ตลอดเวลา ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัด
หนองบัวล าภูในฐานะผู้บริหาร ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านชั้น
ผู้ต้องขัง โดยได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรด้านชั้นผู้ต้องขังให้มีการพัฒนาตลอดเวลา ส่งเสริมการท างาน
เป็นทีมให้มากยิ่งขึ้น มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานด้านชั้นผู้ต้องขัง เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การท างาน ให้มีความก้าวหน้าในต าแหน่ง ส่งเสริมด้านความรู้ด้านความสามารถ มีการจัดกิจกรรม
หรือจัดอบรมเพ่ือสร้างทีมที่เข้มแข็งให้หน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่ได้มีส่วนในการใช้ความสามารถพัฒนา
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การท างานร่วมกัน ละลายพฤติกรรมและหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน 

ค ำส ำคัญ: ผู้ต้องขัง, ความสามารถ, การปฏิบัติงาน, ทักษะการปฏิบัติงาน 
 
1. บทน ำ 

กระบวนการด าเนินการทางอาญาของประเทศไทย เปรียบเสมือนกระบวนการบัดน้ าเสียให้
ได้มาตรฐานก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชาติ กล่าวคือ เริ่มจากพนักงานสอบสวน (ต ารวจ) ผู้จับผู้ต้องหา
เข้ามาสู่กระบวนการทางอาญาโดยการจัดท าส านวนส่งให้อัยการพิจารณาส่งฟ้องต่อศาล ศาลมีหน้าที่
พิจารณาตัดสินตามความผิดของผู้ต้องหานั้นตัดสินเป็นโทษจ าคุกและค่าปรับ สุดท้ายส่งตัวเข้าไปคุม
ขังที่เรือนจ า ซึ่งถือเป็นด่านสุดท้ายในกระบวนการทางอาญาดังกล่าว ซึ่งท าทั้งหน้าที่ควบคุมไม่ให้
หลบหนี ดูแลให้ปลอดภัยปกติสุขตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงแม้แต่ในยามหลับนอนของผู้ต้องขังก็ยังมีการจัด

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
E-mail: Chanadda.sir@stu.nida.ac.th 
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ให้มีเจ้าหน้าที่เข้าเวรยามรักษาการณ์คอยสอดส่งดูแลอยู่ตลอด นอกจากการดูแลให้มีชีวิตที่ปกติสุข
แล้ว เรือนจ ายังต้องท าหน้าที่พัฒนาพฤตินิสัยขัดเกลาผู้ที่มีสันดานโจรให้กลับตนเป็นคนดีพร้อมที่จะ
ออกไปใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมภายหลังการพ้นโทษ ด้วยเหตุนี้กรมราชทัณฑ์จึงตกอยู่ในสถานะที่
จะต้องท างานบนเสียงวิพากษ์วิจารณ์และตกเป็นจ าเลยของสังคม ด้วยข้อจ ากัดหลาย ๆ ด้าน เช่น 
ความคาดหวังจากสังคม สภาวะผู้ต้องขังล้นเรือนจ า การกระท าผิดซ้ าหลังจากปล่อยตัวพ้นโทษ 
เป็นต้น แต่กรมราชทัณฑ์ก็ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบากและภาวะกดดันดังกล่าว ปัญหาส าคัญที่สุดที่
ทุกเรือนจ าต้องเผชิญคือผู้ต้องขังล้นเรือนจ า กรมราชทัณฑ์จึงมีการทบทวนพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
ให้สอดคล้องกับสถานการปัจจุบัน และทันสมัยให้เป็นไปตามหลักสากลที่พึงมี จึงได้มีการตรา
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2560 ขึ้นมาบังคับใช้ 

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2560 (2560: 14) “มาตรา 6 กรมราชทัณฑ์อาจ
ด าเนินการให้มีมาตรการบังคับโทษด้วยวีการอ่ืนนอกจากการควบคุมขัง หรือจ าคุกไว้ในเรือนจ า 
แต่มาตรการดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญารวมตลอดถึงกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงโดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ” น าไปสู่การการน ามาตรการอ่ืนมาใช้แทนการจ าคุก เพ่ือแก้ปัญหาผู้ต้องขังล้น
เรือนจ า และเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมผู้ต้องขัง จึงได้เกิดโครงการต่าง ๆ ตามมามากมายเพ่ือ
ระบายความแอดัดของผู้ต้องขังภายในเรือนจ า มีแนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย
หลักเกณฑ์การแยกลักษณะผู้ต้องขังการเลื่อนหรือลดชั้นนักโทษเด็ดขาดการลดวันต้องโทษจ าคุมและ
การพักการลงโทษ พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การแยกลักษณะ
ผู้ต้องขัง การเลื่อนหรือลดชั้นนักโทษเด็ดขาด การลดวันต้องโทษจ าคุกและการพักการลงโทษ พ.ศ.
2560 (ฉบับที่ 2) ที่จะเป็นตัวช่วยในการจัดการผู้ต้องขังล้นเรือนจ าแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหา
ผู้ต้องขังล้นเรือนจ าได้เท่าที่ควร เนื่องจากจะมีกลุ่มผู้ต้องขังที่มีก าหนดโทษจ าคุกน้อยไม่เกินสามปีไม่
เขา้เกณฑ์ท่ีจะได้รับประโยชน์ในส่วนของการพักการลงโทษหรือการลดวันต้องโทษจ าคุก เนื่องจากชั้น
ที่ผู้ต้องขังครองอยู่ไม่สามารถด าเนินได้ตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ อีกทั้งยังมีกรณีของ สมคิด พุ่มพวง 
ที่ท าให้กรมราชทัณฑ์ต้องกลับมาทบทวนการให้ประโยชน์กับกลุ่มผู้ต้องขังเกี่ยวกับคดีอุกฉกรรจ์ 
คดีสะเทือนขวัญและเป็นที่สนใจของสังคมใหม่ จึงได้มีกฎกระทรวง ก าหนดประโยชน์ของนักโทษ
เด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจ าคุกหรือการพักการลงโทษและ
ได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ก าหนดความผิดในคดี
อุกฉกรรจ์ คดีสะเทือนขวัญ หรือคดีท่ีเป็นที่สนใจของประชาชน พ.ศ. 2563  

จากพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวง ประกาศกระทรวง ที่บังคับใช้และถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติอยู่นี้ล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายที่จะลดปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ าทั้งสิ้น แต่เหนือสิ่ง อ่ืน
ใดการที่ผู้ต้องขังจะได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นในเรื่องของการปล่อยตัวก่อนครบ
ก าหนดโทษ ขึ้นอยู่กับชั้นที่ผู้ต้องขังคนนั้นคอรงอยู่ เพราะชั้นของผู้ต้องขังเป็นตัวก าหนดว่าจะได้รับ
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ประโยชน์ในสัดส่วนเท่าไหร่ เช่น การส่งจดหมายผู้ต้องขังตั้งแต่ชั้ นกลางสามารถส่งจดหมายหา
บุคคลภายนอกได้วันละหนึ่งฉบับ ผู้ต้องขังที่ต่ ากว่าชั้นกลางสามารถส่งจดหมายได้เดือนละหนึ่งฉบับ 
หรือจะเป็นกรณีที่จะได้รับวันลดวันต้องโทษจ าคุกในหนึ่งเดือนที่ผู้ต้องขังถูกคุมขังในเรือนจ า ผู้ต้องขัง
ที่อยู่ชั้นดีจะได้รับวันลดวันต้องโทษจ าคุกสะสมสามวัน ชั้นดีมากสี่วัน และชั้นเยี่ยมห้าวัน โดยจะสะสม
รวมเรื่อย ๆ เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ก็จะได้รับการพิจารณาพักโทษหรือลดวันต้องโทษจ าคุกน าสู่การปล่อย
ตัวก่อนก าหนดโทษ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าชั้นของผู้ต้องขังนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะได้รับ
อิสรภาพ หากการด าเนินการเกี่ยวกับชั้นผู้ต้องขังเกิดความล่าช้าไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันก็จะ
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนอ่ืน ๆ ของผู้ต้องขังน าไปสู่การร้องเรียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านชั้น
ผู้ต้องขังตามมา 

เรือนจ าจังหวัดหนองบัวล าภู ในมุมมองของผู้ศึกษาเอง เปรียบเสมือนโรงเรียนประจ าขนาด
ใหญ่ ด าเนินงานภายใต้ภารกิจที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด คือ ควบคุมไม่ให้หลบหนี ดูแลให้อยู่ดีมีสุข และ
พัฒนาพฤตินิสัยให้กลับตนเป็นคนดี ส่งเสริมวิชาชีพเตรียมพร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตในสังคมหลังพ้น
โทษ ส าหรับตัวของผู้ศึกษาเองปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังสังกัดฝ่ายทัณฑปฏิบัติ 
รับผิดชอบงานในส่วนที่เกี่ยวกับชั้นผู้ต้องขัง เริ่มตั้งแต่จัดชั้นให้กับผู้ต้องขังที่เป็นนักโทษเด็ดขาดใหม่ 
ซึ่งปัจจุบันเรือนจ าจังหวัดหนองบัวล าภูมีผู้ต้องขังที่เป็นนักโทษเด็ดขาด จ านวน 2,092 คน (ข้อมูล ณ 
1 พฤษภาคม 2563) และตรวจสอบว่าผู้ต้องขังที่เป็นนักโทษเด็ดขาดที่เข้าเกณฑ์จะได้รับการเลื่อนชั้น
มีจ านวนเท่าไหร่ ในการเลื่อนชั้นรอบการเลื่อนชั้นคือผู้ต้องขังที่กระท าความผิดคดีเดียวก าหนดโทษไม่
เกินสามปี จะได้รับการพิจารณาให้เลื่อนชั้นงวดสิ้นเดือนเมษายน งวดสิ้นเดือนสิงหาคม และงวดสิ้น
เดือนธันวาคม ส่วนผู้ต้องขังที่ก าหนดโทษเกินสามปีกระท าความผิดหลายคดีจะได้รับการพิจารณาให้
ได้รับการเลื่อนชั้นงวดสิ้นเดือนมิถุนายน และงวดสิ้นเดือนธันวาคม สรุปแล้วผู้ศึกษาที่รับผิดชอบงาน
ด้านชั้นผู้ต้องขังเพียงคนเดียวจะต้องด าเนินการเลื่อนชั้นให้ผู้ต้องขังในหนึ่งปีถึงสี่ งวดด้วยกัน ในกลุ่ม
ผู้ต้องขังที่จะได้รับการเลื่อนชั้นนั้นไม่ใช่เฉพาะแค่ที่ศาลจังหวัดหนองบัวล าภูตัดสินมาเท่านั้น ยังมีกลุ่ม
ผู้ต้องขังที่ย้ายระบายมาจากเรือนจ าอ่ืน หากเรือนจ าฝ่ายย้ายเลื่อนชั้นล่าช้าหรือท าตกหล่นก็จะท าให้
เกิดความล่าช้าต่อไปเรื่อย ๆ เนื่องจากผู้ต้องขังที่จะได้รับการเลื่อนชั้นในรอบเลื่อนชั้นมีการย้าย
เรือนจ าและยังไม่ได้รับการเลื่อนชั้นหากถึงงวดเลื่อนชั้นต่อไปตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่ได้เลื่อนชั้นใน
งวดเลื่อนชั้นที่ผ่านมาเรือนจ าฝ่ายรับก็จะต้องประสานกับเรือนจ าฝ่ายย้ายด าเนินการเลื่อนชั้นให้ 
เรือนจ าเรือนจ าฝ่ายรับถึงจะสามารถด าเนินการเลื่อนชั้นในส่วนที่เหลือต่อได้ ดังนั้นในการเลื่อนชั้น
ผู้ต้องขัง ตัวผู้ศึกษาจะท าการตรวจสอบข้อมูลจากแฟ้มประวัติของผู้ต้องขัง (รท. 101) ทุกคน ที่เก็บไว้
ในตู้โดยจะแยกเก็บเป็นเดือนและปีที่จะพ้นโทษ คือ เดือนมกราคมจะแยกเก็บเป็นสองตู้คือ ปี พ.ศ. 
2562-2565 และตู้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2566 ขึ้นไป เป็นต้น ดังนั้นในการเลื่อนชั้นให้กับผู้ต้องขังในแต่ละ
รอบก็จะต้องตรวจสอบแฟ้มประวัติของผู้ต้องขังทุกคนเนื่องจากในการจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ต้องขัง 
(รท. 101) จะแยกเก็บตามเดือนและปีที่พ้นโทษไม่ได้แยกเก็บตามชั้นผู้ต้องขัง ท าให้เกิดความล่าช้าใน
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การคัดเลือกผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์การเลื่อนชั้น อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประโยชน์ของผู้ต้องขัง 
ในส่วนอื่นต้องใช้งานแฟ้มประวัติผู้ต้องขัง (รท. 101) เช่น ผู้ต้องขังออกท างานนอกเรือนจ า ผู้ต้องขังที่
เข้าเกณฑ์การพักการลงโทษ ผู้ต้องขังต้องเข้าเกณฑ์ลดวันต้องโทษจ าคุก ฯลฯ เหมือนการเล่นเก้าอ้ี
ดนตรีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจึงเป็นเรื่องยากที่จะท าให้การเลื่อนชั้นของผู้ต้องขังในงวดเลื่อนนั้น ๆ 
ครบทุกคนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ อีกทั้งเงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติเก่าและใหม่มีความซับซ้อนยากต่อ
การท าความเข้าใจ หากไม่มีกรณีตัวอย่างก็จะไม่เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

ข้อแตกต่างระหว่างระเบียบกระทรวงฯ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2562 ในเรื่อง
ของการจัดชั้นและการเลื่อนชั้นผู้ต้องขัง ดังต่อไปนี้ 

1) การจัดชั้นให้กับผู้ต้องขังที่เป็นนักโทษเด็ดขาดใหม่ 
(1) ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังการ

เลื่อนหรือลดชั้นนักโทษเด็ดขาดการลดวันต้องโทษจ าคุกและการพักการลงโทษ พ.ศ. 2559 และ
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง การเลื่อนหรือลดชั้นนักโทษ
เด็ดขาด การลดวันต้องโทษจ าคุกและการพักการลงโทษ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) มีหลักเกณฑ์ในการ
ด าเนินการจัดชั้นส าหรับนักโทษเด็ดขาดใหม่ดังต่อไปนี้ 

- ผู้ต้องขังที่เด็ดขาดใหม่ให้จัดอยู่ชั้นกลาง 
- ผู้ต้องขังที่ตรวจสอบแล้วว่าเคยต้องโทษจ าคุก กลับมาต้องโทษจ าคุกอีกเป็นครั้งที่

สองภายในห้าปีให้นับแต่วันที่พ้นโทษครั้งก่อน โดยความผิดทั้งสองครั้งไม่ใช่ความผิดโดยประมาทหรือ
ลหุโทษให้จัดอยู่ในชั้นเลว 

- ผู้ต้องขังที่ตรวจสอบแล้วว่าเคยต้องโทษจ าคุก กลับมาต้องโทษจ าคุกอีกเป็นครั้งที่
สามหรือมากว่านับแต่วันที่พ้นโทษครั้งก่อน โดยความผิดดังกล่าวไม่ใช่ความผิดโดยประมาทหรือลหุ
โทษให้จัดอยู่ในชั้นเลวมาก 

- ผู้ต้องหลังกระท าความผิดหลายคดีเมื่อคดีใดคดีหนึ่งตัดสินก็ให้จัดชั้นตามคดีที่
ตัดสินมาคดีแรก ให้จัดชั้นตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 และอาจได้รับการพิจารณาให้เลื่อนชั้นถึงแม้ว่าคดีอ่ืน ๆ 
จะยังไม่ตัดสินก็ตาม 

(2) กฎกระทรวง ก าหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษ
เด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจ าคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ 
พ.ศ. 2562 

- ผู้ต้องขังที่เด็ดขาดใหม่กระท าความผิดครั้งแรกให้จัดอยู่ชั้นกลาง 
- ผู้ต้องขังสัญชาติไทยที่ถูกคุมขังอยู่ที่ต่างประเทศมาแล้วไม่เกินสามปี หากโอนตัวมา

คุมขังในประเทศไทย ให้จัดอยู่ในชั้นกลาง หรือถูกคุมขังอยู่ที่ต่างประเทศมาแล้วมากกว่าสามปี ให้จัด
อยู่ชั้นดี นับแต่วันที่รับตัวเข้ามาคุมขังในเรือนจ าของประเทศไทย 
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- ผู้ต้องขังที่ศาลให้เพ่ิมโทษฐานกระท าผิดซ้ าตามมาตรา 92 หรือมาตรา 93 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา หรือตามกฎหมายอื่น ให้จัดอยู่ในชั้นต้องปรับปรุง 

- ผู้ต้องขังที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเคยต้องโทษจ าคุก กลับมาต้องโทษจ าคุกอีกภายใน
ห้าปีนับแต่วันที่พ้นโทษครั้งก่อน โดยความผิดทั้งสองครั้งไม่ใช่ความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ ให้จัด
อยู่ในชั้นต้องปรับปรุง 

- ผู้ต้องขังทีต่รวจสอบแล้วพบว่าเคยต้องโทษจ าคุก กลับมาต้องโทษจ าคุกอีกเป็นครั้ง
ที่สามหรือมากกว่าให้จัดอยู่ชั้นต้องปรับปรุงมาก 

- ผู้ต้องขังที่กระท าความผิดในคดีอุกฉกรรจ์ คดีสะเทือนขวัญ หรือคดีที่เป็นที่สนใจ
ของประชาชน ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้จัดอยู่ชั้นต้องปรับปรุงมาก 

- ผู้ต้องขังหลายคดีเมื่อคดีหนึ่งคดีใดตัดสินมาให้จัดชั้นตาม ข้อ 1 ถึง ข้อ 6 และ
ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนชั้น แม้คดีอ่ืนยังไม่ตัดสิน 

- ผู้ต้องขังตามข้อ 7 จะได้รับการพิจารณาให้เลื่อนชั้นถึงแม้ว่าคดีที่ติดสินครั้งแรกจะ
พ้นโทษแล้ว แต่ยังตัวยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ าขณะนั้นยังคงมีคดีที่ยังไม่ได้ตัดสินให้คงชั้นไว้ตามเดิม
จนกว่าคดีอ่ืนจะตัดสิน 

- ผู้ต้องขังตามข้อ 7 และ ข้อ 8 เมื่อศาลตัดสินคดีอ่ืนภายหลังให้จัดชั้นเสมือนกับ
เป็นผู้ต้องขังเข้าใหม่ตามข้อ 1 ถึง ข้อ 6 แล้วแต่กรณี ยกเว้นผู้ต้องขังคนนั้นจะถูกจัดอยู่ชั้นต้อง
ปรับปรุงมากอยู่แล้ว ก็ให้คงชั้นไว้ตามเดิม 

2) การเลื่อนชั้นให้กับผู้ต้องขัง 
(1) ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังการ

เลื่อนหรือลดชั้นนักโทษเด็ดขาดการลดวันต้องโทษจ าคุกและการพักการลงโทษ พ.ศ. 2559 และ
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง การเลื่อนหรือลดชั้นนักโทษ
เด็ดขาด การลดวันต้องโทษจ าคุกและการพักการลงโทษ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) มีหลักเกณฑ์ในการ
ด าเนินการจัดชั้นส าหรับนักโทษเด็ดขาดใหม่ดังต่อไปนี้ 

- การเลื่อนชั้นให้ท าสองครั้งคืองวดสิ้นเดือนมิถุนายน และงวดสิ้นเดือนธันวาคม 
- การเลื่อนชั้นสามารถเลื่อนได้ครั้งละหนึ่งชั้น 
- ผู้ต้องขังชั้นกลางต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือไม่น้อย

กว่าหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ถูกน าตัวเข้ามาคุมขังอยู่ในเรือนจ า 
- ผู้ต้องขังที่อยู่ต่ ากว่าชั้นกลางต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

หรือไม่น้อยกว่าสองปีนับตั้งแต่วันที่ถูกน าตัวเขามาคุมขังอยู่ในเรือนจ า 
(2) กฎกระทรวง ก าหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษ

เด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจ าคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ 
พ.ศ. 2562 
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- การเลื่อนชั้นผู้ต้องขังกรณีปกติ ให้เลื่อนตามล าดับชั้น ครั้งละหนึ่งชั้น 
- ผู้ต้องขังที่มีก าหนดโทษจ าคุกไม่เกินสามปีและต้องโทษจ าคุกเพียงคดีเดียวให้เลื่อน

ชั้นได้ปีละสามครั้ง คือ ในวันสิ้นเดือนเมษายน ในวันสิ้นเดือนสิงหาคม และในวันสิ้นเดือนธันวาคม 
(ก) ผู้ต้องขังชั้นกลางจะเลื่อนชั้นได้ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดมาแล้วไม่น้อยกว่า 

สี่เดือน หรือไม่น้อยกว่าแปดเดือนนับตั้งแต่วันที่ถูกน าตัวเข้ามาคุมขังอยู่ในเรือนจ า 
(ข) ผู้ต้องขังที่อยู่ต่ ากว่าชั้นกลางจะเลื่อนชั้นได้ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดมาแล้วไม่

น้อยกว่าแปดเดือน หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งปีสี่เดือนนับตั้งแต่วันที่ถูกน าตัวเขามาคุมขังอยู่ในเรือนจ า 
(ค) ผู้ต้องขังที่ไม่อยู่ในข่าย (ก) และ (ข) กรณีชั้นกลางขึ้นไปจะเลื่อนชั้นได้ต้องอยู่ใน

ชั้นเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน หรือกรณีต่ ากว่าชั้นกลางจะเลื่อนชั้นต้องอยู่ในชั้นเดิมมาแล้วไม่น้อย
กว่าแปดเดือน 

3) ผู้ต้องขังที่มีก าหนดโทษจ าคุกเกินสามปี หรือต้องโทษจ าคุกหลายคดีให้เลื่อนชั้น
ได้ปีละสองครั้ง คือ ในวันสิ้นเดือนมิถุนายน และในวันสิ้นเดือนธันวาคม 

(ก) ผู้ต้องขังชั้นกลางจะเลื่อนชั้นได้ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดมาแล้วไม่น้อยกว่าหก
เดือน หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ถูกน าตัวเข้ามาคุมขังอยู่ในเรือนจ า 

(ข) ผู้ต้องขังที่อยู่ชั้นต้องปรับปรุงจะเลื่อนชั้นได้ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดมาแล้วไม่
น้อยกว่าหนึ่งปี หรือไม่น้อยกว่าสองปีนับตั้งแต่วันที่ถูกน าตัวเข้ามาคุมขังอยู่ในเรือนจ า 

(ค) ผู้ต้องขังที่อยู่ชั้นต้องปรับปรุงมาก (ผู้ต้องขังที่ต้องโทษจ าคุกตั้งแต่สามครั้งขึ้นไป) 
จะเลื่อนชั้นได้ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี หรือไม่น้อยกว่าสามปีนับตั้งแต่วันที่ถูก
น าตัวเข้ามาคุมขังในเรือนจ า 

(ง) ผู้ต้องขังที่อยู่ชั้นต้องปรับปรุงมาก (ผู้ต้องขังที่ต้องโทษจ าคุกในคดีอุกฉกรรจ์) จะ
เลื่อนชั้นได้ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือไม่น้อยกว่า สี่ปีนับตั้งแต่วันที่ถูกน า
ตัวเข้ามาคุมขังในเรือนจ า 

(จ) ผู้ต้องขังที่ไม่อยู่ในข่าย (ก) (ข) (ค) และ (ง) กรณีชั้นกลางขึ้นไปจะเลื่อนชั้นได้
ต้องอยู่ในชั้นเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน กรณีชั้นต้องปรับปรุงจะเลื่อนชั้นได้ต้องอยู่ในชั้นเดิม
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี กรณีชั้นต้องปรับปรุงมากจะเลื่อนชั้นได้ต้องอยู่ในชั้นเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองป ี

จากปัญหาที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านชั้น
ผู้ต้องขัง เรือนจ าจังหวัดหนองบัวล าภู ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขังเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประยุกต์การบูรณาการ 
แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานด้านชั้นผู้ต้องขังเพ่ือท าให้ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้ในการ
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พัฒนารวมทั้งเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพ่ือพัฒนาความรู้การปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง เรือนจ าจังหวัดหนองบัวล าภู เพ่ือให้ทราบ
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพด้านชั้นผู้ต้องขัง ของเจ้าหน้าที่เรือนจ าจังหวัดหนองบัวล าภู และผล
การศึกษาน าข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านชั้นผู้ต้องขังต่อไป  
 
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิด 

3.1 วิธีกำรศึกษำ 
การศึกษาการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง เรือนจ าจังหวัดหนองบัวล าภู  

ใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและร่วม
สังเกตการณ์ เป็นเครื่องมือเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บัญชาการเรือนจ า
จังหวัดหนองบัวล าภู หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เรือนจ าจังหวัด
หนองบัวล าภูจ านวน 9 คน ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม 

 

3.2 กรอบแนวคิด 
กรอบแนวคิดในการศึกษาที่ได้ก าหนดไว้เป็นแนวทางในการตั้ งค าถาม และการสัมภาษณ์

แบบสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ กล่าวคือ การสัมภาษณ์แบบตั้งค าถามไว้ล่วงหน้าจะท าให้สะดวกใน
การจัดท าข้อมูลให้เป็นระบบ ส่วนการสัมภาษณ์แบบสนทนาอย่างไม่เป็นทางการจะสะท้อนข้อมูลได้
ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 
4. ผลกำรวิจัย 

การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง เรือนจ าจังหวัด
หนองบัวล าภูทั้ง 3 ด้าน มีดังนี้ 

4.1 ด้านความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง เรื่องกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
ผลปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านชั้นผู้ต้องขังส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับในการปฏิบัติงา นอยู่มาก 
โดยพยายามหาความรู้เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ และทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ออกใหม่อยู่
ตลอดเวลา มีการจัดให้เจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานยังเรือนจ า/ทัณฑสถาน เจ้าหน้าที่ก็พยายามจดจ า
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน น าสิ่งที่ได้รับมาปรับใช้ในการท างาน และยังได้มีการพัฒนาตนเอง
ควบคู่ไปด้วยจากโดยอาศัยหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ตามสื่อต่าง ๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้
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กับเรือนจ า/ทัณฑสถานอ่ืน ๆ อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ ได้รับให้แก่เพ่ือนร่วมงาน น ามาใช้
ประโยชน์ในงานของตนได้อย่างเต็มที่ 

4.2 ด้านความสามารถการปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้ องขัง เรือนจ าจังหวัดหนองบัวล าภู 
ผลปรากฏว่า เรือนจ าจังหวัดหนองบัวล าภูได้ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ใช้ความสามารถในแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ทุกระดับ ให้มีความพร้อมในการรับมือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานได้อย่างทันท่วงที เพราะการ
ปฏิบัติงาน ด้านชั้นผู้ต้องขังถือเป็นงานที่มีความเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนเนื่องจากชั้นผู้ต้องขังจะมี
ความเชื่อมโยงกับประโยชน์ส่วนอ่ืนที่ผู้ต้องขังอาจจะได้รับ ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดหนองบัวล าภู 
หัวหน้าฝ่ายทัณฑปฏิบัติได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการใช้ความสามารถว่าบุคลากรที่พร้อมด้วย
ความรู้ ความสามารถจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้น าความสามารถที่มี
อยู่มาปรับใช้ในหน้าที่และต าแหน่งงานของตน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพของงานให้ดียิ่งขึ้น 
สามารถน าความรู้ ประสบการณ์ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในจากเรือนจ า/ทัณฑสถานอ่ืน ๆ มาปรับ
ใช้ และยังสามารถเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการท างานถ่ายทอดให้กับเพ่ือนร่วมงานได้
ด้วย 

4.3 ด้านทักษะการปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง เรือนจ าจังหวัดหนองบัวล าภู ผลปรากฏว่า                   
การมีทักษะเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบจะเกิดประโยชน์อย่างมาก ท าให้งานออกมาดีมีประสิทธิภาพ 
เจ้าหน้าที่จะมีความรู้และได้ใช้ความสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ การขาด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันท าให้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรมีน้อย การที่สับเปลี่ยน
หมุนเวียนงานกันท าภายในองค์กรในส่วนของการปฏิบัติงานด้านชั้นมีน้อยมาก จึงเกิดองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ภายในเรือนจ าจังหวัดหนองบัวล าภูได้ยาก หากผู้รับผิดชอบงานในต าแหน่งหน้าที่นั้น ๆ ไม่มา
ปฏิบัติงานจะส่งผลให้งานสะดุด เพราะเจ้าหน้าที่คนอ่ืนไม่สามารถท าแทนได้ เนื่องจากการปฏิบัติงาน
ด้านชั้นผู้ต้องขังนั้นเป็นงานที่ค่อนข้างจะมีความละเอียดซับซ้อนหลายขั้นตอน ส่งผลให้การเรียนรู้งาน
ร่วมกันและการบูรณามีน้อยท าให้งานไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามวัตถุประสงค์เท่าท่ีควร 
 
5. สรุปผล อภิปรำย และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผล 
การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง เรือนจ าจังหวัด

หนองบัวล าภูทั้ง 3 ด้าน มีดังนี้ 
1) ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านชั้นผู้ต้องขังส่วนใหญ่                 

ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานอยู่มาก โดยพยายามหาความรู้เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ และทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่ออกใหม่อยู่ตลอดเวลา มีการจัดให้เจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานยังเรือนจ า/ทัณฑสถาน เจ้าหน้าที่
ก็พยายามจดจ าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน น าสิ่งที่ได้รับมาปรับใช้ในการท างาน และยังได้มีการ



87 
 

พัฒนาตนเองควบคู่ไปด้วย การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ตลอดจนมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้กับเรือนจ า/ทัณฑสถานต่าง ๆ และสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้ แก่เพ่ือน
ร่วมงาน น ามาใช้ประโยชน์ในงานของตนได้อย่างเต็มที่ 

2) ผลจากการสัมภาษณ์ปรากฏว่า เรือนจ าจังหวัดหนองบัวล าภู ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง ไม่ว่าจะเป็นการ จัดชั้น เลื่อนชั้น ตอบค าถามทั้งจากผู้ต้องขังและ
เจ้าหน้าที่ ยังไม่สามารถท าได้อย่างทันท่วงที โดยเจ้าหน้าที่จะต้องพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่
เกิดขึ้นเพ่ือป้องกันความเสียหายและข้อร้องเรียน โดยส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาความสามารถของ
ตนเองด้วยหลักของ สุจิปุลิ คือ 1) การฟัง เราต้องใช้ทั้ง หู ตา และหัวใจ ให้ความส าคัญกับคนพูดและ
ตั้งใจฟัง 2) การคิด เป็นความสามารถที่ไม่ได้มีติดตัวมาตั้งแต่แรกเกิดแต่เป็นสิ่งที่เราพัฒนาได้เรื่อย ๆ 
การคิดจะแบ่งออกเป็น การคิดเชิงวิพากษ์ คือ จะไม่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่จะหาต้นตอที่แท้จริงของ
ปัญหานั้นสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาจริง ๆ การคิดเชิงวิเคราะห์การประเมินสถานการณ์จากข้อมูลใหม่ 
ๆ และปรับตัวปรับวิธีการท างานให้เหมาะสมตามสถานการณ์นั้น 3) การถาม คือ วิธีที่ดีที่สุดที่จะท า
ให้เราค้นพบสิ่งที่เราต้องการ ค าถามที่ดีจะช่วยให้เราแจกแจงปัญหา ค้นหาค าตอบ หาทางออกหรือ
เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นนวัตกรรม และ 4) การเขียน คือ จะท าให้เราสามารถจดจ าใน
สิ่งที่ได้ฟัง ได้คิด และได้ถาม ได้ดียิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเฉพาะที่
เป็นของตนเองโดยการบันทึกกรณีศึกษาที่เคยแก้ปัญหาหรือตอบข้อซักถามโดยละเอียด จัดแบ่ง
ออกเป็นหมวดหมู่หากพบปัญหาที่มีลักษณะที่คล้ายกันเราก็จะสามารถน าคู่มือที่จัดท าไว้มาใช้ได้  
การเกิดข้อร้องเรียนเป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคลากรต้องพัฒนาตนเอง เพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 

3) ด้านทักษะการปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง เรือนจ าจังหวัดหนองบัวล าภู ผลปรากฏว่า           
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานอยู่มาก เกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง การท างาน
ล่าช้า ต้องฝึกฝนตนเองโดยการลงมือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอจะท าให้สามารถปฏิบัติงานได้เร็วขึ้น 
โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานส่วนของฐานข้อมูลและจะต้องเป็นข้อมูล ให้มีการ
ด าเนินการเกี่ยวกับชั้นผู้ต้องขังไว้ล่วงหน้าในส่วนของการเลื่อนชั้น 

 

5.2 อภิปรำย 
จากการศึกษาข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสัมภาษณ์ ของประชากรและกลุ่มตัวอย่างในเรื่อง 

การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง เรือนจ าจังหวัดหนองบัวล าภู พบว่า 
1) การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง เรือนจ าจังหวัด

หนองบัวล าภู เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นในงานที่ปฏิบัติ สอดคล้องกับ ประชา  ตานแสนี 
(2555) ที่ ได้สรุปไว้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การด าเนินการให้บุคคลได้รับ
ประสบการณ์และการเรียนรู้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือที่จะน า เอามาปรับปรุงความสามารถในการ
ท างานโดยมีวิธีด าเนินการ 3 รูปแบบ คือ  
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(1) การฝึกอบรม (training) เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับ
งานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน (present job) เป้าหมาย คือการยกระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ของพนักงานในขณะนั้น ให้สามารถท างานในต าแหน่งนั้น ๆ ได้ ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว
สามารถน าความรู้ไปใช้ได้ทันที  

(2) การศึกษา (education) เป็นวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรง เพราะกาให้
การศึกษาเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวใน
ทุก ๆ ด้านให้กับบุคคลโดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับงานของพนักงานในอนาคต ( future job) เพ่ือเตรียม
พนักงานให้มีความพร้อมที่จะท างานตามความต้องการขององค์กรในอนาคต 

(3) การพัฒนา (development) เป็นกระบวนการปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ได้มุ่งตัวงาน (not focus on a job) แต่มีจุดเน้น ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ตามที่องค์กรต้องการ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานกับองค์กรในอนาคตเพ่ือให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี 
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสอดคล้องกับการวิจัยของ อัจฉรา  
บุปผาพันธ์ (2546) เรื่องการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียน
บ้านหนองบัวบาน อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ คือการเรียนรู้อย่างมีความสุข การเรียนรู้
แบบองค์รวม การเรียนรู้จากการคิด และปฏิบัติจริง ต้องด าเนินการพัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
โดยวิธีด าเนินการอันดับแรกคือการศึกษาดูงาน ตามด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศงาน และ
การฝึกอบรม ตามล าดับ และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การบริหารงานบุคคล
ภาครัฐ (2546: 26-27) การพัฒนาบุคคลโดยการฝึกอบรม  

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่กล่าวมาทั้ง 3 รูปแบบ การฝึกอบรมถือเป็นวิธีการ
พัฒนาบุคคลที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากกว่าวิธีอ่ืน ๆ เพราะสามารถท าเป็นโครงการที่ชัดเจน 
มีก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้แน่นอน สามารถด าเนินการได้กับผู้เข้ารับการอบรมจ านวนมากในครั้ง
เดี่ยวกัน ส าหรับวิธีการฝึกอบรม (training methods) ที่ใช้กันทั่วไป พอจะแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ 
2 กลุ่ม ดังนี้  

(1) การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (on-the job training) ที่ได้รับการฝึกอบรม
หรือพัฒนาได้เรียนรู้เทคนิควิธีการท างาน ได้รับความช านาญจากการฝึกหรือทดลองปฏิบัติงาน 
รวมทั้งการถ่ายทอดแนวความคิด วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการท างานไปพร้อมกับการ
ปฏิบัติงานจริง ซึ่งการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานเป็นวิธีที่ใช้กันมากกว่าวิธีอ่ืนแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ท ากัน
อย่างเป็นระบบและมีลักษณะเป็นการทดลองการปฏิบัติงานมากกว่าการฝึกอบรมอย่างจริงจัง ในทาง
ปฏิบัติจึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการฝึกอบรมที่ได้ผลอย่างแท้จริง การฝึกอบรมในขณะ
ปฏิบัติงานที่นิยมใช้มี 2 วิธี คือ  
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วิธีที่ 1 การสอนงาน (coaching) ส่วนใหญ่จะใช้ในการพัฒนาบุคคลที่เพ่ิงเข้ารับ
ราชการหรือด ารงต าแหน่งใหม่ไม่นาน และมักใช้กับผู้ปฏิบัติงานในระดับต้น ๆ โดยมอบหมายให้
ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานที่ใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานมากที่สุดเป็นผู้คอยดูแล แนะน าช่วยเหลือ ให้รู้
วิธีปฏิบัติงานให้ถูกต้อง อาจเป็นการสอนงานแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่มเล็ก ๆ ก็ได้จัดได้ว่ าเป็น
วิธีการที่ได้ผลมากที่สุดวิธีหนึ่ง ทั้งนี้ผลการค้นคว้าวิจัยพบว่า ผู้รับการฝึกอบรมจะสามารถจดจ าสิ่งที่
ตนเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานด้วยตนเองหรือที่เรียกว่าการจดจ าด้วยระบบกล้ามเนื้อมากถึงร้อยละ 
80 ในขณะที่จะสามารถจดจ าจากการฟังค าบรรยายได้เพียงร้อยละ 15 ถึง 20 และสามารถจดจ าจาก
การที่ตนมีส่วนร่วมในการประชุมอภิปรายเพียงร้อยละ 30 ถึง 50 เท่านั้น  

วิธีที่  2 การย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ ( job rotation) หมายถึง การย้าย
สับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่การงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว ซึ่งวิธีการนี้จะก่อให้เกิดการตื่นตัวมี
ความกระตือรือร้น และภาวะจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้งานในต าแหน่งใหม่ ๆ ให้สามารถท างานได้ดีโดย
ไม่มีอุปสรรค และเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์กว้างขวางขึ้นกว่าเดิม การพัฒนาบุคคล
โดยวิธีการย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ เหมาะส าหรับใช้พัฒนานักบริหารหรือผู้ด ารงต าแหน่งสูงใน
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ มากกว่าต าแหน่งในระดับต้น ๆ  

(2) การฝึกอบรมนอกสภาพการท างาน (off-the-job training) หมายถึง ผู้รับการ
อบรมหรือพัฒนาต้องหยุดการท างานปกติของตนเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรหรือโครงการที่
ก าหนดขึ้นโดยการเข้ารับการอบรมในสถานที่ของหน่วยงานนั้นเอง หรือถูกส่งไปเข้ารับการอบรมนอก
สถานที่หรืออบรมอยู่ที่บ้านก็ได้ ซึ่งวิธีการอบรมนอกสภาพการท างานที่ใช้กันอยู่มีหลายวิธีด้วยกัน 
เช่น  

วิธีที่ 1 การฝึกอบรมในห้องหรือการฝึกอบรมในชั้นเรียน (classroom methods)  
เป็นวิธีที่มีประโยชน์และได้ผลมากเพราะผู้รับการฝึกอบรมจะมีโอกาสเรียนรู้ ในแง่ปรัชญา 
แนวความคิด ทัศนคติ ทฤษฎี และวิธีการแก้ปัญหาในการท างานไปพร้อม ๆ กัน การฝึกอบรมในห้อง
ยังอาจเลือกด าเนินการตามความเหมาะสมได้หลายวิธี เช่น การบรรยาย การสัมมนา การอภิปราย
เป็นหมู่คณะ การประชุมปฏิบัติการ  

วิธีที่ 2 การฝึกอบรมทางไกล (distance training) เป็นวิธีการฝึกอบรมสมัยใหม่ที่
ผู้รับการฝึกอบรมไม่ต้องเข้ารับฟังการบรรยายในชั้นเรียน แต่อาจรับการฝึกอบรมอยู่ที่บ้านหรือที่
ท างานผ่านสื่อการฝึกอบรมบางอย่าง เช่น ต ารา แบบฝึกหัด เทปค าบรรยาย หรือภาพทัศน์หรือทาง
วิทยุ ทางโทรทัศน์ ทางคอมพิวเตอร์ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ วิธีการเช่นนี้อาจต้องใช้
ระยะเวลาและต้องวัดผลการอบรมซึ่งจะเป็นวิธีที่ประหยัด สามารถครอบคลุมพ้ืนที่และจ านวนผู้เข้า
รับการฝึกอบรมได้เป็นจ านวนมากทั่วประเทศ และเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่อยู่
หา่งไกลเดินทางไม่สะดวกได้รับการฝึกอบรม  และพัฒนาโดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายของตนเอง
และของทางราชการ  
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2) ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง เรือนจ า
จังหวัดหนองบัวล าภู  

งบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัดท าให้มีปัญหาในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านชั้น
ผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาต่อ และการศึกษาดูงาน โดยจะสอดคล้องกับ จุฑามาศ  
แสงอาวุธ และพรนิภา จินดา (2551) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการ
ด าเนินการพัฒนา และปัญหาการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือหาความจ าเป็นใน
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และเพ่ือศึกษาและจัดท ามาตรฐานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ตามวิชาชีพ ผลการศึกษาพบว่า สภาพการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง รูปแบบการพัฒนาของบุคลากรที่ผ่านมามี  4 รูปแบบ คือ การประชุมอบรมสัมมนา 
การศึกษาดูงาน การปฐมนิเทศ และการศึกษาต่อ ปัญหาในการพัฒนาบุคลากร ตามความคิดเห็นของ
ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนเรียงตามล าดับ ได้แก่  

(1) งบประมาณสนับสนุน ไม่เพียงพอและไม่มีเวลาเข้ารับการพัฒนาเพราะไม่
สามารถปลีกตัวออกจากงานประจ า แตกต่างจากหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานที่เห็นว่าปัญหาในการ
พัฒนาเรียงตามล าดับ คือ ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานให้ศึกษา/ขาดผู้สอนงานเฉพาะด้าน และ
งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ  

(2) ปัญหาในด้าน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ  
(3) ปัญหาด้านบุคลากร ซึ่งจะสอดคล้องกับ ดวงตา อ่ าแจ้ง (2540) ที่ได้ศึกษา

ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู ผลการศึกษา
พบว่า ไม่แตกต่างกัน ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานใน
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู มีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ซึ่งด้านที่พบว่า
มีปัญหามากที่สุดคือด้านผู้บริหาร และด้านที่มีปัญหาน้อยที่สุดคือด้านบุคลากร 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง เรือนจ าจังหวัด

หนองบัวล าภู ผู้ศึกษาได้เสนอแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง เรือนจ า
จังหวัดหนองบัวล าภู ในประเด็นดังต่อไปนี้    

1) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนาด้าน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานมีความส าคัญมากเพราะเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้
เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์การท างาน สามารถน ามาปรับใช้ในการท างาน ท าให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลให้กับงานที่ปฏิบัติ ดังนั้น เรือนจ าจังหวัดหนองบัวล าภู ควรพัฒนา
บุคลากรอย่างจริงจัง และต่อเนื่องโดยการกันงบประมาณประจ าปีไว้ส าหรับการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพไว้อย่างเพียงพอ  
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2) ควรมีการส่งเสริมการท างานเป็นทีมให้มากยิ่งขึ้น มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานด้านชั้น
ผู้ต้องขัง พร้อมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพและส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในต าแหน่ง  สนับสนุนให้มี
พัฒนาการด้านความรู้ ด้านความสามารถ ด้านบุคลิกภาพ การจัดกิจกรรมหรือฝึกอบรม เพ่ือสร้างทีม
ที่เข้มแข็งให้หน่วยงาน ผู้บริหารควรกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง มีความอยากที่
จะพัฒนาตนเองโดยการให้รางวัลเป็นสิ่งจูงใจ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีศักยภาพและบรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ 

3) ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง เรือนจ าจังหวัด
หนองบัวล าภู พบว่าปัญหาด้านบุคลากรในระดับผู้ปฏิบัติย้ายงานในหน้าที่บ่อยและจ านวนบุคลากร 
มีน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณงานท่ีต้องปฏิบัติ ด้านเพศสภาพของบุคลากร งบประมาณ วัสดุ เครื่องมือ 
ระบบ ข้อจ ากัดของ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ในการปฏิบัติงาน 
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ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำนในข้ันตอนกำรจดทะเบียนสิทธแิละนติิกรรมใน
ที่ดินของส ำนักงำนที่ดนิจังหวัด/สำขำ/ส่วนแยก ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธำนี 

ชวลิดา ประจันตะเสน* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลท าให้เกิดความล่าช้าใน
การให้บริการในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินของส านักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/
ส่วนแยก ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี 2) เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ให้บริการในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินของส านักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ 
ส่วนแยก ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี โดยมีกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) พนักงานเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี จ านวน 92 คน 2) ประชาชนผู้มา
ขอรับบริการ จ านวน 55 คน รวมจ านวน 147 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
และสถิติในการใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(Mean= ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้ามากที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่ง คือ ปัจจัยเกี่ยว

ประชาชนผู้มาขอรับบริการในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน ซึ่งอยู่ในระดับมาก
ปัจจัยอันดับรองลงมา คือ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง  ๆ ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน ซึ่งอยู่ในระดับมาก ปัจจัยต่อมา คือ 
ความรู้ความสามารถของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการให้บริการในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและ  
นิติกรรมในที่ดิน ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน อยู่ใน
ระดับปานกลาง ภาระงานอ่ืนของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อยู่ในระดับปานกลาง และ
คุณภาพการให้บริการประชาชนของพนักงานเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใน
ที่ดินอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 

ค ำส ำคัญ: การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม, ที่ดิน, ความล่าช้า 
 
 
 
  

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์                
E-mail: shavalida.pra@stu.nida.ac.th 
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1. บทน ำ 
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.  2553 ลงวันที่ 22 

พฤศจิกายน 2553 กรมที่ดินมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  1) ด าเนินการด้านกฎหมายตามประมวล
กฎหมายที่ดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัด
เอกชน กฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 2) จัดท าและประสานแผนงานของกรมที่ดินให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวง รวมทั้งก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของหน่วยงานใน
สังกัด ตลอดจนด าเนินการเกี่ยวกับงานสถิติ ประมวลผล และวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของกรม 3) พัฒนาระบบรูปแบบและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานที่ดินให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 4) ด าเนินการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดิน 
และ 5) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมที่ดิน หรือตามที่รัฐมนตรี 
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย (กลุ่มแผนงานแลยุทธศาสตร์: กรมที่ดิน) โดยกรมที่ดินยังมีเป้าประสงค์
ระยะยาวของแผนยุทธศาสตร์ในด้านการให้บริการ คือ ประชาชนได้รับการบริการที่มีมาตรฐานสากล 
ออนไลน์ทั่วทั้งประเทศ ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง มีความพร้อมในการปฏิบัติงานให้บริการ
ประชาชน (แผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านของกระทรวงมหาดไทย 10 ปี พ.ศ. 2557-2566 
ด้านที่ดิน, 2558) 

จะเห็นได้ว่ากรมที่ดินเป็นหน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับที่ดิน โดยภายหลังได้มีการปฏิรู ป
ระบบราชการในด้านประสิทธิภาพด้านการให้บริการประชาชน โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ได้ผลักดันให้เกิดกฎหมายเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวก คือ
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยมี
เป้าหมายเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของหน่วยงานราชการ ตลอดจนสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ ก าหนดให้หน่วยงานราชการเปิดเผยขั้นตอน เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อขอใช้
บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการติดต่อ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ แต่ปัจจุบันพบว่า 
ระบบการให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน ยังมีปัญหาในเรื่องของความล่าช้าในการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน  

ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี  
สาขาเพ็ญ โดยมีอ านาจหน้าที่ในการค ารับขอ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน สอบสวนการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมในที่ดิน เล็งเห็นถึงความส าคัญของประสิทธิภาพในการให้บริการในขั้นตอนการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญที่ควรได้รับการศึกษาวิจัย เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา 
อุปสรรค ความล่าช้าในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินของส านักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/  
ส่วนแยก ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาการให้บริการในขั้นตอนการจด
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ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพของ  
การให้บริการของส านักงานที่ดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ต่อไป  

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลท าให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการในขั้นตอน 
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินของส านักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพ้ืนที่จังหวัด
อุดรธานี  

2.2 เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการในขั้นตอน 
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินของส านักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพ้ืนที่จังหวัด
อุดรธานี 
 
3. ค ำถำมกำรวิจัย  

ปัจจัยที่ส่งผลท าให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรมในที่ดิน ของส านักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี 

 
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

4.1 แนวควำมคิดที่เกี่ยวข้องกับควำมล่ำช้ำที่เกิดจำกระเบียบขั้นตอนในกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

แนวคิดความล่าช้าที่เกิดจากระเบียนขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ (Red Tape) เป็นค าเสียด
สีระบบราชการของราชวงศ์อังกฤษในอดีตที่นิยมใช้เชือกสีแดงในการผูกมัดจัดเก็บเอกสารไว้ด้วยกัน 
ส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในการค้นหาเอกสารที่ต้องการ ต่อมาได้เกิดแนวคิดระบบราชการ โดยนักคิด
ที่ส าคัญ คือ (Weber, 1947) ท าให้ค านี้ถูกกลับมาใช้ในการศึกษา ความล่าช้าที่เกิดจากระเบียบ
ขั้นตอนที่เกิดจากระเบียบขั้นตอนในระบบราชการ โดยแบ่งเป็น 2 แนวคิด ได้แก่ 1) ความล่าช้าที่
เกิดขึ้นจากระเบียบขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ เป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ 
เงื่อนไข หรือปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลทั้งภายนอกและภายในองค์กร ที่ก่อให้เกิดคุณลักษณะของความ
ล่าช้าที่เกิดจากระเบียบขั้นตอนที่เกิดจากระเบียบขั้นตอน และด้อยประสิทธิภาพ 2) ความล่าช้าที่เกิด
จากระเบียบขั้นตอนที่เกิดจากระเบียบขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ คือ กฎ ระเบียบ กระบวนการ
หรือวิธีการในการปฏิบัติงาน รวมถึงโครงสร้างการจัดการองค์กร มีผลกระทบในเชิงลบที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพขององค์กร แนวคิดนี้มองว่า แม้ไม่มีการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานใด องค์กรก็มี
ความล่าช้าที่เกิดจากระเบียบขั้นตอนที่เกิดจากระเบียบขั้นตอนในการปฏิบัติอยู่แล้ว 
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นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความล่าช้าที่เกิดจากระเบียบขั้นตอนที่เกิด
จากระเบียบขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ ในการศึกษาของ Bret Schneider และ others (2012) 
ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นทางการกับความล่าช้าที่เกิดจากระเบียบขั้นตอนในการ
ปฏิบัติราชการว่ามีสาเหตุมาจากความล่าช้าที่เกิดจากระเบียบขั้นตอนในเชิงการบริหาร ได้แก่  
กฎ ระเบียบปฏิบัตินโยบายที่องค์กรก าหนด เ พ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ และความล่าช้าที่เกิดจากระเบียบขั้นตอนในเชิงการบริหาร เป็นตัวผลักดันให้บุคลากร
รู้สึก และรับรู้ถึงความล่าช้าที่เกิดจากระเบียบขั้นตอนในการปฏิบัติราชการขององค์กร สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Kaufman (1977) ขณะเดียวกันความเป็นทางการ และความล่าช้าที่เกิดจากระเบียบ
ขั้นตอนในการปฏิบัติราชการต่างเป็นปัจจัยที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน นั่นคือ ยิ่งความเป็นทางการสูง
ความล่าช้าที่เกิดจากระเบียบขั้นตอนในการปฏิบัติราชการก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ ความล่าช้าที่
เกิดจากระเบียบขั้นตอนที่เกิดจากระเบียบขั้นตอน ยังคงเป็นปัญหา ซึ่งการศึกษาของศศิมัณฑ์  
จันทวงศ์ (2557) ได้น าเสนอปัญหาของระบบการบริหารราชการไทยไว้ว่าเป็นปัญหาเรื่องขนาดของ
ระบบราชการโดยถือว่าเป็นระบบที่มีขนาดใหญ่มีความสลับซับซ้อน มีกฎระเบียบที่ตายตัว มีอัตรา
ของข้าราชการในระบบเป็นจ านวนมาก ท าให้ระบบราชการมีขนาดใหญ่ขาดความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ ปัญหาการรวมศูนย์อ านาจทั้งด้านการบริหาร การตัดสินใจที่จะรวมไว้ที่ส่วนกลาง
ทั้งหมดและปัญหาโครงสร้างส่วนราชการที่ขาดความคล่องตัว โครงสร้างของระบบราชการต้องเป็นไป
ตามระเบียบที่วางไว้ท าให้ขาดยืดหยุ่น ขาดความคล่องตัวในการบริหาร ยังยึดติดกับกรอบการบริหาร
ตามอ านาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นหลัก ท าให้ระบบราชการไทยยังต้องการการแก้ไข
เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กำรบริหำรงำนภำครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือนภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน  

ส านักงาน ก.พ. ได้ส่งเสริมสนับสนุน และผลักดันให้ส่วนราชการเห็นความส าคัญของการพัฒนา
ข้าราชการตามกรอบ ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน ที่มุ่งเน้นพัฒนาข้าราชการ โดยยึด
หลักสมรรถนะ (Competency) และพัฒนาขีดความสามารถ (Capability) เพ่ือให้ข้าราชการเป็น
ผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้ (Knowledge Worker) สามารถปฏิบัติงานภายใต้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ ดี  และระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ได้อย่ างมีประสิทธิภาพ ก้าวทัน 
การเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ นักบริหารทุกระดับ มีศักยภาพ
ในการเป็นผู้น าการบริหารราชการยุคใหม่ เพ่ือให้ภาคราชการมีขีดความสามารถและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในระดับสูงเทียบเท่าเกณฑ์สากลการพัฒนาข้าราชการในปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนา
ข้าราชการโดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency) และการพัฒนาขีดความสามารถ (Capability) 
เพ่ือให้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้ (Knowledge Worker) สามารถปฏิบัติงานภายใต้
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ โดยการพัฒนาที่เน้น 
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง สุระศักดิ์ ชะมารัมย์ (2555) ได้ศึกษาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
กระแสหลักของการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานภาครัฐพบว่า การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(NPM) จัดเป็นกระบวนทัศน์ที่เป็นทางเลือกที่ต้องการปรับเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีการด าเนินงานใน
การจัดท าบริการสาธารณะของภาครัฐให้มีความสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุดในเวลานี้ โดยให้
ความส าคัญกับการมุ่งผลสัมฤทธิ์มากกว่าสิ่งน าเข้าและกระบวนการการเปิดให้มีการแข่งขันและ 
ลดการผูกขาดการใช้ระบบสัญญาการมีบทบาทเป็นผู้กระตุ้นแทนการด าเนินการเองการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพการปรับปรุงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเป็น
ผู้ประกอบการ การคาดการณ์ล่วงหน้าการยึดคุณค่าพ้ืนฐานแบบปัจเจกบุคคล นิยมการใช้วิธีการ
เชิงกลยุทธ์การปรับปรุงระบบงบประมาณ การใช้กลไกตลาดการสนองความต้องการของประชาชน 
การใช้รูปแบบการจัดการจากภาคเอกชนการแบ่งแยกหน่วยงานและการจัดองค์การที่ยืดหยุ่น  
การกระจายอ านาจการตัดสินใจการด าเนินงานโดยผู้จัดการมืออาชีพการมีมาตรฐานและตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองรวมตลอดท้ังการทบทวนบทบาทของภาครัฐใหม่ 

 
5. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

การศึกษาวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมในที่ดินของส านักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี  มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลท าให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการในขั้นตอนการให้บริการ 
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน และเพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการให้บริการในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินของส านักงานที่ดินจังหวัด/
สาขา/ส่วนแยก ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยการใช้วิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยได้ก าหนดกลุ่ม
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินของส านักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพ้ืนที่จังหวัด
อุดรธานี จ านวน 92 คน (2)ประชาชนผู้มาขอรับบริการในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ในที่ดิน จ านวน 55 คน รวมประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จ านวน 147 คน   

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package For Social Science) โดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์
หาค่าทางสถิติซึ่งประกอบด้วยการแจกแจงความถี่  (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และ 
การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมในที่ดินของส านักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี 

โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean= ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
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- ประชาชนผู้มาขอรับบริการ 
- ความรู้ความสามารถของพนักงานเจ้าหน้าที ่
- ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ  
- ขั้นตอนการจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมในท่ีดิน 
- ภาระงานอ่ืนของพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
- คุณภาพในการให้บริการประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่าเป็นแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 
2549: 129) แต่ละข้อความมีค าตอบให้เลือกตามระดับความความล่าช้า 5 ระดับ  

 
  
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.1 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 
6. ผลกำรศึกษำ  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพ 
การให้บริการประชาชนของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรมในที่ดิน โดยรวมเป็นปัจจัยที่ส่งผลท าให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการในขั้นตอนการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินอยู่ในระดับปานกลาง ภาระงานอ่ืนของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย โดยรวมเป็นปัจจัยที่ส่งผลท าให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการในขั้นตอนการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมในที่ดินอยู่ในระดับปานกลาง มอบหมาย ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ในที่ดินในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน โดยรวมเป็นปัจจัยที่ส่งผลท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการให้บริการในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน อยู่ในระดับปานกลาง 
ความรู้ความสามารถของพนักงานเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน  
โดยรวมเป็นปัจจัยที่ส่งผลท าให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมในที่ดิน อยู่ในระดับปานกลาง ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ในขั้นตอนการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมในที่ดิน โดยรวมเป็นปัจจัยที่ส่งผลท าให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการในขั้นตอน
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน อยู่ในระดับมาก และปัจจัยที่เกี่ยวกับประชาชนผู้มาขอรับ
บริการในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน โดยรวมเป็นปัจจัยที่ส่งผลท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการให้บริการในข้ันตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะ
จ านวนนิติกรรมที่ประชาชนผู้มาขอรับบริการต่อหนึ่งคิวบริการ มีความล่าช้าในระดับมาก และจ านวน
ประชาชนผู้มาขอรับบริการต่อหนึ่งคิวบริการ มีความล่าช้าในระดับมาก ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงานมากกว่าปกติ ไม่เป็นไปตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด และไม่สอดคล้องกับจ านวน
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับ วิศิษฐ์ ฝากา และเพ็ญณี แนรอท (2561) 
เรื่องระบบการให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของส านักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น โดยมี

ควำมล่ำช้ำในกำร
ให้บริกำรในขั้นตอนกำร
จดทะเบียนสิทธิและนิติ

กรรมในที่ดิน 
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วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ระบบการให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของส านักงาน
ที่ดินจังหวัดขอนแก่น ระบุว่า ปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้กระบวนการให้บริการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด ในด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับ
จ านวนบุคลากร/เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการไม่เพียงพอต่อการให้บริการ เนื่องจากจ านวนผู้มาใช้บริการ
ปัจจุบันมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน ท าให้การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมล่าช้ากว่าระยะเวลาที่
ก าหนด ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลท าให้การปฏิบัติงานในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน
ไม่มีประสิทธิภาพ จะต้องมีวิธีกาปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นเพ่ือเปลี่ยนแปลงระบบบริหารภาครัฐไปสู่ระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ที่เน้น
การท างานโดยวัดผลสัมฤทธิ์ มีการวัดผลที่เป็นรูปธรรมโปร่งใสมีการบริหารงานที่รวดเร็ว และ
คล่องตัวสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนการจัดสรร
บุคลากรให้เพียงพอและสอดคล้องกับจ านวนประชาชน เพ่ือให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลสูงสุด สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้มาขอรับบริการได้ทันต่อความ
ต้องการต่อไป 

 
7. แนวทำงในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรในขั้นตอนกำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน 

7.1 ควรจัดสรรอัตราก าลังของพนักงานเจ้าหน้าที่ในต าแหน่ง เจ้าหน้าที่แก้ไขสารบัญที่ดิน
และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลให้ครบทุกส านักงาน เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อความต้องการของ
ประชาชนผู้มาขอรับบริการ 

7.2 หน่วยงานควรจัดให้มีการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ในต าแหน่งนักวิชาการที่ดิน  
ก่อนลงพ้ืนที่มาปฏิบัติงานจริงในด้านฝ่ายทะเบียน จะเห็นได้ว่า ฝ่ายทะเบียนมีอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาและด าเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและหนังสือกรรมสิทธิ์
ห้องชุด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์การจดทะเบียนอาคารชุด การประเมินราคาทรัพย์สิน การค้าที่ดิน การจัดสรรที่ดิน  
การควบคุม จัดเก็บ และรักษาเอกสารทางทะเบียนที่ดิน ทะเบียนอาคารและโรงเรือน ตลอดจน
ด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นหน้าที่ซึ่งมีความส าคัญต่อภารกิจของกรมที่ดิน พนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติอย่างถ่องแท้ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการอย่างครบถ้วน ดังนั้น การฝึกอบรมหรือ
การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ในต าแหน่งนักวิชาการที่ดิน จะท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน  

7.3 หน่วยงานควรมีนโยบายการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการในขั้นตอนการจดทะเบียน    
สิทธิและนิติกรรมในที่ดิน ในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โดยการจัดโต๊ะเพ่ิมส าหรับ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะเพ่ือท าหน้าที่ตอบข้อซักถามและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่ประชาชน 
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ผู้มาขอรับบริการที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรมในที่ดิน และควรน าเทคโนโลยีการตรวจสอบตัวบุคคล ( IVS: Identity Verification 
System) ด้วยวิธีการตรวจสอบลายนิ้วมือ มาใช้ในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน 
จะท าให้การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน มีความรวดเร็ว ทันต่อความต้องการของ
ประชาชน 

 
8. ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำครั้งต่อไป 

จากการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรมในที่ดินของส านักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี  ผู้ศึกษาขอ
เสนอแนะประเด็นในการท าวิจัยครั้งต่อไปดังต่อไปนี้ 

8.1 ควรท าการศึกษา เพ่ิมเติมเกี่ยวกับตัวแปรอ่ืน ๆ ในการวิจัย ที่อาจส่งผลต่อการวิจัยที่
ชัดเจนขึ้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นและสามารถน ามาพัฒนาปรับปรุงเพ่ือให้การปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

8.2 ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรท าการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน  (Mix 
Methods) คือ การใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการใช้แบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยในเชิงลึก เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการใน
ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินต่อไป 
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กระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดจังหวัดหนองบัวล ำภู พ.ศ. 2561-2565 

ณัฏฐา ไชยภักดี* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และ  
2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการและพัฒนาพ้ืนที่ได้อย่างแท้
โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสารแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู พ .ศ. 
2561-2565 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด ได้แก่ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองบัวล าภู 
(ก.บ.จ.นภ.) 

ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู พ .ศ. 2561-2565 
จังหวัดได้ด าเนินการตามขั้นตอนการจัดท าแผนตามระเบียบที่ก าหนด ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน (1) 
การก าหนดกรอบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด (2) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล (3) การก าหนด
แนวทางการพัฒนาและจัดท าร่างแผนพัฒนาจังหวัด (4) การประชุมชี้แจงและปรับปรุงแผน (5)  
การอนุมัติแผนและน าไปปฏิบัติ (6) การติดตามประเมินผล และพบปัญหาอุปสรรคในการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด โดยสรุปผลได้ 4 มิติ ดังนี้ 

1) มิติเชิงโครงสร้าง พบว่า ระบบการบริหารราชการจังหวัดขาดความเป็นเอกภาพ ในด้าน
บุคลากรพบปัญหาทั้งในระดับผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ขาดทักษะความรู้ความ
เข้าใจในและไม่ตระหนักถึงความส าคัญของแผนพัฒนาจังหวัด  

2) มิติการบริหารจัดการ พบปัญหาความไม่สอดคล้องกันของการก าหนดนโยบายในแต่ละ
ระดับ กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กระบวนการวิเคราะห์และ
จัดท าแผนไม่ตอบสนองต่อปัญหาและศักยภาพของพ้ืนที่ ขาดการบูรณาการความร่วมมือแผนงาน
โครงการของส่วนราชการต่าง ๆ นอกจากนี้ อิทธิพลทางจากฝ่ายการเมืองในพ้ืนที่ก็ส่งผลท าให้การ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้  

3) มิติการมีส่วนร่วม พบว่า ภาคประชาชนและภาคเอกชนยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมเท่าที่ควร 
เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและความส าคัญของจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งภาครัฐเองก็ไม่ได้ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมที่แท้จริง  

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์  
118 หมู่ 3 ถนนเสรไีทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: nattha.chai@stu.nida.ac.th 
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4) ข้อจ ากัดอ่ืน ๆ พบว่า ปัญหาหลักในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดคือ ระยะเวลาในการ
จัดท าแผนน้อยมาก และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ให้ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดยุ่งยากมากขึ้น  

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ (1) ข้อเสนอแนะเชิงโครงสร้าง ปรับปรุงการบริหาร
ราชการจังหวัดซึ่งเป็นราชการส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  พัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และเพ่ิมบทบาทความส าคัญของแผนพัฒนาจังหวัด (2) 
ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการ เสนอให้ส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นก าหนด
แนวทางองค์ประกอบของแผนพัฒนาให้สอดคล้องกันตามความต้องการและศักยภาพของพ้ืนที่ จัดท า
ระบบฐานข้อมูลของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและปรับใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเป็น
เครื่องมือในการวางแผน และส่งเสริมการบูรณาการแผนงานความร่วมมือทุกส่วนราชการ (3) 
ข้อเสนอแนะการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ควรเสริมบทบาทภาคประชาชนและภาคเอกชน และสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ทราบถึงสิทธิและวิธีการเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้ง
มุ่งเน้นให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้ความส าคัญใน
การมีส่วนร่วมในทุกระดับ (4) ข้อเสนอแนะด้านข้อจ ากัดอ่ืน ๆ เสนอให้ส่วนกลางก าหนดระยะเวลา
และขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดให้ชัดเจนและสอดคล้องกันในแต่ละระดับ และควรสร้าง
ความเข้าใจและอ านวยความสะดวกในเรื่องระเบียบกฎหมายและข้ันตอนในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาจังหวัด 

ค ำส ำคัญ: การจัดท าแผน, แผนพัฒนาจังหวัด 
 
1. บทน ำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก าหนดให้รัฐจัดระบบการบริหารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมแก่การ
พัฒนาประเทศ เป็นการปรับปรุงระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
ที่มุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้สนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพ่ือพัฒนาจังหวัด 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งก าหนดให้รัฐต้องด าเนินนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 ก าหนดให้จังหวัดสามารถยื่นค าขอตั้งงบประมาณได้ และก าหนดให้มี
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ระดับชาติ และความต้องการของพ้ืนที่ 

โดยจุดมุ่งหมายส าคัญของการบริหารงานจังหวัด คือ 1) การบริหารงานแบบบูรณาการยึด
พ้ืนที่เป็นหลัก (Area–Based Approach) เพ่ือพัฒนาแต่ละพ้ืนที่ให้มีความเจริญเติบโตที่เท่าเทียมกัน
ตามยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาของแต่ละพ้ืนที่ ค านึงถึงปัญหาและความต้องการเฉพาะพ้ืน
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ที่มาเป็นแนวทางในการก าหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด และ 2) การสร้างความร่วมมือในการ
บริหารจัดการที่ดี บูรณาการการท างานแนวดิ่งของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการใช้งบประมาณแผ่นดิน และการบูรณาการในแนวนอน บริหาร
ความสัมพันธ์ของภาคเอกชน และภาคประชาชนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผน
และงบประมาณเพ่ือพัฒนาจังหวัด ยึดหลักร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมรับผิดชอบ  
ผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์ ประชามติ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ทราบโดยทั่วกัน 

ลักษณะของแผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนในระยะยาว เพ่ือให้น าไปจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีและค าของบประมาณในปีนั้น ๆ ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดจึงได้ก าหนดให้มีลักษณะ
เป็นแผนรวม (Comprehensive Plan) ที่ต้องพิจารณามิติการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
จังหวัด ทั้งนี้ แผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะต้องมีการบูรณา
การร่วมกันทั้งแผนงานโครงการในแผนพัฒนาจังหวัด กิจกรรมและงบประมาณของส่วนราชการ 
งบประมาณจังหวัด งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
รวมทั้งงบประมาณของภาคเอกชนที่ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดด้วย ดังนั้น ในการบูรณาการ
แผนพัฒนาจังหวัดของทุกภาคส่วนจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญนับตั้งแต่การรับรู้และเชื่อมโยงกรอบ
และทิศทางการพัฒนาร่วมกัน เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการบริหารการพัฒนาจังหวั ด สร้างหุ้นส่วน
พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้แต่ละพ้ืนที่มีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน กระบวรการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดจึงต้องมีการวิเคราะห์ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของปัญหา 
โอกาสการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ ความต้องการของประชาชน และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของชาติ ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางและแผนงาน โครงการ
ที่มีความชัดเจน โดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นหรือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดความต้องการในพัฒนาพ้ืนที่เป็นการพัฒนาที่มุ่งแบบองค์รวม ครอบคลุมทุกมิติของพ้ืนที ่

ในส่วนของจังหวัดหนองบัวล าภูซึ่งเป็นราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้มี
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด พ .ศ. 2561-2565 ตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด ด าเนินการโดย
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ประกอบไปด้วย ส่วนราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
มีหน้าที่หลักในการจัดท าและพิจารณาร่างแผนพัฒนาจังหวัด วิเคราะห์ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนผ่านกลไกการประสานแผนในระดับพื้นท่ีตั้งแต่แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอ าเภอเพ่ือก าหนดศักยภาพและการพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งเป็นจุดรวม
ของกระบวนการก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ในอนาคตจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายแห่งชาติและจุดเน้นระดับประเทศ และน าแผนพัฒนาจังหวัดเป็นกรอบในการจัดท า
แผนปฏิบัติการและค าของบประมาณประจ าปี 
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ดังนั้น กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดจึงเป็นกระบวนการส าคัญที่จะก าหนดทิศทาง
และอนาคตของประชาชนในพื้นท่ี เป็นจุดรวมของภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
เชื่อมโยงการท างานและภารกิจของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม น าไปสู่การร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ได้อย่างตรงจุด ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ผู้วิจัย
จึงได้ศึกษากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู พ.ศ. 2561-2565 เพ่ือเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดให้พ้ืนที่ อ่ืน ๆ ให้สามารถจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพ้ืนที่และยกระดับ
ขีดความสามารถของจังหวัดในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาจั งหวัด และเสนอแนวทางที่

เหมาะสมในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการและพัฒนา
พ้ืนที่ได้อย่างแท ้

 
3. ค ำถำมหลักกำรวิจัย 

3.1 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภูเป็นอย่างไร 
3.2 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภูคื ออะไรและมีแนว

ทางแก้ไขอย่างไร 
 

4. วรรณกรรมและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
แนวควำมคิดเกี่ยวกับกำรวำงแผนและกระบวนกำรวำงแผน 
ประชุม รอดประเสริฐ (2535: 89) การวางแผนเป็นกระบวนการที่บุคคลหรือหน่วยงานได้

ก าหนดไว้ล่วงหน้าเพ่ือการปฏิบัติงานในอนาคต ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

อนันต์ เกตุวงศ์ (2541: 3-4) การวางแผน คือ การตัดสินล่วงหน้าในการเลือกทางเลือก
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์หรือวิธีการกระท า โดยทั่วไปจะเป็นการตอบค าถามต่อไปนี้ 
คือ จะท าอะไร (What) ท าไมจึงท า (Why) ใครเป็นผู้กระท า (Who) จะท าเมื่อใด (When) จะท าที่
ไหน (Where) และท าอย่างไร (How) 

รอบบินส์ (Robbins, 1997: 130; อ้างถึงใน สุภาพร พิศาลบุตร, 2553: 2) ให้ทัศนะไว้ว่า 
การวางแผน หมายถึง การก าหนดเป้าประสงค์ (Goal) หรือวัตถุประสงค์ (Objective) ขององค์การ
รวมทั้งการก าหนดกลยุทธ์ (Strategies) ทั้งมวล เพ่ือบรรลุประสงค์ดังกล่าว ตลอดจนการพัฒนา
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ล าดับขั้นของการวางแผนอย่างครอบคลุม (Comprehensive) เพ่ือบูรณการและประสานกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องให้เป็นหนึ่งเดียวกัน การวางแผนจึงเกี่ยวข้องทั้งเป้าหมาย (Needs) และวิธีการ (Means) 

พัทธนันท์ ภู่ตระกูล (2554: 32) กล่าวว่า การวางแผนเป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่สุดที่ท าให้การ
ท างานบรรลุเป้าหมายได้ด้วยวิธีที่ดีที่สุด และเป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ
องค์กร ก าหนดภารกิจและกิจกรรม โดยการน าปัญหา ความต้องการ นโยบาย ระเบียบ ค าสั่ง 
ศักยภาพขององค์การและสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกมาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ 
ตัดสินใจและวินิจฉัยทางเลือกในอนาคต เพ่ือให้องค์การประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

จากความหมายของค าว่าการวางแผน จึงสรุปได้ว่า การวางแผน หมายถึง กระบวนการ
พิจารณาและตัดสินใจในการกระท าท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือก าหนดว่า
จะท าอะไร อย่างไร เมื่อใด ใครเป็นผู้กระท า อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด
และเกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยอาศัยกิจกรรมที่
จะต้องกระท าข้อมูลอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับข้อมูลต่าง ๆ ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของ
กระบวนการได้ฉะนั้นการวางแผนจะต้องมีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้ 

แนวควำมคิดเกี่ยวกับแผนพัฒนำจังหวัด 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.  2551  

ให้ความหมายของแผนพัฒนาจังหวัดไว้ว่ารายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่าง ๆ ของจังหวัดที่
จ าเป็นต้องจัดท าเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของจังหวัดในอนาคต โดยต้อง
ค านึงถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชนใน ท้องถิ่นในจังหวัด รวมตลอดถึง ความพร้อมของ
ภาครัฐและภาค ธุรกิจเอกชน และยุทธศาสตร์ระดับชาติ มีกระบวนการรับฟังหรือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการก าหนดความต้องการในการพัฒนาพ้ืนที่ของจังหวัดมาพิจารณาให้เกิดความผสมผสานไม่
ขัดแย้งในด้านใดด้านหนึ่ง 

บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (ม.ป.ป.) ความส าคัญของแผนพัฒนาจังหวัดเป็นแนวทางในการ
พัฒนาจังหวัดแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และความม่ันคง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสนองต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัด โดยต้องแสดง
วิสัยทัศน์ พันธกิจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวทางหรือมาตรการการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพของพ้ืนที่และปัญหาความต้องการของ
ประชาชนนอกจากนี้ยังเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาหรือ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผ่านกลไกการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระดมความคิดเห็นร่วมกัน 
เพ่ือให้ได้จุดมุ่งหมายในการพัฒนาหรือวิธีด าเนินการให้บรรลุจุดมุ่งหมาย รวมทั้งแผนพัฒนาจังหวัดยัง
เป็นเครื่องมือส าคัญในการน านโยบายของรัฐบาลและทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่การปฏิบัติใน
ระดับพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และปัญหาความต้องการของประชาชน และเป็นแผน
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ชี้น าการพัฒนาจังหวัดในภาพรวมระยะยาว ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่
กับปัญหาและความต้องการของประชาชนในขณะนั้น หรือทิศทางนโยบายของรัฐบาลและประเทศ
ผ่านการทบทวนเป็นระยะ ๆ 

ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (2562: 38) ได้สรุปแนวคิดหลักในการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดได้ดังนี้ 

1) ยึดแนวคิดหลักในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการร่วมกันผ่านคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัด/อ าเภอ และกลุ่มภารกิจ คือ ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมระหว่าง
ภาคีในการบริหารงานจังหวัดและใช้หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Management)  
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาจังหวัดให้มีความเข้มแข็งและมี ศักยภาพในการแข่งขัน 
สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่าง มีประสิทธิภาพและขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัดให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2) ก าหนดลักษณะงานให้ชัดเจน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลสัมฤทธิ์ ของงาน  
โดยแบ่งลักษณะงานของจังหวัดออกเป็น 3 ส่วน คือ งานประจ า งานนโยบายเร่งด่วนของ รัฐบาล 
และงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์จังหวัด 

3) ยึดหลักการการบริหารงานแบบ AFP โดยการบริหารงานจังหวัดจะให้ความส าคัญต่อ 
การพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งมีสภาพปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แตกต่างกันตาม
สภาพปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่นั้น ๆ และก าหนดพันธกิจหน้าที่ (Function) ของรูปแบบ
ของการจัดท าแผนงาน โครงการและงบประมาณ โดยในการด าเนินงานจะมุ่งเน้นรูปแบบการท างาน
แบบการมีส่วนร่วม (Participation) ระหว่างภาคีต่าง ๆ ทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงาน
ภาครัฐในการเข้าไปร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ 

ในส่วนของกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  7) พ.ศ. 2550 ก าหนดให้จังหวัดสามารถยื่นค าขอตั้ง
งบประมาณได้ โดยถือว่าจังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และ
ก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ  น โ ยบายระดับชาติ  และความต้ องการของ พ้ืนที่  โ ดยมี กล ไกส่ วนกลา ง คื อ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) มีส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นฝ่ายเลขานุการในการก าหนดกรอบ นโยบาย ขั้นตอน และ
วิธีการการจัดท าแผนพัฒนาและงบประมาณของจังหวัดส่งให้จังหวัด และกลไกในระดับพ้ืนที่ คือ 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มีส านักงานจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการ  
มีหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและค าของบประมาณของจังหวัด ประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการ
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จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น รวมทั้งภาคประชาสังคมและผู้แทน
ภาคเอกชนเป็นคณะกรรมการ 

ต่อมารัฐบาลมีนโยบายในการปรับปรุงรูปแบบการบูรณาการในลักษณะ “ภาค” ขึ้นมาเพ่ือ
เป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาในระดับนโยบาย เน้นการพัฒนาเฉพาะพ้ืนที่ในกลุ่มภาคต่าง ๆ  
ให้กลุ่มจังหวัดและจังหวัดใช้เป็นกรอบในการพัฒนาและจัดท าแผนปฏิบัติราชการในระดับพ้ืนที่ของ
ตนเองตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ .ศ. 2560 
และแต่งตั้งให้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก .บ.ภ.) มีอ านาจในการวางระบบ 
การบริหารงานภาค ก าหนดนโยบายหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจ าปีและค าของบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผน
ระดับชาติและนโยบายรัฐบาล และให้ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นฝ่าย
เลขานุการก าหนดและวางระบบการจัดท าแผนต่าง ๆ 

นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตามที่ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด ให้จังหวัดด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวน เพ่ือให้แผนทันสถานการณ์และใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด ดังนี้ 

1) นโยบายการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
- ยึดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล รวมทั้งความเห็นชอบจาก ครม. และข้อสั่งการของนาย
รัฐมนตรี 

- ให้ความส าคัญกับแผนพัฒนาภาค เพ่ือเป็นแผนชี้น าการพัฒนาในภาพรวมของ
พ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกันในทุกพ้ืนที่ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  

- การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ให้ใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนหรือการจัดเวทีระดมความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจาก
ประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งให้มีการประสานแผนในระดับพ้ืนที่ ผ่านการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน /
ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนความต้องการของอ าเภอ เชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็น
แผนเดียวกัน (One Plan) 

- การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนามุ่งเน้นการท างานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาค
ส่วน เพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของพ้ืนที่และสนับสนุน
การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาของจังหวัดไปสู่การปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผลผ่านการก าหนดเป้าหมาย
และตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
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- การเสนอแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้เสนอในช่วงปีแรกของ
แผน ส าหรับการทบทวนหรือปรับปรุงแผนให้ด าเนินการเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่มี
ผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาภาค จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพ่ือให้แผนทันสถานการณ์และ
ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น โดยไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงแผนทุกป ี

2) หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
(1) ขอบเขต เพื่อให้แผนพัฒนาจังหวัดเป็นแผนที่มีความครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา 

มุ่งตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของจังหวัดและขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา
จังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาค ตาม
ศักยภาพและโอกาสของจังหวัด 

(2) แนวทางการด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ให้จังหวัดด าเนินการทบทวน
แผนพัฒนาจังหวัด จากระยะเวลา 4 ปี เป็น 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2561-2565 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยให้
จังหวัดจัดส่งแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวนมายังทีมบูรณาการกลาง ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 

(3) องค์ประกอบของแผนพัฒนาจังหวัด 
- ส่วนที่ 1 ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาประกอบด้วย (1) ข้อมูลพ้ืนฐานทางกายภาพ (2) 

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ครอบคลุมประเด็นส าคัญ ๆ ของจังหวัด เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคมและความ
มั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่เป็นปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลัง 
พร้อมการวิเคราะห์เพ่ือสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของจังหวัด (3) ประเด็นปัญหาและ
ความต้องการเชิงพ้ืนที่ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ รวมทั้งมีการประสาน
แผนระดับต่าง ๆ (4) ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 

- ส่วนที่ 2 ประเด็นการพัฒนาประกอบด้วย (1) บทวิเคราะห์ การวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงโอกาส ศักยภาพ ปัญหา อุปสรรคของจังหวัด (2) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
แสดงให้เห็นถึงสถานภาพที่จังหวัดต้องการจะเป็นหรือบรรลุในอนาคต (3) ตัวชี้วัดความส าเร็จตาม
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ (4) ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนาระดับชาติ (Agenda) และความต้องการในพ้ืนที่ (Area) ในแต่ละประเด็นการพัฒนา
จะประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงานโครงการที่จะเป็นการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ 

(4) การด าเนินการตามมาตรา 19 และมาตรา 27 วรรค 2 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ .ศ. 2551 ซึ่งก าหนดให้จังหวัดน าร่าง
แผนพัฒนาจังหวัด (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. … เข้ารับฟังความคิดเห็นในการประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด ทั้งส่วนราชการในจังหวัด องค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการต่าง ๆ 
ที่จะด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณและในอนาคต เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการ
พัฒนาของพ้ืนที ่

สมพิศ โห้งาม (2548: 3) กล่าวว่า กระบวนการจัดท าแผนจังหวัดมีข้ันตอน ดังนี้  
1) การวางแผน (Design) เป็นการจัดท าแผนหรือร่างแผนงานให้มีรายละเอียดที่สามารถ

ด าเนินการได้ชัดเจนแผนนั้นเป็นแผนอะไร ต้องการอะไรบ้าง ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และจะเริ่มเมื่อใด 
ที่ไหน เป็นต้น 

2) การชี้แจงแผน (Communication) เมื่อจัดท าแผนแล้วต้องชี้แจงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบ
และเข้าใจอย่างละเอียด เนื่องจากการชี้แจงให้เข้าใจย่อมท าให้แผนได้รับการยอมรับ สนับสนุนท าให้
ง่ายต่อการปฏิบัติ 

3) การปรับแผน (Flexibility) หลังจากที่ได้ชี้แจงแผนแก่ผู้ เกี่ยวข้องทราบแล้ว หากมี
ข้อบกพร่องหรือมีข้อเสนอแนะ แผนนั้นจะต้องมีการปรับปรุงหรือยืดหยุ่นในการน าไปใช้เพราะอาจ
ล้มเหลวและท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานได้ 

4) การน าแผนไปใช้ (Implementation) เมื่อปรับปรุงแผนแล้วก็น าแผนไปใช้เพ่ือให้ได้ผล
ตามเป้าหมาย ร่วมกับการสนับสนุนก าลังคน ก าลังทรัพย์และก าลังใจเพ่ือให้การปฏิบัติตามแผนมี
ประสิทธิภาพ 

5) การควบคุมแผน (Control) ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องต้องติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนในแต่ละขั้นตอน และปรับปรุงแก้ไขแผนให้ทันสมัยและตอบสนองอยู่ตลอดเวลา 

ปัญหำในกำรจัดท ำแผน 
สายัณห์ อินทรภักดิ์ (2539: 88-89) ได้กล่าวถึงปัญหาในการวางแผนไว้หลายประเด็น สรุปได้

ดังนี้ 
1) ปัญหาด้านข้อมูล ประกอบด้วย ความยากล าบากในการจัดเก็บข้อมูลและข้อมูลไม่

ครบถ้วน การให้ข้อมูลเท็จหรือแหล่งข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วท าให้ข้อมูลล้าสมัย 
ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูล ชั้นต้นยังไม่ผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์น าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ทันที ไม่มีศูนย์
รวมข้อมูลท าให้ข้อมูลกระจัดกระจายและซ้ าซ้อนกัน 

2) ปัญหาด้านบุคลากร ทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ไม่ให้ความส าคัญในการวางแผน 
จัดท าแผน ขาดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการวางแผน รวมทั้ง
บุคลากรไม่เพียงพอ 

3) ปัญหาด้านงบประมาณ มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณในกระบวนการวางแผน การน าแผนไป
ปฏิบัติ และการจัดสรรทรัพยากรมาสนับสนุนกระบวนการวางแผน 

4) ปัญหาด้านการจัดองค์การประกอบด้วย กาจัดโครงสร้างและระบบงานในด้านการวางแผน 
ไม่ชัดเจน ไม่มีการก าหนดเป้าหมาย นโยบายและแนวทางขององค์การ 
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5) ปัญหาในการปฏิบัติตามแผนการวางแผนไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ขาดการ
ประสานงานการด าเนินงานตามแผน การวางแผนงานโครงการไม่สอดคล้องกัน การวางแผนไม่มีความ
ยืดหยุ่น รวมทั้งไม่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

6) ปัญหาในการติดตามประเมินผลการรายงานผลเฉพาะเรื่องที่ดีและปกปิดส่วนที่บกพร่อง 
รวมทั้งการประเมินผลที่ดีต้องอาศัยนักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ แต่องค์การส่วนใหญ่มักใช้  
ผู้ประเมินภายในท าให้ไม่มีความเป็นอิสระ และไม่สะท้อนความเป็นจริง 

7) ปัญหาอ่ืน ๆ เช่น ปัญหาด้านระยะเวลาในการจัดท าแผน การปฏิบัติตามแผนและการ
ติดตามประเมินผลที่กระชั้นชิดท าให้การวางแผน การปฏิบัติ และประเมินผลไม่มีประสิทธิภาพ 
มีข้อจ ากัดและมีอุปสรรค รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 

จากปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผน สรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนมา
จากวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดไม่ชัดเจน การน าไปปฏิบัติจึงไม่
สามารถท าได้ ผู้บริหารไม่เห็นความส าคัญของการวางแผน ในระดับของผู้ปฏิบัติงานมองว่าการ
วางแผนเป็นเรื่องยุ่งยาก ขาดความรู้ความสามารถในการวางแผน ขั้นตอนการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้น
กระบวนการข้อมูลที่ใช้วางแผนไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการวิเคราะห์สังเคราะห์ ไม่ได้ล าดับความส าคัญ
ความเร่งด่วนของปัญหาความต้องการและแผนงานแก้ไข รวมไปถึงข้อจ ากัดอ่ืน ๆ เช่น ระเบียบ
ข้อบังคับ นโยบายระดับสูง และห้วงเวลาการจัดท าแผนที่มีผลการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ 

งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
อดิสรณ์ ขัดสีไส (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นในอ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย กระบวนการรวบรวมข้อมูล ปัญหาและความต้องการของชุมชน การวิเคราะห์ศักยภาพ
เพ่ือประเมินการพัฒนาของท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยังมีน้อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดสินใจคัดเลือกกิจกรรม/โครงการ การแสดงความคิดเห็น การท า
ประชาคม การติดตามประเมินผล ตลอดจนการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เนื่องจากประชาชนบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดการศึกษาและมองว่าการจัดท าแผนพัฒนา
เป็นหน้าที่ของภาครัฐ มีผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดนโยบายโดยค านึงถึงฐานเสียงและคะแนนนิยมของตน
เป็นหลัก จึงมีผลให้โครงการกิจกรรมของท้องถิ่นเกิดผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ ม รวมทั้งขาดการ
ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนไม่ทั่วถึง ข้อเสนอแนะส าหรับการสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ได้แก่ การสร้างระบบประชาสัมพันธ์ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ทั่วถึงและหลากหลายช่องทาง การสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชนหรือภาคประชาชน และ
การจัดประชุมประชาคมแบบสัญจรเป็นประจ าเดือน 

 



111 
 

ธนากร รวิยะวงศ์, สีดา สอนศรี และยุพา คลังสุวรรณ (2559) ได้ศึกษาปัญหาในการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2557-2560 ของบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านแผนพัฒนาจังหวัด 
โดยใช้กรอบปัญหาการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดจากผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัดประจ าปีของส านักงาน ก.พ.ร. และข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการด้านแผนและด้านงบประมาณ (สถาบัน
ด ารงราชานุภาพ, 2554: 4-6) ดังนี้ 1) ปัญหาด้านการก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด มีลักษณะ
กว้างเกินไป ไม่มีขอบเขตชัดเจน และไม่สะท้อนศักยภาพ โอกาสและจุดเน้นของการพัฒนาพ้ืนที่  
2) ปัญหาด้านข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด มีไม่ครอบคลุมในประเด็นส าคัญของ
พ้ืนที่ ขาดการวิเคราะห์ประมวลผล เปรียบเทียบข้อมูลและไม่สะท้อนให้เห็นศักยภาพ ปัญหาของ
พ้ืนที่ 3) ปัญหาด้านการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายใน (SWOT) เป็นลักษณะความเห็นทั่วไป 
ขาดข้อมูลสนับสนุนตามหลักวิชาการ ท าให้การวิเคราะห์ขาดความน่าเชื่อถือในการน าไปใช้เป็น
พ้ืนฐานในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 4) ปัญหาด้านการให้ความส าคัญกับแผนทุกระดับ การจัดท า
แผนส่วนใหญ่จะเน้นการแก้ไขปัญหามากกว่าการพัฒนาของพ้ืนที่ และขาดการให้ความส าคัญกับแผน
ระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะแผนชุมชน ท าให้การจัดท าแผนไม่สะท้อนปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่
ได้อย่างแท้จริง 5) ปัญหาด้านการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ แผนพัฒนาจังหวัดส่วนใหญ่เน้นการแก้ไข
ปัญหามากกว่าการน าศักยภาพของพ้ืนที่มาเป็นจุดพัฒนา 6) ปัญหาด้านประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ เป็นลักษณะข้อความกว้าง ๆ ไม่ชัดเจน ไม่สะท้อนมิติการพัฒนาที่ส าคัญที่จะขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้ 7) ปัญหาด้านตัวชี้ วัดและค่าเป้าหมาย ขาดความชัดเจน  
บางตัวชี้วัดต้องอิงปัจจัยภายนอกที่ไม่อยู่ในวิสัยการควบคุมและไม่สามารถวัดได้ในเชิงรูปธรรม  
8) ปัญหาด้านกลยุทธ์ ส่วนใหญ่มีความหมายกว้าง ไม่แสดงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการที่ชัดเจน  
9) ปัญหาด้านแผนงาน/โครงการ ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ของการพัฒนา 10) ปัญหา
ด้านบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะการวิเคราะห์ การเขียนแผนงาน /โครงการ ซึ่งส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 11) ปัญหาด้านระยะเวลาด าเนินการ ซึ่งค่อนข้างจ ากัดใน
ขณะที่ขั้นตอนซับซ้อนและหลากหลาย ท าให้การประสานการจั ดท าแผนในแต่ละระดับกระชั้นชิด  
การรวบรวมและกลั่นกรองต่าง ๆ จึงไม่ดีเท่าที่ควร และ 12) ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ
เอกชนและภาคประชาสังคม ขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ส่วนใหญ่เป็น
แผนที่เกิดจากภาคราชการอย่างเดียว รวมทั้งการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ เป็นเพียงการรับรู้
แนวทางของจังหวัดเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนในการก าหนดทิศทางหรือรับฟังข้อเสนอแนะอย่างแท้จริง 

วาริยา ก าทองดี (2561) ได้ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดสกลนคร 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 ส านักงานจังหวัดสกลนคร พบว่า แผนพัฒนาจังหวัดยังไม่
สามารถตอบสนองสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพการพัฒนาของพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง ปัญหา
ที่ต้องน าไปพัฒนาเป็นแนวทางแก้ไข ได้แก่ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) เพราะข้อมูลที่ใช้
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ในการวิเคราะห์ (SWOT) เป็นข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ขาดการเปรียบเทียบข้อมูลในระดับภาคหรือกลุ่ม
จังหวัดอ่ืน ประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกไม่มีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ  
2) การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒนา ขาดการมีส่วนร่วมในการก าหนด ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคมขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนและไม่ให้ความส าคัญต่อการเข้ามามีส่วนร่วม 
ขาดการบูรณาการร่วมกันของแผนในระดับชุมชน หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ กับแผนพัฒนาระดับจังหวัด 
และ 3) ปัญหาอ่ืน ๆ เช่น บุคลากรของส่วนราชการยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการแผนงาน/โครงการ
ให้สะท้อนสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้อง ข้อจ ากัดด้านเวลาที่มี
การเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดมีการรวบรัดขั้นตอนบางขั้นตอนไปเพ่ือให้ทัน
ตามเวลาที่ก าหนด 

บุญเยี่ยม เหลาสะอาด (2562) ได้ท าการศึกษาโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาตัวแบบ
สนับสนุนการจัดท าแผนและโครงการพัฒนาพ้ืนที่ระดับจังหวัด เพ่ือรองรับงบประมาณเชิงพ้ืนที่  
พบปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้ความต้องการของประชาชนไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนา หรือไม่น าไปสู่
ยุทธศาสตร์จังหวัด อาทิ คณะกรรมการจัดท าแผนจังหวัดไม่ได้มาจากทุกภาคส่วน ท าให้ไม่ครอบคลุมใน
บางด้าน ภาคประชาชนขาดความเข้าใจในเงื่อนไขการท างบประมาณท าให้แผนงานหรือเสนอความ
ต้องการของชุมชนไม่ได้รับการพิจารณา ความแตกต่างของภาษาที่ใช้ระหว่างภาษาราชการกับภาษา
ชาวบ้าน ซึ่งอาจท าให้การตีความข้อเสนอของชุมชนมีคลาดเคลื่อน ขณะที่ชาวบ้านก็อาจไม่เข้าใจในสิ่งที่
ภาครัฐเข้ามาสอบถาม ชี้แจง หรือให้ค าตอบ นอกจากนี้ยังมีปัญหาความไม่สอดคล้องกันของข้อมูลที่
จะต้องน าใช้ประกอบการพิจารณา ซึ่งการสร้างกลไกการท างานร่วมกันจากทุกฝ่ายจะเป็นส่วนส าคัญที่
จะท าให้ข้อจ ากัดเหล่านี้ลดน้อยลงหรือหมดไป 
 
5. วิธีกำรศึกษำและกรอบท่ีใช้ในกำรศึกษำ 

ในการศึกษาวิจัย เรื่องกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู พ.ศ. 2561-2565 
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ ความเป็นมา และผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยน ามาก าหนดเป็นกรอบที่
ใช้ในการศึกษา ดังนี้ 
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ภาพที่ 5.1 กรอบที่ใช้ในการศึกษา 
 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในกำรศึกษำ คือ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด
หนองบัวล าภู (ก.บ.จ.นภ.) ซึ่งมีองค์ประกอบ ได้แก่ ผู้บริหารจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนภาค
ประชาชนโดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information Interview) เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 
1) ผู้บริหารจังหวัดที่มีหน้าในการก ากับดูแลภารกิจด้านยุทธศาสตร์ 2) ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ 3) 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4) ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาชน 5) เจ้าหน้าที่ด้าน
ยุทธศาสตร์ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้ใช้สัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
แสดงให้เห็นถึงกระบวนการและขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ปัญหาอุปสรรคในการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดและแนวทางแก้ไขจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ โดยปราศจากอคติของ
ผู้ศึกษาค้นคว้า ที่จะต้องน าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตลอดจนสรุปผล 

กำรวิเครำะห์และกำรน ำเสนอข้อมูล ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) เช่น หนังสือ บทความ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต มาพิจารณาร่วมกับ
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลไก
ขับเคลื่อนกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู รวมทั้งประสบการณ์การท างานและการ

กระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดหนองบัวล ำภู 
1. การก าหนดกรอบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด  
2. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู   
3. การก าหนดแนวทางการพัฒนาและจัดท าร่างแผนพัฒนาจังหวดั  
4. การประชุมช้ีแจงและปรบัปรุงแผน  
5. การอนุมัติแผนและน าไปปฏิบตั ิ 
6. การติดตามประเมินผล 

ปัญหำกำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดหนองบัวล ำภู 
1. มิติเชิงโครงสร้าง 
2. มิติการบรหิาร 
3. มิติกระบวนการมสี่วนร่วม 
4. มิติข้อจ ากัดอื่น ๆ 

 
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด 
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สังเกตการณ์ของผู้วิจัยมาศึกษาและวิเคราะห์ตามกระบวนการของงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบการเขียน
กรณีศึกษา และน าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการเชิงบรรยาย 
 
6. ผลกำรศึกษำ 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและแบบสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

6.1 กระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดหนองบัวล ำภู พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน 
พ.ศ. 2563  

การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู พ.ศ. 2561-2565 มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
1) การก าหนดกรอบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดหนองบัวล าภูในฐานะฝ่าย

เลขานุการของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองบัวล าภู (ก.บ.จ.นภ.) ศึกษา
ระเบียบ นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวน โดยแต่งตั้งคณะท างานใน
ระดับพื้นที่ ได้แก่ คณะท างานทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย ส่วนราชการในพ้ืนที่ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม มีหน้าที่ในการจัดท าและทบทวน
แผนพัฒนาจังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรองรับการเปลี่ยนแปลงและนโยบายส าคัญของรัฐบาล รวมทั้ง
น าเข้าข้อมูลพ้ืนฐานและพัฒนาจังหวัดให้ครบถ้วน นอกจากนี้จังหวัดได้จัดท าปฏิทินกิจกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาหนองบัวล าภู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาที่
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ก าหนด  

ตารางที่ 6.1 แสดงปฏิทินกิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู พ.ศ. 2561-2565 ฉบับ
ทบทวน 2563 

ที ่ แผนกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม ห้วงเวลำ 

1 การจัดท าข้อมูลประกอบการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2563 ส.ค.-ก.ย. 61 

2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ก.ย. 61 
4 จัดท าร่างแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติราชการจังหวัดและ 

ค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอ ก.บ.จ.นภ. เพื่อพิจารณา 
ต.ค.-พ.ย. 61 

5 ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัด (ฉบับทบทวน) พ.ศ. 2563 พ.ย. 61 

6 น าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ มาปรับปรุงแผนให้สมบูรณ์ พ.ย.-ธ.ค. 61 

7 จัดส่งแผนพัฒนาจังหวัด (ฉบับทบทวน) พ.ศ. 2563 ให้ทีมบูรณาการกลาง 

(ก.บ.ภ./ส านักงบประมาณ/กระทรวงมหาดไทย/ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ/ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

17 ธ.ค. 61 
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2) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จังหวัดด าเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลทางกายภาพ
และข้อมูลเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบในด้านต่าง ๆ ได้แก่ สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ และข้อมูลที่แสดงให้เห็น
ขีดความสามารถและปัญหาในพ้ืนที่ อาทิ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลออกใน
รูปแบบตาราง และแผนภูมิเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
เห็นแนวโน้มการเจริญเติบโตหรือถดถอยของประเด็นต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ประกอบด้วย ข้อมูลเศรษฐกิจ 
การเกษตร อุตสาหกรรม การเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ข้อมูลทางสังคมและความมั่นคง 
โครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา สาธารณสุข แรงงาน ความยากจน อาชญากรรมและสาธารณภัย และข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นต้น 

โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เป็นการอธิบายและแสดงให้เห็นถึงสภาวะปัญหา
และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และจังหวัดได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการ
ผ่านกระบวนการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด ด้วยวิธี 1) มอบให้ส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือบุคคลอื่นใดท าการศึกษาส ารวจความคิดเห็นของประชาชนใน
ท้องถิ่นในจังหวัด และ 2) มอบให้ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.จ. ด าเนินการหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
ท าการศึกษาส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดเ พ่ือเป็นการสะท้อนภาพจริงของ
ปัญหาและความต้องการในพ้ืนที่ ผ่านกระบวนการประสานแผนในระดับพ้ืนที่ ตั้งแต่ระดับชุมชนผ่าน
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนาต าบล/แผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาอ าเภอ มาสู่แผนพัฒนา
จังหวัด ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของพ้ืนที่ และชี้เป้าหน่วยงานในระดับภูมิภาคของ 
กรม/กระทรวงต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการจัดท ายุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการให้สอดคล้องและตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนโดยอาศัยเครื่องมือในการวิเคราะห์ ได้แก่ SWOT Analysis และ 
Benchmarking ซึ่งร่วมกันด าเนินการหลายภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาค
ประสังคมและผู้แทนท้องถิ่นผ่านคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู 5 ปี (พ.ศ. 
2561-2565) และจัดท าแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับสถานบัน
ศึกษาที่เข้ามาแนะน าในส่วนของหลักเกณฑ์ทางวิชาการ 

3) ก าหนดแนวทางการพัฒนาและจัดท าร่างแผนพัฒนาจังหวัด เป็นการสร้างความเข้าใจ 
สร้างการรับรู้และข้อตกลงร่วมกันในการก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ โดยจังหวัดหนองบัวล าภูได้
ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) คณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด
หนองบัวล าภู 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และจัดท าแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  
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ตารางที่ 6.2 แสดงสรุปผลการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน 
2563 

หัวข้อ แผนพัฒนำจังหวัด (พ.ศ. 2561–2565) (ฉบับทบทวน) 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ “หนองบัวล าภู เมืองน่าอยู่น่าเที่ยว” 

ตัวชี้วัดควำมส ำเ ร็จตำม
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 

1. พัฒนาเมืองหนองบัวล าภูให้เป็นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริม
ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ขยายตัว ร้อยละ 4 ต่อปี 

3. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 

ประเด็นกำรพัฒนำ ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม 

การค้า การลงทุน 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3การส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อย่างยั่งยืน 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อความสงบสุข 

   
ซึ่งแนวทางการพัฒนาข้างต้นจะเป็นตัวช่วยในการแปลงเป้าหมายการพัฒนาไปสู่แผนงาน/

โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาในพ้ืนที่ในลักษณะของห่วงโซ่คุณค่าโครงการ/กิจกรรม (Value 
Chain) ตั้งแต่ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่มีภารกิจ
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ เป็นหน่วยรับผิดชอบจัดท าแบบสรุปย่อแผนงาน/โครงการนั้น 
(Project Brief) ประกอบไปด้วยกิจกรรม งบประมาณที่หน่วยงานจะด าเนินการในห้วงเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดจากทุกแหล่งงบประมาณ (งบกรม/กระทวง งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด งบท้องถิ่น 
และงบของเอกชน) นับว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการเสนอความคิด 
ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือก าหนดเป้าหมายในอนาคต ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) 
ชี้ชะตาอนาคตของประชาชนในพื้นท่ี 

4) การประชุมชี้แจงและปรับปรุงแผน เมื่อ ก.บ.จ. จัดท าร่างแผนพัฒนาจังหวัดแล้วเสร็จให้
ด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู พ.ศ. 2561 -2565 ตาม
มาตรา 53/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
และมาตรา 19 มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 24 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 เพ่ือประชุมปรึกษาหารือร่าง
แผนพัฒนาจังหวัด จากทุกภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด ประกอบด้วย ส่วนราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 
เพ่ือเป็นการชี้แจงและสร้างความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาของจังหวัด และรับฟังความคิดเห็นจาก
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ภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาจังหวัด เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนา และแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่จะด าเนินการในห้วงเวลา 5 ปีของแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนงาน/โครงการรายปีที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ และจังหวัดน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์แล้วน าเสนอ ก.บ.จ. 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู พ.ศ. 2561 -2565 และจัดส่งแผนฯ  
ให้ทีมบูรณาการกลาง 

5) การอนุมัติแผนและน าไปปฏิบัติ คณะกรรมการบูรณการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)  
มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน และน าเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือรับทราบผลการพิจารณา จังหวัดหนองบัวล าภูจึงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัด
หนองบัวล าภู พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 
เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัด และเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ให้ห้วงต่อไปให้สอดคล้อง
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนถือปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัด  
น าแผนงาน/โครงการตามประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ ไปปฏิบัติในพ้ืนที่ให้เกิดผลตามที่ก าหนดไว้ 

6) การติดตามประเมินผล เมื่อน าแผนไปปฏิบัติให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องติดตาม ตรวจสอบ
การด าเนินงานตามแผนว่าบรรลุผลสัมฤทธิ์หรือไม่ ผ่านกลไกการตรวจติดตามต่าง ๆ อาทิ การตรวจ
ราชการของส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย การตรวจสอบจากคณะกรรมการธรรมา - 
ภิบาลจังหวัด เพื่อเร่งรัดติดตามและก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีและการบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของพ้ืนที่ ประเมินผลที่ได้รับของแผนงาน/โครงการ ได้แก่ ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนงาน/
โครงการ และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย และผลกระทบของแผนงาน/โครงการ รวมถึงการ
ประเมินการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค
ธุรกิจเอกชน และประชาชน 

6.2 ปัญหำ และอุปสรรคในกำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดหนองบัวล ำภู 
จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแล้วสามารถวิเคราะห์และจ าแนกปัญหา

และอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู พ.ศ. 2561-2565 ได้ดังนี ้
1) มิติเชิงโครงสร้ำง 

(1) โครงสร้างการบริหารราชการจังหวัดในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดประกอบด้วยการ
บริหารราชการหลายรูปแบบ มีส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ตาม
หลักการกระจายอ านาจ จังหวัดถือเป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาคโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้
มีอ านาจสู งสุดในการควบคุม ดูแล และบั งคับบั ญชาการบริหารราชการภายในจั งหวัด 
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ในขณะเดียวกันก็มีส่วนราชการสังกัดกระทรวง/กรมต่าง ๆ ที่มีส านักงานตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดแต่ขึ้น
ตรงกับต้นสังกัดส่วนกลาง การด าเนินงานและปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานจึงเป็นตามแนวทางของ
ส่วนกลางแตอ่ยู่ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานที่ส่วนภูมิภาคที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บริหาร
การปกครองในพ้ืนที่จังหวัดก ากับดูแล ส่งผลให้ระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาคขาดความเป็น
เอกภาพในการบริหารงานในพ้ืนที่การขับเคลื่อนการด าเนินงานต่าง ๆ จึงไม่สอดคล้องกันกับนโยบาย
และแนวทางของส่วนราชการส่วนกลาง 

(2) ด้านบุคลากร บุคลากรในด้านการจัดท าแผนถือเป็นกลไกส าคัญที่มีหน้าที่ในการ
ขับเคลื่อนและก าหนทิศทางการพัฒนาจังหวัด ปัญหาส าคัญที่พบ คือ หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดขาดแคลนบุคลากรในด้านการจัดท าแผนเนื่องจากหน่วยงานมีบุคลากร 
ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผนอย่างจ ากัด จึงท าให้งานมากกว่าคน ในบางส่วนราชการก็ไม่มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน เช่น ไม่มีต าแหน่งงานด้านการวิเคราะห์นโยบาย มีข้าราชการไม่เพียงพอ  
ต้องสลับต าแหน่งงานกัน หรือมอบหมายลูกจ้าง พนักงานชั่วคราวในการปฏิบัติหน้าที่ การจัดท าแผน 
รวมถึงการท างานในส่วนของอ าเภอนับว่าเป็นส่วนเชื่อมความต้องการและปัญหาจากท้องที่เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด บุคลากรความรับผิดชอบหลายด้าน ท าให้การปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนไม่
ครบถ้วนหรือสมบูรณ์ รวมทั้งบุคลากรที่มีขาดทักษะและองค์ความรู้ในกระบวนการจัดท าแผนซึ่งต้อง
อาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดท าแผน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การคิดแบบ  
องค์รวม และความคิดเชิงเหตุผลสัมพันธ์รวมทั้งการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการจัดท าแผน เช่น 
Strategy Map, Balanced scorecard และ SWOT Analysis และการขาดองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ
การจัดท าแผน เช่น ความรู้ด้านกฎหมาย ความรู้ด้านการวางผังเมือง การขอใช้พ้ืนที่ประเภทต่าง ๆ 
และขั้นตอนการประเมินโครงการ EIA EHIA เป็นต้น นอกจากนี้แล้วปัญหาการเปลี่ยน/โยกย้าย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบ่อย ๆ ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง ไม่มีความรู้ ไม่มีประสบการณ์ในการ
จัดท าแผน และไม่เข้าใจสภาพของพ้ืนที่ ท าให้วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ตรงประเด็น ไม่สะท้อนสภาพ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

ในขณะเดียวกันก็พบว่า จุดอ่อนของกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด คือ วิธีคิดและ
วิธีการท างานของบุคลากร หลักในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดมีแนวทางและขั้นตอนก าหนดไว้
ชัดเจน ในขณะที่บริบทสังคมและปัญหามีความซับซ้อนมากขึ้น บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วน
ในการจัดท าแผนต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตัวเองให้ทันสมัยมากขึ้น คือ ต้องท างานเชิงรุก เข้าหา
ปัญหา ไขว่คว้าของมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผน เพ่ือให้เข้าถึงปัญหาและแก้ปัญหาได้รวดเร็ว และ
ต้องมีทักษะการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอันเป็นกระบวนการส าคัญในการประมวลปัญหาและ  
ความต้องการจากทุกภาคส่วน ความเข้าใจเรื่องการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการยังไม่ชัดเจน  
การเตรียมการกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามามีส่วนร่วมยังไม่ครอบคลุม ภาคประชาชนและประชาสังคมยัง
รับรู้น้อย ขาดระบบข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยในการน ามาใช้เพ่ือก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ



119 
 

จังหวัด รวมทั้งความไม่เข้าใจในเจตนารมณ์และความส าคัญของแผนพัฒนาจังหวัดซึ่งเป็นปัญหา
ส าคัญในการจัดท าเป็นพัฒนาจังหวัด เริ่มตั้งแต่ระบบความคิด (Mindset) ของส่วนราชการทั้ง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น และภาคส่วนเอกชนรวมทั้งภาคประชาชนที่ไม่ให้ความสนใจ  
ไม่เห็นความส าคัญ และละเลยกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด โดยมองว่าแผนพัฒนาจังหวัด
เป็นแค่แผนวิเคราะห์ข้อมูลของจังหวัด มองว่าแผนพัฒนาจังหวัดไม่ใช่แผนขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ จึงไม่เห็นความส าคัญของแผนพัฒนาจังหวัดที่จะเป็นจุดรวมของการบูรณาการความ
ร่วมมือแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เป็นคลังข้อมูลที่รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชน
เอาไว้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผน การรวบรวมปัญหา และเสนอ
แผนงานโครงการของแต่ละหน่วยงานซึ่งเป็นสาเหตุให้แผนพัฒนาจังหวัดไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการและแก้ปัญหาของพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง 

บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ยังเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของ
การจัดท าแผนอีกด้วย ไม่มีเวลาเพียงพอในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งถ้าจะเอาคุณภาพของงานก็
ไม่เสร็จทันเวลา บุคลากรของจังหวัดไม่มีแรงจูงใจ เพราะการเลื่อนขั้นของข้าราชการไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ผลงาน 

ผู้บริหารของจั งหวัดขาดสมรรถนะและทักษะที่ ใช้ ในการจัดท าแผนพัฒนาจั งหวัด  
ซึ่งผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจหรือการบริหารจัดการประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลอย่างยิ่งต่อ
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดส่วนใหญ่เป็นจะ
ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผ่านคณะท างานคณะต่าง ๆ ซึ่งบทบาทของผู้บริหารมีเพียงแค่ให้
แนวทางกว้าง ๆ ไม่ได้ลงมือปฏิบัติหรือก าหนดแนวทางชัดเจน การจัดท าแผนจึงเป็นงานประจ าของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องหาข้อมูล คิดและเสนอแนวทางการ จะเห็นว่า ผู้บริหารขาดสมรรถนะใน
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ หากพิจารณาภายใต้การก าหนดสมรรถนะทางการบริหาร จะเห็นว่า สมรรถนะที่
ส าคัญต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร ได้แก่ ภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ 
ศักยภาพเพ่ือน าการเปลี่ยนแปลง การควบคุมตนเอง และการสอนงานและการมอบหมายงาน 

(3) งบประมาณ แผนพัฒนาจังหวัดเป็นลักษณะของแผนแม่บทการพัฒนาจังหวัดใน
ระยะเวลา 5 ปี เป็นการวางแผนการด าเนินงานไว้ล่วงหน้า จึงไม่ใช่ค าของบประมาณ แต่อย่างไรก็ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีและค าของบประมาณในแต่ละปีจะต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด ดังนั้น 
ปัญหาที่พบ คือ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการพ้ืนที่ 
เนื่องจากขาดการจัดล าดับความส าคัญความเร่ งด่วน และขาดการบูรณาการความร่วมมือของ 
ส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งนี้ แผนพัฒนาจังหวัดประกอบไปด้วยแผนงานโครงการของส่วนราชการกระทรวง/
กรมต่าง ๆ แผนงานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องที่ แผนความต้องการของประชาชนและ
ภาคเอกชน ซึ่งแสดงถึงภารกิจในด้านต่าง ๆ ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ จะเห็นได้ว่า ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานท้องถิ่นไม่เสนอแผนงานโครงการของตนเองเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด แต่มาขอ
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งบประมาณภายหลัง ซึ่งไม่เป็นไปตามขั้นตอนการเสนอแผนงาน/โครงการ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ
มีความสอดคล้องกับปัญหาของพ้ืนที่น้อย การเสนอแผนงานโครงการของบางหน่วยงานงบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นการปรับปรุง/พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น งบครุภัณฑ์ ปรับปรุงซ่อมแซมส านักงานของ
หน่วยงาน ไม่ใช่งบประมาณเพ่ือการพัฒนาอาชีพหรือพัฒนาเพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้อ่ืน ๆ  
ท าให้ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และแผนงาน/โครงการมาจากความต้องการของหน่วยงาน
ภาครัฐ ไม่ได้เกิดขึ้นจากความต้องการของประชาชน 

2) มิติกำรบริหำรจัดกำร 
(1) การบริหารนโยบาย  
การก าหนดนโยบายในระดับจังหวัด การเปลี่ยนและโยกย้ายหัวหน้าส่วนราชการ

และผู้บริหารจังหวัดบ่อยท าให้นโยบายและการด าเนินงานตามทิศทางของแผนพัฒนาจัง หวัด
เปลี่ยนแปลงและไม่ต่อเนื่องโดยลักษณะของจังหวัดหนองบัวล าภูเป็นจังหวัดขนาดเล็ก ถูกขนานนาม
ว่าเป็นเมืองผ่านหรือเมืองขึ้น หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารจังหวัดส่วนใหญ่มาขึ้นรับต าแหน่งใน
จังหวัดและด ารงต าแหน่งไม่นานก็โยกย้ายไปจังหวัดอ่ืน ท าให้การก าหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัด
ไม่ต่อเนื่อง เปลี่ยนบ่อย รวมทั้งไม่มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนที่เท่าที่ควร ลักษณะของแผนพัฒนาจังหวัด
ก าหนดห้วงเวลาของแผนระยะ 5 ปี เมื่อมีการโยกย้ายผู้บริหารของจังหวัดระหว่างนั้น ท าให้เป้าหมาย
การพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนา แผนงาน/โครงการของจังหวัดเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละวาระ 
ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากผู้บริหารของจังหวัดมีอ านาจในการตัดสินใจ ก าหนดทิศทาง และ
อนุมัติโครงการงบประมาณพ้ืนที่  

การก าหนดนโยบายในระดับท้องถิ่น ส่วนราชการท้องถิ่นในพ้ืนที่ ไม่ให้ความสนใจ
ในการบริหารงานพ้ืนที่อย่างแท้จริง การจัดท าแผนพัฒนาของท้องถิ่นยังไม่เป็นระบบและไม่มีกลไกที่
ชัดเจน บางท้องถิ่นไม่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของตนเองไว้เลย ท าให้การเชื่อมโยง
และประสานแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกัน ปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนไม่ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด หรือในกรณีที่เป็นภารกิจถ่ายโอนของ
ท้องถิ่น หน่วยงานท้องถิ่นไม่ให้ความส าคัญในการด าเนินงานโดยอ้างเหตุผลเรื่องงบประมาณไม่
เพียงพอ ซึ่งหน่วยงานกระทรวง/กรมต่าง ๆ ไม่สามารถด าเนินการแทนในเขตพ้ืนที่นั้นได้เนื่องจาก
ซ้ าซ้อนภารกิจ ท าให้งานบางอย่างไม่ต่อเนื่องปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้รับการ
แก้ไข 

ในขณะส่วนราชการส่วนกลางที่ขึ้นตรงต่อต้นสังกัดกระทรวง/กรมในส่วนกลางนั้น  
ก็มีแนวนโยบายเป็นของตนเอง ซึ่งเชื่อมโยงมาจากต้นสังกัด แผนกระทรวง /กรมและนโยบาย
ระดับชาติ มีลักษณะเป็น Top Down Policy คือ ด าเนินภารกิจในพ้ืนที่ตามอ านาจหน้าที่และ
แผนงานของส่วนกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการในพ้ืนที่  เช่น นโยบายของจังหวัด
หนองบัวล าภูในการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร ในขณะที่นโยบายของส่วนกลาง
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงสนับสนุนให้ขายสารเคมีทางการ เกษตร 
ทั้งท่ีเป็นวัตถุอันตราย 

จากการก าหนดนโยบายการบริหารงานของหน่วยงานในระดับต่าง ๆ ส่งผลถึงการ
ก าหนดนโยบายของจังหวัดในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดไม่มีความชัดเจน เนื่องจากขาดการ
ประสานและหาจุดร่วมของทิศทางความต้องการในระดับชุมชน ท้องถิ่น มีผลให้แผนงาน/โครงการ
ของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นเพียงโครงการปกติของ หน่วยงานราชการ ไม่ใช่แผนงานความต้องการในมิติ
ของพ้ืนที ่

(2) การแทรกแซงทางการเมือง 
อิทธิพลทางการเมืองมีผลต่อการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี และค าของบประมาณ โดยนักการเมืองในพ้ืนที่เข้ามามีบทบาทในการก าหนดการเสนอ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน อาศัยว่าตนเองเป็นกระบอกเสียง เป็นผู้แทนประชาชนใน
พ้ืนที่ ผลักดันโครงการของตนเองให้ถูกบรรจุเข้าในแผนพัฒนาจังหวัดและค าของบประมาณของ
จังหวัด โดยไม่ได้มาจากความต้องการของประชาชน ไม่ได้ผ่านการท าประชาคมหรือรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนที่รวมถึงการแทรกแซงการขอรับงบประมาณโดยที่แผนงานโครงการไม่ได้
บรรจุแผนพัฒนาจังหวัดซึ่งทั้งหมดเกี่ยวเนื่องกับการเอ้ือประโยชน์ส่วนตน/พวกพ้องหรือการหาเสียง
เลือกตั้งไม่ได้มากจากปัญหาและความต้องการจากประชาชนโดยแท้จริงท าให้การจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ไม่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาของจังหวัดให้เป็นไปตาม
แนวทางท่ีก าหนดไว้ได้อย่างแท้จริง ผลประโยชน์ตกอยู่กับกลุ่มคนที่มีอ านาจมีอิทธิพล ประชาชนไม่ได้
รับประโยชน์อย่างทั่วถึง 

อ านาจการต่อรองของจังหวัดกับการเมืองในพ้ืนที่ท าได้ยาก เนื่องจากอิทธิพลของ
ฝ่ายการเมืองในพ้ืนที่เชื่อมโยงกับการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร ในอดีตที่ผ่านมาการชี้แจงงบประมาณ
ของจังหวัดที่เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรมีปัญหาขัดแย้งกับนักการเมืองในพ้ืนที่และส่งไปถึงการเมืองใน
สภาฯ ท าให้การชี้แจงงบประมาณของจังหวัดนั้นถูกแขวนไว้ คือไม่ผ่านการชี้แจงต้องชี้แจงใหม่ ถ้าไม่
ปรับแผนงานโครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามความต้องการของฝ่ายการเมือง เห็นได้ว่า 
นักการเมืองท้องถิ่นมีอิทธิพลในการบริหารงานพ้ืนที่ มีบทบาทมากกว่าผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องจาก
อยู่ในพ้ืนที่มานาน มีฐานเสียงมาก และมีเส้นสายทางการเมืองในสภาฯ ซึ่งสามารถก าหนดประเด็น
ของพ้ืนที่และงบประมาณได้มากกว่าจังหวัด 

(3) ระบบฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ 
การรวบรวมปัญหาในพ้ืนที่ลักษณะพ้ืนที่ของจังหวัดหนองบัวล าภูเป็นจังหวัดขนาด

เล็ก แต่มีปัญหาในระดับพ้ืนที่เยอะ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่เป็นภารกิจของส่วนราชการ
เป็นส่วนใหญ่ ภาคส่วนประชนและเอกชนยังไม่มีศักยภาพพอในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ท าให้
ตอบสนองความต้องการไม่ได้เท่าท่ีควร การรวบรวมปัญหาไม่ครอบคลุมทุกมิติ หรือเป็นปัญหาเฉพาะ
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ยากต่อการแก้ไข ต้องบูรณาการความร่วมมือหลายหน่วยงาน รวมทั้งปัญหาและความต้องการในพ้ืนที่
ไม่สอดคล้องกับจัดสรรงบประมาณ มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหา เนื่องจากหน่วยงาน
และส่วนราชการไม่จัดท าแผนงานโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด หรือมีโครงการแต่ไม่สอดรับ
กับแนวทางแผนพัฒนาจังหวัด แต่ทั้งนี้ การบรรจุแผนงานโครงการในแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือเป็น
กรอบการด าเนินงานในพ้ืนที่ในห้วงเวลา 5 ปีนั้น เป็นการรวบรวมแผนงานโครงการของส่วนราขการ
และภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีแผนจะด าเนินการในพื้นที่ โดยผ่านการจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วน
ของปัญหา และก าหนดแหล่งงบประมาณที่จะด าเนินการ ได้แก่ งบประมาณจากกระทรวง /กรม 
งบประมาณจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด งบประมาณจากท้องถิ่น และงบประมาณจากหน่วยงานเอกชน
หรือองค์กรอื่น ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการในพื้นที่ได้ 

กระบวนการส ารวจและรวบรวมปัญหาในระดับพ้ืนที่เพ่ือประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู โดยผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการจัดท าแผนฯ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน เพ่ือระดมความคิด รวบรวมปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ พบกว่าในกระบวนการรวบรวมปัญหานั้น ไม่ได้สะท้อนภาพของปัญหาและความ
เดือดร้อนในพ้ืนที่อย่างแท้จริงเนื่องจากปัญหาต่าง ๆ ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเพียงข้อคิดเห็นมากกว่า
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ส่วนราชการที่มีส่วนในการจัดท าแผนส่วนใหญ่จะน าเสนอปัญหาและความ
ต้องการจากปัญหาข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ไม่ได้น าประเด็นปัญหาจากการรวบรวม
ปัญหาของพ้ืนที่ตามระเบียบการจัดท าและประสานแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ (One Plan) มาจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งการจัดท าแผนระดับพ้ืนที่นั้นเกิดจากการน าเสนอปัญหาและความต้องการใน
พ้ืนที่ผ่านการประชาคม ระดมความคิดเห็น และจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนตั้งแต่แผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน แผนความต้องการต าบล แผนความต้องการอ าเภอมา
สู่แผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งจะแสดงถึงปัญหา ความเดือดร้อน และแผนงานโคงการที่จะตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในระดับพ้ืนที่อย่างแท้จริง 

ระบบฐานข้อมูลขาดประสิทธิภาพ ข้อมูลเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัด ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง สิ่ งแวดล้อม 
ปัญหาและความต้องการในพ้ืนที่ ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดทิศทางและความน่าจะเป็นในอนาคต โดยพบ
ปัญหา คือ การจัดเก็บข้อมูลและระบบฐานข้อมูลของจังหวัดไม่สมบูรณ์การน าข้อมูล ปัญหาและความ
ต้องการมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดจึงไม่ชัดเจนข้อมูลที่ส่วนราชการมีไม่
ครบถ้วน ไม่ครอบคลุมทุกมิติ เพราะหน่วยงานเจ้าของข้อมูลไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือมีข้อมูล
ไม่เพียงพอไม่มีข้อมูลสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ เช่น ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรในพื้นที่ท่ีจะสนับสนุนข้อเท็จจริง อาจกล่าวได้ว่า ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการพัฒนาจังหวัดด้อยประสิทธิภาพ ทั้งด้านเนื้อหา ระบบฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์เพราะมีข้อมูลไม่
ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ ด้านเวลา ข้อมูลที่มีไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีการวิเคราะห์แนวโน้มจาก



123 
 

อดีตจนถึงปัจจุบันเพ่ือน ามาก าหนดอนาคต ด้านรูปแบบ ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลดิบยังไม่ผ่านการ
วิเคราะห์ เข้าใจยาก ไม่สามารถใช้งานได้ทันที และด้านกระบวนการ ขาดการบูรณาการและ
ประสานงานข้อมูล ปัญหา ความต้องการท าให้ข้อมูลซ้ าซ้อน แบ่งแยกกัน ยกตัวอย่างข้อมูลด้าน
การเกษตรจ านวนกลุ่มเกษตรกร พ้ืนที่ท าการเกษตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานเกษตร
จังหวัด ส านักงานสถิติจังหวัด ส านักงานพาณิชย์จังหวัด แต่ละหน่วยงานมีข้อมูลไม่ตรงกัน รวมทั้งวิธี
จัดเก็บก็ไม่เหมือนกัน ต่างคนต่างท า การตรวจรับรองแปลงเกษตร ก็มีหลายหน่วยงานตรวจรับรองทั้ง
ของส านักงานเกษตรจังหวัดตามมาตรฐาน PGSและตรวจโดยภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัด
หนองบัวล าภูท าให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน ซึ่งข้อบกพร่องด้านกระบวนการจัดเก็บข้อมูลขาดการบูรณา
การ ประสานงานและแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันอย่างมีประสิทธิผล ระบบฐานข้อมูลที่ขาดการบูรณา
การกันระหว่างหน่วยงานจึงส่งผลให้ขาดความความเชื่อมโยง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการตัดสินใจในการก าหนดแผนพัฒนาจังหวัด การเลือกก าหนดโครงการที่คาดว่าเหมาะสม
กับพ้ืนที่มากที่สุด แต่อาจไม่เป็นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อพ้ืนที่ และอาจจะไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนก็เป็นไปได้ 

นอกจากนั้นแล้วพบว่า กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดไม่
ชัดเจน การวิเคราะห์ปัญหาความต้องการ ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน ศักยภาพ โอกาส (SWOT) ยังเป็นแค่
ระดับทั่วไป ไม่ใช่การวิเคราะห์เชิงลึกเพียงพอที่จะน าไปก าหนดต าแหน่ง/เป้าหมายการพัฒนาได้อย่าง
แท้จริงในกรณีของจังหวัดหนองบัวล าภูปัญหาหลักคือความยากจน มีรายได้ต่อหัวประชากรต่ าที่สุดของ
ประเทศ ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ แนวทางแก้ไขเพ่ือน าไปก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนา ประเด็นการพัฒนา แผนงานโครงการต้องเป็นไปเพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ทั้งการส่งเสริมอาชีพ เศรษฐกิจในพ้ืนที่ และการท่องเที่ยว เป็นต้น ในขณะที่การก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู ก าหนดจากศักยภาพที่มีและความต้องการจะเป็นในอนาคต 
“หนองบัวล าภูเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” ซึ่งเป็นการก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาที่ไม่สอดคล้อง
กับพ้ืนที่ ยังไม่ตรงประเด็นไม่ได้สะท้อนถึงความต้องการของประชาชน และยากเกินกว่าจะบรรลุผล 
เนื่องจากทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวยังมีไม่มากพอ หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวไม่มีศักยภาพ  
ไม่พร้อมในการปฏิบัติภารกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวต้องพ่ึงพาปัจจัยภายนอก
ในการขับเคลื่อน เช่น ภาวะทางเศรษฐกิจ นโยบายการท่องเที่ยว สถานการณ์ทางสังคมและการเมือง 
ท าให้วัดผลการปฏิบัติงานได้ยากท าให้มีผลไปถึงกระบวนการเชื่อมโยงแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัดและค าของบประมาณ เมื่อไม่สอดคล้องกับพ้ืนที่และนโยบายระดับชาติ โอกาสที่จะ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก็น้อยลง 
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(4) กระบวนการ 
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือเป็นแผนที่มุ่งเน้นการพัฒนาของพ้ืนที่จากทุกภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีมิติการด าเนินงานในขอบเขตจังหวัด ตามเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของการเชื่อมโยงภารกิจและพ้ืนที่  (Area–Based Approach) โดยเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดผ่านแผนงานโครงการขนาดใหญ่ที่ท าให้เกิดผลในวงกว้าง 
บูรณาการการด าเนินงานของส่วนราชการ (Function) ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการ
ของพ้ืนที่ (Area) ตลอดจนเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาของจังหวัดไปสู่ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ระดับชาติ (Agenda) ปัญหาที่พบในด้านกระบวนการ คือ ขาดการบูรณาการร่วมกัน หน่วยงานที่มี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนแต่ละหน่วยงานไม่ให้ความสนใจในกระบวนการจัดท าแผน ไม่เปิดเผย
แผนงานของหน่วยงาน ไม่ยอมบรรจุแผนงานโครงการตามที่พ้ืนที่ร้องขอ โดยให้เหตุผลว่า แผนงาน
โครงการของหน่วยงานต้นสังกัดกระทรวง/กรมจะเป็นฝ่ายก าหนดและจัดสรรมาให้ แสดงให้เห็นว่า 
ส่วนราชการหลายหน่วยงานไม่ได้ให้ความส าคัญกับปัญหาในระดับพ้ืนที่ เพียงแค่ท าภารกิจที่ต้นสังกัด
ก าหนดให้เท่านั้นไม่สะท้อนความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ก็ไม่แสดงรายละเอียดแผนงานโครงการของท้องถิ่น ตั้งแต่องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล
ต าบล เทศบาลเมือง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นการท างานลักษณะ Silo ส่วนราชการต่าง ๆ 
ในจังหวัดยังคงมีวัฒนธรรมการปฏิบัติแบบต่างฝ่ายต่างปฏิบัติ ขาดการบูรณาการแผนงาน/โครงการ 
งบประมาณที่จะด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดเกิดความซ้ าซ้อนกันระหว่างกิจกรรมของโครงการภายใต้
วัตถุประสงค์เดียวกัน ส่งผลให้ไม่ได้รับการสนับสนนุนงบประมาณ เกิดความเสียหายและสูญเสีย
โอกาสในการแก้ไขปัญหาของประชาชน 

นอกจากนี้ แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภูยังมีข้อจ ากัดด้านการเชื่อมโยงกับแผนใน
ระดับต่าง ๆ ขาดการประสานแผนทั้งในระดับพ้ืนที่ ตั้งแต่แผนความต้องการในระดับชุมชน หมู่บ้าน 
ต าบล อ าเภอ มาสู่แผนพัฒนาระดับจังหวัด รวมทั้งแผนพัฒนาภาค และแผนพัฒนาประเทศ ในขั้นตอน
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนในระดับพื้นที่ต่าง ๆ 
ไม่ได้ส่งแผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่นมาให้จังหวัด ท าให้จังหวัดไม่มี
ข้อมูลความต้องการที่มาจากประชาชนจริง ๆ หรือบางหน่วยงานที่ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นมาให้ ก็ไม่มี
ความสมบูรณ์ในเอกสารและเนื้อหา ท าให้การรวบรวมปัญหาความต้องการ และแผนงานโครงการของ
จังหวัดไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการประสานแผนจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะแผนงานโครงการและ 
ความต้องการของพ้ืนที่ที่เป็นล าดับขั้น ถ้าเกินศักยภาพของหน่วยงาน ก็จะส่งต่อให้หน่วยงานที่อยู่เหนือ
ขึ้นไป เช่น แผนความต้องการของชุมชนส่งต่อมายังต าบลและอ าเภอหรือท้องถิ่น เพ่ือบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่สอดคล้องกับนโยบายในระดับชาติ
จังหวัดจะชี้เป้าการพัฒนาให้หน่วยงานกระทรวง/กรมรับผิดชอบต่อไป การประสานแผนที่ดีจึงท าให้
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แผนพัฒนาจังหวัดเป็นโครงข่ายแผนแม่บทที่แสดงให้เห็นแผนงานโครงการจากทุกแหล่งงบประมาณ  
ทุกหน่วยงานตามประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ ที่จะด าเนินการในห้วงเวลาที่ก าหนด 

3) มิติกำรมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางประชาธิปไตย โดยก าหนดให้ภาครัฐส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวาง
แผนการพัฒนาในระดับท้องถิ่น ผ่านกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาในระดับท้องที่ต่าง ๆ ใน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู ประกอบด้วย ภาคส่วนราชการทั้งในระดับ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ภาคส่วนเอกชน และภาคประชาชน พบปัญหา คือ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับต่ า ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดได้ก าหนดวิธีการและขั้นตอนใน
การจัดท าแผนเริ่มตั้งแต่การรวบรวมปัญหาความต้องการของพ้ืนที่ การทบทวนและจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัด และการประชาคมแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งในขั้นตอนการจัดท าแผนต่าง ๆ ภาคประชาชนไม่ให้
ความร่วมมือเท่าที่ควร ประชาชนไม่ค่อยสนใจการบริหารภาครัฐ เนื่องจากในพ้ืนที่จังหวัดมีแต่
ผู้สูงอายุ วัยแรงงานส่วนใหญ่ท างานนอกพ้ืนที่ กระบวนการของภาครัฐในการจัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นจึงท าได้ยาก ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย ไม่มีคนสนใจ ไม่มีก าลังขับเคลื่อนไม่มาร่วมกิจกรรมต่าง 
ๆ โดยให้เหตุผลว่า ไม่มีเวลา แจ้งกระชั้นชิดเกินไป ติดงานภารกิจอ่ืน ๆ หรือเมื่อเข้ามาร่วมกิจกรรม
ของรัฐ ก็จะเข้าร่วมแค่ลักษณะผิวเผิน มาลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมแล็วก็กลับ มาร่วมกิจกรรมโดยไม่ได้
แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ท าให้จังหวัดขาดการสนับสนุนข้อมูลของพ้ืนที่ ปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้ส่งตรงถึงจังหวัด 

ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวางแผน ประชาชนซึ่งเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนพ้ืนที่ไม่มีความรู้ในกระบวนการจัดท าแผนทั้งในระดับพ้ืนที่และจังหวัด ท าให้ไ ม่เห็น
ความส าคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ที่จะเป็นการก าหนดคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ในอนาคต สิ่งที่ส าคัญ คือ ขาดความรับรู้ปัญหาร่วมกันระหว่างประชาชนในพ้ืนที่
และหน่วยงานภาครัฐ ประชาชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดปัญหา ไม่รับรู้ว่าประเด็นอะไร
เป็นปัญหาที่แท้จริง ส่งผลต่อการก าหนดเป้าหมายการพัฒนา และแผนงานโครงการที่ไม่สอดคล้องกับ
ปัญหาในพ้ืนที่ เนื่องจากกกระบวนการ “ระดมความคิด” ที่จัดท าขึ้นไม่ได้ด าเนินการอย่างแท้จริงใน
แต่ละขั้นตอน ไม่ได้สะท้อนความต้องการพัฒนาของประชาชนในพ้ืนที่อย่างชัดเจน เมื่อมีการก าหนด
แผนงานโครงการและงบประมาณจึงมีข้อจ ากัดในเชิงอุปสรรคหลายประการ เช่น ไม่รู้วิธีการน าเสนอ
ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการแก้ไขปัญหาว่าจะจัดท าแผนงานยังไง ใครเป็นหน่วย
รับผิดชอบ งบประมาณจากไหน เสนออย่างไร ช่วงเวลาไหน ไม่ได้บรรจุแผนความต้องการใน
แผนพัฒนาจังหวัด โครงการที่เสนอไม่ผ่านการประชาคมจากพ้ืนที่ เป็นต้น 
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สาเหตุที่ส่งผลให้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดน้อย พบว่า ขาด 
การประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากประชาชนขาด
ความกระตือรือร้นในการหาข้อมูลไม่รับรู้และไม่สนใจกิจกรรมของภาครัฐ โดยมองว่าเป็นหน้าที่และ
ภารกิจของรัฐ และหน่วยงานราชการขาดความกระตือรือร้นในการให้ข้อมูลที่แท้จริง การประชาสัมพันธ์
กระบวนการจัดท าแผนของจังหวัดอยู่แค่ระดับส่วนราชการและพ้ืนที่อ าเภอไม่ได้กระจายไปสู่ชุมชนและ
หมู่บ้าน และให้เวลาในการพิจารณาให้ความเห็นหรือทบทวนแผนงานโครงการน้อยไป 

ในขณะเดียวกัน มุมมองของภาคประชาชนให้ข้อมูลว่า หน่วยงานภาครัฐไม่ได้ส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐที่จัดขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตาม
กระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น ไม่ได้จัดเพ่ือต้องการเสียงของประชาชนอย่าง
แท้จริง โดยผู้ด าเนินการส่วนใหญ่คือภาคส่วนราชการ จังหวัดได้มีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดมา
ล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ก าหนดและวางแผนจนถึงการจัดท าร่างแผนพัฒนา แล้วจึงจัด
ประชุมเพ่ือชี้แจงต่อประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมาให้ความเห็นชอบแผนที่จังหวัดได้จัดท าขึ้นแล้ว
เท่านั้นทั้งที่ภาคประชาชนควรมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มกระบวนการ รวมทั้งกระบวนการประชาคมรับฟัง
ความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดนั้น เมื่อมีข้อเสนอแนะหรือข้อปรับปรุงแก้ไขจากภาคประชาชนและ
หน่วยงานท้องถิ่น ส่วนราชการและจังหวัดไม่ได้น าข้อแนะน าเหล่านั้นมาแก้ไขแต่อย่างใด จังหวัดได้ตั้ง
ธงหรือค าตอบการพัฒนาพ้ืนที่อยู่แล้ว จากการสัมภาษณ์ยังพบว่า ภาคประชาชนไม่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลไกการบริหารราชการของรัฐจึงเกิดความเบื่อหน่ายในการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาต่าง ๆ เนื่องจากปัญหาและความต้องการของประชาชนไม่ค่อยได้ถูกบรรจุเข้าไปอยู่ใน
แผนพัฒนาจังหวัด และไม่ได้ถูกแก้ไขอย่างจริงจังนอกจากนี้กลไกการด าเนินงานผ่านการแต่งตั้ง
คณะท างานต่าง ๆ เช่น ก.บ.จ. คณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฯ และคณะท างานอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของคณะท างานแล้ว พบว่า สัดส่วนของภาคประชาชน 
ภาคเอกชนมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนส่วนราชการที่เป็นคณะท างาน และการคัดเลือก
คณะกรรมการ คณะท างานของจังหวัดก็ไม่ได้ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ โดยมีสัดส่วนภาคประชาชนและภาคเอกชนใน ก.บ.จ.นภ. จ านวน 11 คน จาก 39 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28 และในคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนฯ จ านวน 8 คน จาก 74 คนคิดเป็นร้อยละ 11 
และในบางการประชุมหรือบางกิจกรรมของรัฐ ภาคประชาชนที่เป็นคณะท างานก็ไม่ได้ถูกเชิญให้เข้า
ร่วมประชุม เพราะภาครัฐเลือก/เจาะจงผู้เข้าร่วมประชุมเอง เมื่อสัดส่วนของภาคประชาชนและ
ภาคเอกชนน้อยเกินไป ส่งผลให้ประชาชนกลายเป็นเสียงส่วนน้อยในการเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ 

ส าหรับภาคส่วนเอกชน ด้วยลักษณะพ้ืนที่ของจังหวัดหนองบัวล าภูเป็นจังหวัดขนาดเล็กแยก
มาจากจังหวัดอุดรธานี เมื่อ พ.ศ. 2536 ฐานเศรษฐกิจในพ้ืนที่ยังมีไม่มาก ท าให้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ไม่ได้
สร้างรายได้ให้จังหวัดมาก มีภาคอุตสาหกรรมน้อย ส่วนใหญ่เป็นภาคเกษตรกรรม การขับเคลื่อนการ
พัฒนาในพ้ืนที่จึงเป็นภารกิจของส่วนราชการเป็นการหลัก ภาคเอกชนในพ้ืนที่มีน้อยไม่มีก าลังเพียง
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พอที่จะช่วยพัฒนาหรือเป็นฐานทางเศรษฐกิจที่เอ้ือต่อการพัฒนาจังหวัดได้ ความร่วมมือจาก
ภาคเอกชนในการน าการพัฒนาในพ้ืนที่จึงมีน้อยเป็นเพียงเชิงสัญลักษณ์ การเสนอความคิดเห็นหรือการ
ชี้น าแผนงานโครงการการพัฒนาในพ้ืนที่มีลักษณะเพ่ือเอ้ือต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของตน รวมทั้ง
ความร่วมมือการร่วมลงทุนในโครงการต่าง ๆ ก็ไม่เกิดขึ้น แม้แต่โครงการประชารัฐก็ไม่เกิดผลในพ้ืนที่
ภาคเอกชนอาศัยการพัฒนาของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่โดยให้ภาครัฐออกแรงฝ่ายเดียว 
และประเด็นการส่งเสริมและประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่
ยังไม่มีเป็นรูปธรรม ในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (ก .ร.อ.จังหวัด) ก็ยังไม่มี
แผนงานโครงการที่เป็นของภาคส่วนเอกชนแสดงให้เห็นว่า ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
พ้ืนที่ไม่มากเท่าที่ควร การเข้าไปมีส่วนร่วมของภาคเอกชนเป็นเพียงแค่การเข้าร่วมประชุมการเข้ามา
รับรู้ว่าจังหวัดได้มีแนวทางการพัฒนาจังหวัดอย่างไร แม้จะมีประเด็นข้อเสนอโครงการแต่ก็ไม่สามารถ
จัดสรรงบประมาณให้ได้เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านกฎหมายที่หน่วยรับงบประมาณต้องเป็นส่วนราชการ
เท่านั้น 

4) มิติข้อจ ำกัดอื่น ๆ 
(1) ข้อจ ากัดด้านเวลา 
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด มีทีมบูรณาการกลางและหน่วยงานฝ่าย

เลขานุการ (ก.บ.ภ.) ก าหนดเวลาในการจัดส่งแผนพัฒนาจังหวัดกระชั้นชิด ในแต่ละปีงบประมาณใน
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ปฏิทินกิจกรรม
ของ ก.บ.ภ. ออกมาล่าช้าแต่ก าหนดให้ส่งเร็ว ให้ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 2 เดือน ท าให้ขั้นตอน
การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล การระดมความคิดเห็นไม่ครบถ้วนทุกขั้นตอน/วิธี จึงต้องมีการรวบรัด
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล การระดมความคิดเห็นในบางระดับลงไป เพ่ือให้การขออนุมัติแผนพัฒนา
จังหวัด เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้ทันตามเวลาที่ก าหนด ท าให้แผนพัฒนาจังหวัดไม่ได้
สะท้อนความต้องการที่แท้จริง ในขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภูคู่ขนานไปกับ  
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและค าของบประมาณจังหวัดซึ่งก าหนดให้จัดส่งพร้อมกัน  
ส่วนราชการและผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนประจ าปีและค าของบประมาณ
มากกว่าแผนพัฒนาจังหวัด ท าให้ใช้เวลาในการพิจารณาและจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดน้อย กอปรกับ
ข้อจ ากัดด้านข้อมูล ด้านทรัพยากรและบุคลากรของจังหวัด ท าให้กระบวนการรวบรวมข้อมูล ปัญหา
และความต้องการของพ้ืนที่ไม่ละเอียดรอบคอบ ในบางครั้งก็ใช้ข้อมูลชุดเดิมไม่ได้ปรับปรุง ให้เป็น
ปัจจุบันเพ่ือให้ทันตามก าหนดระยะเวลาส่งเท่านั้น ท าให้แผนพัฒนาจังหวัดไม่สมบูรณ์และไม่คลอบ
คลุมรวมถึงช่วงเวลาการวางแผนและจัดท างบประมาณแผนงานแต่ละระดับไม่สอดคล้องกับ
กระบวนการวางแผนพัฒนาจังหวัด จังหวัดควรได้เห็นแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคก่อน เพ่ือต่อยอดและเติมเต็มแผนงานโครงการให้ครอบคลุม
พ้ืนที่และลดความซ้ าซ้อนด้วย  
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นอกจากนี้ การประชุมปรึกษาหารือหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดยังไม่เหมาะสม มีระยะเวลาน้อยเกินไป ประชาชนยังไม่ได้ศึกษาท าความเข้าใจเอกสาร
การประชุมหรือร่างแผนพัฒนาจังหวัดที่มีเนื้อหาและรายละเอียดของโครงการเยอะ ส่งผลถึงโอกาสใน
การมีส่วนร่วมของประชาชนก็จะน้อยลงไปด้วย 

(2) ข้อจ ากัดด้านกฎระเบียบ 
ในปัจจุบันส่วนราชการให้ความส าคัญกับการพัฒนาในระดับพื้นที่ให้มีความเชื่อมโยง

สอดคล้องกันทั้งระบบ ทั้งในลักษณะบนลงล่าง (Top-Down) คือ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทและแผนปฏิรูปต่าง และแผนพัฒนาภาคลงสู่แผนพัฒนาในระดับ
พ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา และล่างขึ้นบน (Bottom-Up) คือ การเชื่อมโยงจากแผน
หมู่บ้าน/ชุมชน ต าบล ท้องถิ่น อ าเภอขึ้นไปสู่แผนพัฒนาจังหวัดซึ่งเป็นการสะท้อนสภาพปัญหา และ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีแผนพัฒนาจังหวัดและแผนกลุ่มจังหวัดเป็นจุดเชื่อมส าคัญ 
และมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอ
และต าบล พ.ศ. 2562 หรือ One Plan สาระส าคัญ คือ เพ่ือบูรณาการและเชื่อมโยงการจัดท าแผนใน
ระดับพ้ืนที่หมู่บ้าน ชุมชน ต าบลและอ าเภอให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
ภาคและประเทศ  

ซึ่งระเบียบที่กล่าวไปนั้น เพ่ิงมีผลบังคับใช้และยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน 
ท าให้บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่ เข้าใจ มีกลไกการท างานหลายคณะ ทั้งในระดับหมู่บ้านโดย
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) มีส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
ให้การสนับสนุน ระดับชุมชนโดยคณะกรรมการชุมชน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุน 
ระดับต าบลโดยศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช .ต.)โดยมีส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าแผน และระดับอ าเภอโดยคณะกรรมการบริหารอ าเภอ (กบอ .) 
ท าให้เห็นว่า กระบวนการจัดท าแผนระดับพื้นท่ีมีคณะกรรมการหลายชุดและทับซ้อนกัน แต่ก็ไม่ได้ท า
ให้เกิดความสอดคล้องกันของแผนในแต่ละระดับรวมทั้งหลักเกณฑ์การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการจังหวัดและค าของบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้หน่วยงานที่มีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนต้องศึกษากฎและระเบียบอย่างรอบคอบนอกจากนี้ ในขั้นตอนการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาพัฒนาจังหวัดซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดก าหนดกรอบแนวทางของแผนในปีถัดไปนั้น 
ส่วนกลางก าหนดให้จังหวัดรายงานผลการด าเนินงานในระบบตามแต่ละส่วนที่รับผิดชอบ เช่น 
รายงานการจัดท างบประมาณในระบบ e-Budgeting การจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณในระบบ BB-evmis ของส านักงบประมาณ การรายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของส านักงาน ก.พ.ร. ระบบการติดตามความก้าวหน้าโครงการของกระทรวงมหาดไทย 
ในระบบ PADME และการรายงานผลในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ e-MENSCR ของ สศช.  
ซึ่งท าให้เกิดความซ้ าซ้อนและเป็นการเพ่ิมภาระงานของจังหวัด รวมทั้งข้อมูลที่รายงานผลไม่สอดคล้องกัน 
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7. อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 
7.1 อภิปรำยผลกำรศึกษำ 
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัญหาการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู พ .ศ. 2561-2565 

เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์ 2 
ประการ คือ (1) เพ่ือศึกษากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู และ (2) เพ่ือศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการและพัฒนาพ้ืนที่ได้อย่างแท้ 
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

1) กระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดหนองบัวล ำภู พ.ศ. 2561-2565 
จากการศึกษาแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู พ.ศ. 2561-2565 และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แสดงให้เห็นว่า กระบวนการจัดท าแผนจังหวัดหนองบัวล าภู
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีที่ก าหนด โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

(1) การก าหนดกรอบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ได้จัดท าปฏิทินกิจกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภูให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ นโยบายและห้วงเวลาที่ส่วนกลาง 
(ก.บ.ภ.) ก าหนด และแต่งตั้งคณะท างานทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือเป็นกลไกในการด า เนินงาน
จัดท าแผน 

(2) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพ่ือแสดงถึง
ปัญหาและการเปรียบเทียบในเชิงเอกสารวิชาการ ร่วมกับการรวบรวมข้อเท็จจริงจากพ้ืนที่ผ่านการรับ
ฟังความคิดเห็นในพ้ืนที่ร่วมกับส่วนราชการในพ้ืนที่ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผ่านแผนความ
ต้องการจากประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นท่ี 

(3) การก าหนดแนวทางการพัฒนาและจัดท าร่างแผนพัฒนาจังหวัด โดยการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นในการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ตัวชี้วัด
ความส าเร็จของเป้าหมายการพัฒนา ประเด็นการพัฒนาจังหวัด แนวทางการด าเนินงาน และแผนงาน
โครงการตามประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ 

(4) การประชุมชี้แจงและปรับปรุงแผน เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนา
จังหวัดจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ เป็นการชี้แจงและสร้างความเข้าใจในทิศทางการ
พัฒนาของจังหวัดและแผนงาน/โครงการในภาพรวมที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ และน าข้อเสนอแนะจาก
การประชุมมาปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ 

(5) การอนุมัติแผนและน าไปปฏิบัติ เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภูได้รับความ
เห็นชอบและอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วได้ประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดฉบับดังกล่าว เพ่ือเป็นแนว
ทางการด าเนินงานให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพ้ืนที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
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(6) การติดตามประเมินผล ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ต้องสามารถติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดได้หลายวิธี อาทิ การตรวจราชการของส านัก
นายกรัฐมนตรี การตรวจราชการของส่วนราชการส่วนกลางกระทรวง/กรมต่าง ๆ การตรวจสอบจาก
ภาคประชาชนในการด าเนินงานของภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผล
การด าเนินงาน 

2) ปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดหนองบัวล ำภู พ.ศ. 2561-2565 
(1) มิติเชิงโครงสร้าง พบว่า ระบบการบริหารราชการจังหวัดขาดความเป็นเอกภาพ 

ในด้านบุคลากรพบปัญหาทั้งในระดับผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ขาดทักษะความรู้
ความเข้าใจในและไม่ตระหนักถึงความส าคัญของแผนพัฒนาจังหวัด  

(2) มิติการบริหารจัดการ พบปัญหาความไม่สอดคล้องกันของการก าหนดนโยบาย
ในแต่ละระดับ กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กระบวนการ
วิเคราะห์และจัดท าแผนไม่ตอบสนองต่อปัญหาและศักยภาพของพ้ืนที่ ขาดการบูรณาการความ
ร่วมมือแผนงานโครงการของส่วนราชการต่าง ๆ นอกจากนี้ อิทธิพลทางจากฝ่ายการเมืองในพ้ืนที่ก็
ส่งผลท าให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้  

(3) มิติการมีส่วนร่วม พบว่า ภาคประชาชนและภาคเอกชนยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม
เท่าที่ควร เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและความส าคัญของ
จัดท าแผนพฒันาจังหวัด รวมทั้งภาครัฐเองก็ไม่ได้ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมที่แท้จริง  

(4) ข้อจ ากัดอ่ืน ๆ พบว่า ปัญหาหลักในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดคือ ระยะเวลา
ในการจัดท าแผนน้อยมาก และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ให้ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดยุ่งยากมากขึ้น  

7.2 ข้อเสนอแนะ 
จากปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด พ .ศ. 2561-2565 มีข้อเสนอแนว

ทางแก้ไขปัญหา เพ่ือให้แผนพัฒนาจังหวัดสามารถตอบสนองความต้องการและพัฒนาพ้ืนที่ได้อย่าง
แท้ ดังนี ้

1) ข้อเสนอแนะเชิงโครงสร้ำง 
(1) ปรับปรุงการบริหารราชการจังหวัดซึ่งเป็นราชการส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น โดยส่วนกลางต้องมอบอ านาจให้แก่จังหวัดอย่างชัดเจนและครบถ้วน เช่น การอนุมัติโครงการ
และงบประมาณในพ้ืนที่จังหวัด การก ากับดูแลและมีอ านาจสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจของ
ส่วนกลางในพ้ืนที่ เป็นต้น ในการก าหนดยุทธศาสตร์ของส่วนราชการในส่วนกลางและจังหวัดต้อง
สัมพันธ์กันเพ่ือให้การส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการได้ รวมทั้งส่วนกลางต้องสนับสนุนให้ส่วน
ราชการในส่วนภูมิภาคได้มีความพร้อมและมีศักยภาพในด้านต่าง ๆ เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ความ
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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(2) ด้านบุคลากร ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด  
โดยการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีทักษะในการวิเคราะห์การคิด
เชิงกลยุทธ์ การจัดท ายุทธศาสตร์และความสามารถในการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ต่าง ๆ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลและจัดท าแผนรวมทั้งควรจัดตั้ งทีมงานเฉพาะกิจในการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาจังหวัด ท าหน้าที่ทบทวน วิเคราะห์และจัดท าเป้าหมายการพัฒนา ประเด็นการพัฒนา
จังหวัดในด้านต่าง ๆและให้สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพ่ือให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการรวมทั้งผู้บริหารควรสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรโดยการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
จังหวัดด้วยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนงบประมาณ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้า
มาร่วมงาน ทรัพยากรในการท างาน การแสดงความเอาใจใส่ สนใจ การติดตามความก้าวหน้า การให้
ก าลังใจ การยกย่องชมเชย เป็นต้น นอกจากนี้การลงพ้ืนที่พบปะประชาชนของทีมผู้บริหาร 
คณะกรรมการ คณะท างานที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการ
ของประชาชนและน าผลมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผน ท าให้เห็นถึงความตั้งใจและการให้
ความส าคัญในการรับฟังปัญหาของพ้ืนที่ และเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้ประชาชนว่าปัญหา
ของตนเองจะได้รับการแก้ไข ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาจังหวัดอย่างเต็มที่ ท าให้เกิดการรวมพลังและสร้างความพึงพอใจ ความร่วมมือสนับสนุนจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ให้มากขึ้น รวมทั้งให้ผู้บริหารเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางต่าง ๆ 
แก้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี  

(3) ให้ความส าคัญกับแผนพัฒนาจังหวัดโดยให้ใช้แผนพัฒนาจังหวัดเป็นกรอบใน
การของบประมาณของหน่วยงานในพื้นท่ี การขอรับงบประมาณของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่นก าหนดเงื่อนไขว่า โครงการ/แผนงานนั้น ๆ ต้องบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดซึ่งผ่าน
กระบวนการเห็นชอบและผ่านการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและประชาชนในพ้ืนที่แสดงให้เห็นถึง
ความต้องการและการบูรณาการในระดับพ้ืนที่ รวมทั้งให้แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ
จังหวัดเป็นตัวชี้วัดหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของหั วหน้าส่วนราชการในส่วนภูมิภาค/
ส่วนกลาง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ว่า หน่วยงานมีการเสนอ
แผนงาน/โครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่อย่างจริงจัง (Bottom Up) ไม่ใช่รอรับจัดสรรจากต้น
สังกัดอย่างเดียว (Top Down) 

2) ข้อเสนอแนะด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
(1) การก าหนดนโยบาย ควรก าหนดยุทธศาสตร์ของส่วนราชการในส่วนกลางและ

จังหวัดให้สัมพันธ์กันเพ่ือให้การส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการแผนงานโครงการและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้ ในส่วนของระดับจังหวัดก็ควรก าหนดกรอบทิศทางการ
พัฒนาจังหวัดตามแนวทางห่วงโซ่คุณค่าของโครงการ (Value Chain) โดยก าหนดแนวทางพัฒนาและ
หน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการในด้านต่าง ๆ ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด เพ่ือเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
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จังหวัดกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และน าไปเป็นกรอบแนวทางในจัดท าแผนของ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ทั้งด้านแผนงาน ผลผลิต ตัวชี้วัด ท าให้แผน
จังหวัดและแผนหน่วยงานมีทิศทางเดียวกัน  

(2) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดเป็นแผนระยะยาว 
ควรมีการทบทวนและวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นประจ าเพ่ือทบทวนจุดอ่อนข้อด้อยต่าง ๆ พร้อมทั้ ง
พัฒนาช่องทางเพ่ือขยายโอกาสสร้างการแข่งขันที่เพ่ิมขึ้น และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที  
ในเรื่องของการอ านวยความสะดวก การให้บริการการลงทุน คุณภาพสินค้า จะต้องพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง ซึ่งกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดต้องมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน การว างแผน
ต้องให้ความส าคัญกับศักยภาพของจังหวัดอย่างชัดเจน และสร้างจุดเด่น สร้างให้เป็นจุดขาย และการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นคลังข้อมูลในการจัดท าแผนและการใช้
งานต่าง ๆ เน้นย้ าให้หน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปัจจัย 
SWOT ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเป็นเครื่องมือใน
การวางแผนเช่น ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพ่ือการวางแผนและตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสม
กับภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ ได้แก่ การวิเคราะห์พ้ืนที่ประสบภัยแล้ง พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย วิเคราะห์การใช้
ประโยชน์ที่ดิน จัดท าแผนผังทางเดินน้ า ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ป่า เป็นต้น ทั้งนี้ ส่วนราชการต่าง ๆ 
ควรจัดท าฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และท้องที่ เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าถึงและใช้
งานร่วมกัน นอกจากนี้ การลงพ้ืนที่พบปะประชาชนของทีมผู้บริหาร คณะกรรมการ คณะท างานที่
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนและน าผลมาใช้
เป็นข้อมูลในการจัดท าแผน เพ่ือเป็นคลังข้อมูลแผนงานโครงการของแต่ละพ้ืนที่ ถือว่าเป็นต้นทางของ
การรวบรวมปัญหาความต้องการของพ้ืนที่ได้อีกทางหนึ่ง  

(3) การบูรณาการแผนงานและงบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องแจ้งแผนงาน
โครงการที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ พร้อมกรอบงบประมาณให้จังหวัดทราบก่อน เพ่ือบรรจุใน
แผนพัฒนาจังหวัดและใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณจังหวัดให้มีบทบาทในการต่อยอด
เติมเต็มศักยภาพของพ้ืนที่ และลดความซ้ าซ้อนระหว่างแผนของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานส่วนกลางที่อยู่ในพ้ืนที่ (หน่วย function) รวมทั้งควรสร้างแรงจูงใจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท า Matching Fund ในโครงการที่มีลักษณะเดียวกันกับโครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถพัฒนาพ้ืนที่ได้อย่างยั่งยืน ยกตัวอย่าง การบูรณาการ
โครงการทั้งงบประมาณงบกรม งบจังหวัด และงบท้องถิ่น บูรณาการหน่วยงานภารกิจของท้องถิ่นให้
ท้องถิ่นสนับสนุนเงิน เครื่องมือ เครื่องจักร ให้งบกรมเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ โครงการที่เป็น Best 
Practice ของจังหวัดหนองบัวล าภู ได้แก่ โครงการระบบกระจายน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพ่ือการเกษตรโดยใช้เครื่องจักรของ อบจ. จังหวัดร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงและ
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อุปกรณ์ประกอบบ่อบาดาล และใช้เงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ติดตั้งระบบกระจายน้ า Solar Cell  

รวมทั้ง การส่งเสริมการจัดท าแผนในระดับชุมชน หมู่บ้าน ท้องถิ่น อ าเภอ โดยใช้
แผนพัฒนาจังหวัดเป็นแม่แบบในการจัดท าแผน เพ่ือเป็นการประสานและต่อยอดแผนงานความ
ต้องการในระดับพ้ืนฐาน ท าให้ภาคประชาชนและส่วนราชการอ่ืน ๆ เห็นความส าคัญของแผนพัฒนา
จังหวัด และท าให้แผนพัฒนาจังหวัดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้ภาครัฐเสริมสร้างความสามารถ
ของชุมชนในการจัดท าแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นของตนเองในทุก ๆ ด้านตามความ
ต้องการของชุมชน โดยการให้ความรู้ในการจัดท าแผนกับบุคลากรในระดับชุมชนและการชี้ให้เห็นถึง
แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบานย/โครงการในระดับประเทศ ใช้กระบวนการแผนชุมชนเป็น
เครื่องมือน าไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งและเป็นการบูรณาการระดับพ้ืนที่ของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชนและเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ ภายในชุมชน โดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
และคนในชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของตนเอง และก าหนดให้แผนชุมชน 
แผนท้องถิ่นมีองค์ประกอบของแผนเหมือนแผนพัฒนาจังหวัด อาทิ เป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด 
ประเด็นการพัฒนา แนวทางการด าเนินงาน และก าหนดให้ต้องสอดคล้องหรือเหมือนกับแผนพัฒนา 
เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

(4) การก าหนดบทบาทภาคการเมือง ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด เน้นสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ฝ่ายการเมืองในพ้ืนที่ (ส .ส./ส.ว.) เพ่ือให้ทราบถึงทิศทางการพัฒนาจังหวัด 
เป้าหมาย ประเด็นการพัฒนา แผนงาน/โครงการที่ส าคัญให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยเน้นย้ าว่าการ
พัฒนาจังหวัดที่ใช้ช่องทางของงบพัฒนาจังหวัดจะต้องสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด ได้รับความ
เห็นชอบจากประชาชน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดเท่านั้น ผ่านการประสานงานอย่างใกล้ชิด 
เช่น การเชิญฝ่ายการเมืองเข้ามาร่วมประชุม ร่วมกระบวนการจัดท าแผน เชิญร่วมเวทีประชาคม 
ซึ่งฝ่ายการเมืองจะสามารถผลักดันงบประมาณในขั้นกรรมาธิการต่าง ๆ ได้ หากแผนงานโครงการ
ดังกล่าวมาจากความต้องการในพ้ืนที่จะท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง รวมถึง การ
ก าหนดกรอบวงเงินให้ฝ่ายการเมืองในการพัฒนาพื้นที่ โดยจัดสรรงบประมาณส าหรับฝ่ายการเมืองใน
พ้ืนที่ตามสัดส่วนของกรอบวงเงินที่จังหวัดได้รับ แต่อย่างไรก็ตามการเสนอโครงการต้องสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาจังหวัด 

3) ข้อเสนอแนะกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
(1) การประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาจังหวัดรวมถึงกิจกรรมและโครงการภายใน

แผนพัฒนาจังหวัด ผ่านสื่อที่ทันสมัยและเข้าใจง่ายเพ่ือให้สอดรับกับกระแสของสื่อในยุคปัจจุบัน และ
เพ่ิมช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เช่น Facebook Pages กระดานถามตอบใน
เว็บไซต์จังหวัด (Q&A) สื่อออนไลน์ คลิปประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ประชาชนมีความเข้าใจ
แผนพัฒนาจังหวัดมากขึ้น รวมทั้งสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจ
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ของภาคส่วนราชการ การบริหารงานจังหวัด เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ทราบถึงสิทธิและ
วิธีการเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือให้ประชาชนมีความตระหนักถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ได้ หากได้รับความร่วมมือจากประชาชนใน
การเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนจังหวัดอย่างเต็มที่ 

(2) การเสริมบทบาทภาคประชาชนและภาคเอกชน เพ่ิมสัดส่วนภาคประชาชน
ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ก.บ.จ. ให้เป็นตัวแทนอย่างแท้จริง และควรมีเกณฑ์
วิธีการคัดเลือกภาคประชาสังคมภาคเอกชน และท้องถิ่นที่ชัดเจนโดยคัดเลือกตามความรู้ 
ความสามารถ ไม่ใช่การใช้ระบบโควตาหรือต าแหน่งหน้าที่ แต่ต้องเป็นตัวแทนของภาคส่วนต่าง ๆ 
อย่างแท้จริง เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าด้านอาชีพหรือสมาคนอาชีพในพ้ืนที่ ตัวแทนชนกลุ่มน้อย 
ฯลฯและให้จังหวัดส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทสร้างสรรค์ในการพัฒนาในพ้ืนที่ เพราะภาคเอกชน
มีศักยภาพสูงและมีความคล่องตัว โดยเฉพาะมีความสามารถในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด 

(3) มุ่งเน้นให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมในทุกระดับตั้งแต่การเข้าร่วมรับฟังแนวทาง ร่วมให้ข้อมูลความคิดเห็น
ร่วมก าหนดทิศทาง ร่วมตัดสินใจในกระบวนการต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือให้
แผนพัฒนาจังหวัดเป็นแผนที่สะท้อนถึงความเป็นหนึ่งเดียวในพ้ืนที่ และการส่งเสริมวัฒนธรรมความ
ร่วมมือกัน โดยให้มิติพ้ืนที่เป็นที่ตั้งในการด าเนินงานและการขับเคลื่อนการพัฒนาทุกคนทุกภาคส่วน
ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ตามภารกิจหน้าที่ของตนเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์
มากที่สุด 

4) ข้อเสนอแนะด้ำนข้อจ ำกัดอื่น ๆ 
(1) ทีมบูรณาการกลางควรก าหนดระยะเวลาและขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนา

จังหวัดให้ชัดเจน ก าหนดห้วงเวลาการจัดท าแผนและค าของบประมาณในแต่ละระดับให้สอดคล้องกัน 
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงกันของแผนงานและงบประมาณ รวมทั้งในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดในพ้ืนที่ จังหวัดควรให้เวลาศึกษา ท าความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือที่จะให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันพิจารณา ก าหนดแนวทาง
และเสนอแนะในสิ่งที่เป็นความต้องการของพ้ืนที่อย่างแท้จริง  

(2) ปัญหาด้านกฎระเบียบและระบบการรายงานด้านกฎระเบียบควรสร้างความ
เข้าใจและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่มีความ
ละเอียดอ่อน และเป็นต้นทางในการสื่อสารกับประชาชนจึงจ าเป็นต้องก าหนดแนวทางการท างานให้
ชัดเจน ควรเป็นคณะท างานชุดเดียวเพ่ือให้เชื่อมโยงกันและเรื่องการติดตามผลการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด ควรให้มีหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการจัดท าระบบติดตามและประเมินผลทั้ง
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แผนการด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ให้กรมบัญชีกลาง/ส านักงบประมาณเป็น
หน่วยงานเจ้าภาพ เนื่องจากเป็นเจ้าภาพในด้านงบประมาณและเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการที่
อนุมัติ โดยจัดท าระบบที่รองรับการติดตามผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลทั้งระบบระหว่างหน่วยงานได้  
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กำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรจัดท ำแผนชุมชนระดับต ำบล  
กรณีศึกษำ ต ำบลเฝ้ำไร่ อ ำเภอเฝ้ำไร่ จังหวดัหนองคำย 

ตะวัน บุตรวงศ์* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล  
เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 2 กลุ่ม คือ สมาชิกศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
ระดับต าบล (ศอช.ต) ต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ มีจ านวนสมาชิก จ านวน 9 คน โดยเลือกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Information Interview) จ านวน 9 คน และคณะท างานส่งเสริมศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชนระดับต าบล ต าบลเฝ้าไร่อ าเภอหนองคาย มีจ านวนสมาชิก จ านวน 15 คน โดยเลือก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information Interview) จ านวน 4 คน   

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า  
1) กระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล ต าบลเฝ้าไร่มีการด าเนินการครบถ้วนทุก

ขั้นตอนและกระบวนการการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (1)  
การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของต าบลรวมถึงค้นหาสภาพความต้องการ และปัญหาของแต่ละชุมชน (2) 
การวิเคราะห์ศักยภาพในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาก าหนดทิศทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ (3) จัดท าโครงการ แผนงาน และกิจกรรม พร้อมจัดล าดับ
ความส าคัญและ (4) การจัดประเภทของโครงการ แผนงาน และกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ
น าไปปฏิบัติ  

2) กระบวนการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานจ าเป็นต้องสร้างเวทีการพูดคุยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(ประชาชน) ในพ้ืนที่ได้มีโอกาสพูดคุยและสะท้อนความคิดเห็นได้อย่างเปิดกว้าง รวมทั้งความถี่ของ
การจัดเวทีพูดคุยสร้างบรรยายการของการมีส่วนร่วมที่จะน าไปสู่การสะท้อนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง และการมีเวทีพูดคุยสามารถสร้างโอกาสในการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานได้อย่าง
ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูล และส่งผลต่อระดับความแม่นย าของชุดข้อมูลที่ได้รับเพ่ิม
มากขึน้  

3) กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาก าหนดทิศทางจ าเป็นต้องให้
คณะท างานส่งเสริมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบลเข้ามาสนับสนุนความรู้การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพชุมชน (SWOT) และศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล 

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์
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(ศอช.ต) จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมก าหนดทิศทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องกับ
ของพ้ืนที ่

4) กระบวนการจัดท าโครงการ แผนงาน และกิจกรรม พร้อมจัดล าดับความส าคัญ 
จ าเป็นต้องสร้างเวทีประชาคมที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมก าหนดแนวทางหรือทางเลือกในการ
แก้ไขปัญหา และคณะท างานส่งเสริมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบลจะต้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในการให้ความรู้เชิงวิชาการเพ่ือให้กระบวนดังกล่าวด าเนินไปอย่างเป็นระบบ 

5) กระบวนการการจัดประเภทของโครงการ แผนงาน และกิจกรรม จ าเป็นต้องให้
คณะท างานส่งเสริมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบลจะด าเนินการสนับสนุนการประสาน
แผนกับแผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับศูนย์
ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต) เข้ามีส่วนร่วมในการสร้างพลังของชุมชนในการ
ด าเนินกิจกรรมที่ชุมชนมีศักยภาพในการด าเนินการเองได้ 

ค ำส ำคัญ: การมีส่วนร่วม, กระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล 
 
1. บทน ำ 

คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้เล็งเห็นถึงการเปิดโอกาส 
ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมที่ก าหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการที่จะก่อให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินที่สามรถตอบสนองต่อความต้องการในระดับพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง จึงได้ ก าหนด 
ให้การจัดท าแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ต้องใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
หรือการจัดเวทีระดมความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือให้ได้มาซึ่งสภาพปัญหา และความต้องการ  
จากประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งให้มีการประสานแผนในระดับพ้ืนที่ โดยการรวบรวม และจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา และความต้องการของประชาชน ผ่านกลไกการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน  
แผนชุมชนระดับต าบล แผนพัฒนาท้องถิ่ น  แผนพัฒนาอ า เภอ และแผนพัฒนาจั งหวัด  
เ พ่ื อ ให้ แผนมี คว าม เชื่ อม โ ยงสอดคล้ อ งกัน ในทุ ก ระดั บ เป็ นแผน เดี ยวกัน  ( One Plan)  
(ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2562) 

การจัดท าแผนพัฒนาพ้ืนที่โดยส่วนใหญ่ของหน่วยงานราชการมักจะมุ่งเน้นที่กระบวนการ  
ในส่ วนของขั้นตอนปลายน้ า เป็นหลัก กล่ าวคือ เน้นการจัดท าแผนพัฒนาระดับจั งหวัด 
เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เนื่องด้วยการจัดท าแผนจังหวัดมีความเป็นไปสูงที่จะ
ก่อให้เกิดการได้มาซึ่งแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่มีทรัพยากรสนับสนุนการด้านงบประมาณ 
จ านวนมาก และเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของพ้ืนที่ ส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่พยายามเร่งรัดกระบวนการจัดท าแผนในระดับพ้ืนที่แบบรวบรัด 
ขั้นตอน โดยไม่ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญที่ของการจัดท าแผนในระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะแผนชุมชน 
ระดับต าบล จนเกิดเป็นสภาพปัญหาที่มักจะพบว่า ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล 
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(ศอช.ต)  และคณะท างานส่งเสริมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล ที่มีหน้าหลักในการบูร
ณาการการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล เป็นเพียงแค่เสือกระดาษที่ให้หน่วยงานราชการใช้สร้าง
ความชอบธรรมในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ให้เสมือนว่าส่วนราชการได้ด าเนินการ
เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ก าหนดได้อย่างครบถ้วน
ทุกขั้นตอนแล้ว ซึ่งในความเป็นจริงกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่โดยส่วนใหญ่ปราศจาก
ความเชื่อมโยงกับสภาพปัญหาและความต้องการจากประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง เนื่องจากขาดการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่    

 ส าหรับสถานการณ์ในการจัดท าแผนพัฒนาระดับต าบล หรือแผนชุมชนระดับต าบล 
ในปัจจุบันมีปัญหาและอุปสรรคที่คล้ายคลึงกันในหลายพ้ืนที่ คือ บทบาท และอ านาจหน้าที่ในการ
จัดท าและประสานแผนชุมชนระดับต าบลของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับ
ต าบล (ศอช.ต.) ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การ
ชุมชน พ.ศ. 2551 ที่ยังไม่ชัดเจน ประกอบกับกรมการพัฒนาชุมชน ยังไม่สามารถสนับสนุนให้ศูนย์
ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) จัดท าแผนชุมชนระดับต าบลได้ครอบคลุมทุกต าบล   
เนื่องด้วยทัศนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล มองว่าการจัดท าแผน
ชุมชนระดับต าบลเป็นเพียงแค่แผนนามธรรม ไม่มีงบประมาณรองรับแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นโดยตรง ซึ่งหากมีความจ าเป็นในการด าเนินการ ถ้าประสานขอรับการสนับสนุนไปที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการภูมิภาคโดยตรงจะได้รับการจัดสรรงบประมาณได้เห็นผลเป็น
รูปธรรมมากกว่า จึงส่งผลภาคีเครือข่ายการจัดท าแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ ทั้งระดับชุมชน หมู่บ้าน 
และต าบล มุ่งเป้าไปที่การจัดท าแผนพัฒนาระดับอ าเภอ และระดับจังหวัดมากกว่า ทั้งนี้ ส่งผลให้
เกิดผลในเชิงลบในแง่ของการจัดท าแผนพัฒนาระดับอ าเภอ และระดับจังหวัดขาดข้อมูลที่จะเชื่อมโยง
เอาสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีไปสู่การพัฒนาและแก้ไขได้อย่างแท้จริง 

ถึงแม้ว่าในหลาย ๆ พ้ืนที่จะยังขาดการให้ความส าคัญ และยังไม่สามารถท าให้ศูนย์
ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) จัดท าแผนชุมชนระดับต าบลได้อย่างเป็นรูปธรรมใน
ทุกพ้ืนที่ แต่กระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการกระตุ้นให้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาพ้ืนที่ ผ่านการ
จัดกิจกรรมประกวดศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) ผ่านการคัดสรร ระดับจังหวัด 
เป็นประจ าทุกปี และในปี พ.ศ. 2558 อ าเภอเฝ้าไร่ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) ให้ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
และเป็นศูนย์ฯ ต้นแบบให้กับพ้ืนที่ต าบลอ่ืน ๆ ในเขตอ าเภอเฝ้าไร่ได้ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ 
ทั้งนี้ เครื่องมือและกลไกหลักส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
ระดับต าบล (ศอช.ต.) ต าบลเฝ้าไร่ คือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกระบวนการจัดท าแผนชุมชน
ระดับต าบล ซึ่งเป็นหัวใจหลักในกระบวนการท างานให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้
ผลผลิตที่ได้โดยตรงคือ การมีแผนชุมชนระดับต าบลที่เป็นรูปธรรม และสามารถเชื่อมโยงและประสาน
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แผนในระดับพื้นท่ีกับแผนพัฒนาท้องถิ่นในการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมที่เกินความสามารถของ
ต าบลที่จะด าเนินการเองได้ รวมถึงมีการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดในการ
สร้างแนวทางการใช้งบประมาณท่ีตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่  

ดังนั้น การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ จึงเป็นหลักการที่ส าคัญที่จะผลักดันให้เกิดการน าสภาพปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่มาสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง และด้วยเหตุดังกล่าว 
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล กรณีศึกษา ต าบล 
เฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ในฐานที่สามารถขับเคลื่อนการด าเนินการศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ผลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นรูปแบบ
และแนวทางพัฒนากระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล ให้พ้ืนที่อ่ืน ๆ ได้จัดท าแผนชุมชนระดับ
ต าบลได้อย่างถูกต้อง และสมบูรณ์ ต่อไป 
 
2. ค ำถำมกำรวิจัย 

2.1 กระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล ของต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัด
หนองคายเป็นอย่างไร 

2.2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต า บล  
ของต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคายเป็นอย่างไร มากน้อยเพียงใด  

 
3 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

3.1 เพ่ือศึกษากระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล ของต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่   
จังหวัดหนองคาย 

3.2 เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล ของต าบล 
เฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 
 
4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

ในการศึกษาวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล 
กรณีศึกษาต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ ความเป็นมา และผลงาน  
วิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
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กำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรวำงแผน
ชุมชนระดับต ำบล 

- การรวบรวมข้อมลูพื้นฐาน 
- การวิเคราะห์ข้อมูลและก าหนดทิศทางใน
การพัฒนา 
- ก าหนดแผนงาน/กิจกรรม 
- การเตรยีมความพร้อมแผนงาน/กิจกรรมสู่
การน าไปปฏิบัต ิ

  
แนวทำงกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม 

ในกระบวนกำรวำงแผนชุมชนระดับต ำบล 
 

ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information Interview) ซึ่งเป็นตัวแทน 2 
กลไกหลักในการขับเคลื่อน  

ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต) ต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ มีจ านวน
สมาชิก จ านวน 9 คน โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information Interview) จ านวน 9 คน ดังนี้  

1) นายค าจันทร์ โนนแก้ว (ก านัน)    ประธานกรรมการ 
2) นายไพรี โคตรสงคราม (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1)  รองประธานกรรมการ 
3) นายอุทัย กุลชารี (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2)   รองประธานกรรมการ 
4) นายวุฒิชัย ประสมพืช (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3)   กรรมการ 
5) นายขันชัย สมีกลาง (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4)   กรรมการ 
6) นางทองยุ่น วรรณสืบ (สมาชิกสภา.สท.)   กรรมการ 
7) นางสุภารักษ์ พลเยี่ยม (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ) เหรัญญิก 
8) นายหลอม ญารังสี (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6)   ประชาสัมพันธ์ 
9) นายสมัย อินนอก (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7)   เลขานุการ 
   

คณะท างานส่งเสริมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล ต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่  
มีจ านวนสมาชิก จ านวน 15 คน โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information Interview) จ านวน 4 
คน ดังนี้ 

1) นายบุญธง เทพา   นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 
2) นายบรรยง เกตุพันธุ์   ปลัดเทศบาลต าบลเฝ้าไร่  
3) นายอดิศักดิ์ ลักษณะสี   นักวิชาการพัฒนาชุมชนประจ าต าบลเฝ้าไร่ 
4) นายค าจันทร์ โนนแก้ว   ก านันต าบลเฝ้าไร่ 
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5. ผลกำรศึกษำ 
จากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างสามารถสรุปเป็นผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

5.1 ศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนระดับต ำบล (ศอช.ต) ต ำบลเฝ้ำไร่ จ ำนวน 9 คน 
1) กระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล 
กระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบลการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล ต าบลเฝ้าไร่ ได้มี

ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบลอย่างจริงจัง รวมทั้งให้ความส าคัญ
กับการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ส าหรับกระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล ผู้ให้การสัมภาษณ์
ได้ให้ข้อมูลกระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ มีกระบวนการ
จ านวน 4 ขั้นตอน เริ่มต้นจาก (1) การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของต าบล และข้อมูลความต้องการ และ
ปัญหาของแต่ละชุมชน หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ต าบลเฝ้าไร (2) การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามา
ก าหนดทิศทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา (3) จัดท าโครงการ แผนงาน และกิจกรรม พร้อม
จัดล าดับความส าคัญ และ (4) การจัดประเภทของโครงการ แผนงาน และกิจกรรม เพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่การน าไปปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การน าไปปฏิบัติ ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิด
ในการวิจัยที่ ได้ระบุว่า กระบวนการวางแผนชุมชนระดับต าบลมีจ านวน  4 ขั้นตอน คือ (1)  
การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน (2) การวิเคราะห์ข้อมูลและก าหนดทิศทางในการพัฒนา (3) ก าหนด
แผนงาน/กิจกรรม และ (4) การเตรียมความพร้อมแผนงาน/กิจกรรมสู่การน าไปปฏิบัติทั้งนี้ ชื่อเรียก
กระบวนการวางแผนชุมชนระดับต าบล มีความแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ในรายละเอียดของขั้นตอน
ของกระบวนการมีที่คล้ายคลึงกันทุกขั้นตอน  

2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล 
ส าหรับการเข้ามามีส่วนร่วมของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต) 

ในการด าเนินการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล ได้เข้ามีส่วนร่วมในทุก ๆ กระบวนการจัดท าแผนชุมชน
ระดับต าบล ที่เริ่มต้นจาก (1) การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของต าบล และข้อมูลความต้องการ และ
ปัญหาของแต่ละชุมชน หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ต าบลเฝ้าไร่ (2) การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามา
ก าหนดทิศทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา (3) จัดท าโครงการ แผนงาน และกิจกรรม พร้อม
จัดล าดับความส าคัญ และ (4) การจัดประเภทของโครงการ แผนงาน และกิจกรรม เพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่การน าไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นผลให้แผนชุมชนระดับต าบลของต าบลเฝ้าไร่ มีความชัดเจนและ
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ ซึ่งผู้ให้การสัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในราย
ประเด็นของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล 

5.2 คณะท ำงำนส่งเสริมศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนระดับต ำบล ต ำบลเฝ้ำไร่ 
การส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ซึ่งคณะท างานส่งเสริมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบลทุกท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
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กระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบลทุกขั้นตอน โดยการมีการส่งเสริมและสนับสนุน  
ในกระบวนการจัดท าแผนชุมชน และแผนชุมชนระดับต าบลในภาพกว้างของการกระบวนการส าคัญ
เกิดในห้วงระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นไปตามกรอบแนวทางที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนดไว้ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน 
พ.ศ. 2551 สามารถจัดรูปแบบกระบวนส่งเสริมสนับสนุนแผนชุมชน ฯ ได้  4 กระบวนการ คือ (1) 
การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของต าบล และข้อมูลความต้องการ และปัญหาของแต่ละชุมชน หมู่บ้าน ใน
พ้ืนที่ต าบลเฝ้าไร่ (2) การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาก าหนดทิศทางในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหา (3) จัดท าโครงการ แผนงาน และกิจกรรม พร้อมจัดล าดับความส าคัญ และ (4) การจัด
ประเภทของโครงการ แผนงาน และกิจกรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การน าไปปฏิบัติ 

 
6. อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 

6.1 อภิปรำยผลกำรศึกษำวิจัย 
1) กระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สมาชิกศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต) ต าบล

เฝ้าไร่ ได้แสดงให้เห็นว่า ระดับการรับรู้ และความเข้าใจที่มีต่อกระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับ
ต าบลของสมาชิก ศอช.ต เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากการได้รับความรู้และสนับสนุนการเป็น
วิทยากรกระบวนการจากส านักงานพัฒนาชุมอ าเภอเฝ้าไร่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เห็นถึงการรับรู้และ
ความเข้าใจของสมาชิกมีความเข้าใจว่า ขั้นตอนและกระบวนการการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล                            
มีกระบวนการ จ านวน 4 ขั้นตอนโดยเริ่มจาก (1) การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของต าบล ในฐานะข้อมูล
จาก จปฐ. และ กชช.2ค รวมถึงค้นหาสภาพความต้องการ และปัญหาของแต่ละชุมชน หมู่บ้าน และ
ต าบล (2) การวิเคราะห์ศักยภาพในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาก าหนดทิศทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ (ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด) (3) จัดท าโครงการ แผนงาน 
และกิจกรรม พร้อมจัดล าดับความส าคัญ และ (4) การจัดประเภทของโครงการ แผนงาน และ
กิจกรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การน าไปปฏิบัติ ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มที่ท าเอง ท าร่วม และท าให้ ซึ่งใน
ส่วนที่ท าให้จัดท าเป็นบัญชีประสานโครงการพัฒนาแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ สอดคล้องกับวิจัยของ 
ฐิติอลีนา ใจเพียร (2558) การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่าอ าเภอเมือง
ล าพูน จังหวัดล าพูน ภายใต้กระบวนการจัดท าแผนท้องถิ่นโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษา
จากข้อมูลมือสอง การประชุมเวทีเสวนา และการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับหมู่บ้าน และระดับ
ต าบล ผลการศึกษาพบว่า การจัดท าแผนท้องถิ่นให้ มีประสิทธิภาพและตอบสนองปัญหาและ 
ความต้องการของประชาชนได้ดีนั้น ต้องเป็นแผนพัฒนาที่มีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่
ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับต าบล โดยการน าข้อมูลศักยภาพและข้อมูลสถานการณ์ปัญหาของชุมชน 
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นข้อมูลความรู้ที่แสดงให้เห็น สถานการณ์ปัญหาของชุมชน ศักยภาพ
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ชุมชนในการแก้ปัญหาและประเด็นการพัฒนา เพ่ือน ามาสู่การก าหนดกิจกรรมหรือโครงการใน
แผนพัฒนาต าบล ผลจากการที่ทุกภาคส่วนได้เข้ามาร่วมในการจัดท าแผนตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมท า
โดยร่วมกันศึกษาศักยภาพชุมชนและศึกษาสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของชุมชนตาม
แนวทางการศึกษา ท าให้ได้ประเด็นในการพัฒนาที่กว้างและครอบคลุมมากขึ้น ส่งผลให้เทศบาล
ต าบลเหมืองง่าสามารถน าประเด็นการพัฒนาไปก าหนดกิจกรรมและโครงการได้ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  สอดคล้องกับกระทรวงมหาดไทย (2562) ที่ ได้ก าหนด
กระบวนการแผนชุมชนระดับต าบล ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (1) รวบรวมข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช.2ค 
ข้อมูลต าบลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อมูลอ่ืน ๆ ในต าบล เพ่ือเป็นข้อมูลเตรียมความ
พร้อมประกอบการจัดท า แผนชุมชนระดับต าบล (2) รวบรวมแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในต าบล เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล (3) จัดท าแผนชุมชน
ระดับต าบล การวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ กลั่นกรองประมวลผล และจัดล าดับความส าคัญของ
แผนงานหรือโครงการระดับต าบล รวมทั้งจัดท าแผนงานหรือโครงการส าหรับการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
ที่มีความคาบเกี่ยวตั้งแต่สองหมู่บ้านหรือสองชุมชนขึ้นไป เพ่ือรองรับการพัฒนาและตอบสนอง
นโยบายส าคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในต าบล และ (4) จ าแนกแผนงานหรือโครงการ
ระดับต าบลที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ระดับต าบล 
โดยจัดท าเป็นบัญชีประสานโครงการพัฒนาส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น และส่งให้คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (กบอ.) ใช้ประกอบการจัดท าแผน
ความต้องการระดับอ าเภอ 

2) การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สมาชิกศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต) ต าบล

เฝ้าไร่ ได้แสดงใหเ้ห็นว่า สมาชิกทุกคนของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต) ได้ให้
ความส าคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบลในทุกกระบวนการสืบ
เนื่องจากระดับการรับรู้และเข้าใจของผู้น าชุมชน ก านัน และผู้ใหญ่ที่มีต่อกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาระดับต าบลส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบลอย่าง
จริงจังและเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ (1) กระบวนการการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของต าบล และข้อมูล  
ความต้องการ และปัญหาของแต่ละชุมชน หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ต าบลเฝ้าไร่ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ศูนย์
ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต) ได้ให้ความส าคัญมากที่สุด โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนได้สะท้อนสภาพปัญหาและความต้องได้แสดงมาจากหลากหลายมุมมองได้อย่างอิสระ  
(2) การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาก าหนดทิศทางร่วมกันในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา                
ที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย (3) จัดท าโครงการ แผนงาน และกิจกรรม พร้อมจัดล าดับ
ความส าคัญ ท าให้ทุกหมู่บ้านได้รับโอกาสที่จะได้รับการตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่
ตรงจุด และ (4) การจัดประเภทของโครงการ แผนงาน และกิจกรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การ
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น าไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นผลเป็นให้แผนชุมชนระดับต าบลของต าบลเฝ้าไร่ มีความชัดเจนและสามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนได้
แท้จริง สอดคล้องกับธนจิรา พวงผกา (2560) ปัจจัยส่งเสริมคุณภาพการวางแผนชุมชนของเทศบาล
ต าบลบางเดื่ออ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับคณะท างาน
สนับสนุนการขับเคลื่อนการวางแผนชุมชนระดับหมู่บ้านในเทศบาลต าบลบางเดื่ออ าเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จ านวน 140 คน ใน 14 หมู่บ้านของเทศบาลต าบลบางเดื่ออ าเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และสัมภาษณ์คณะท างานสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดท าแผนชุมชน
ระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน 20 คน ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยส่งเสริมคุณภาพการ
วางแผนชุมชนของหมู่บ้าน ในเทศบาลต าบลบางเดื่ออ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี คือ ปัจจัย
ด้านผู้น าชุมชน ประชาชนและกลไกภาครัฐ เป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลให้การวางแผนชุมชนมีคุณภาพใน
ระดับมากโดยผู้น าชุมชนเป็นผู้ที่มีศักยภาพในด้านความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ตัดสินใจได้
และเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมน าประชาชนเข้าร่วมกระบวนการวางแผนชุมชน ส่วนประชาชนเป็นพลัง
ส าคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมให้เกิดกระบวนการวางแผนชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและ
สนใจเข้าร่วมเวทีประชาคม เพ่ือเข้าไปมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้คิดวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข
ปัญหาชุมชนร่วมกัน นอกจากนี้ปัจจัยภายนอกที่เข้าไปเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  
คือ ปัจจัยกลไกภาครัฐ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในแนวนโยบายแห่งรัฐ
และกระตุ้นให้ชุมชนจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพ่ือวางแผนชุมชน ดังนั้น ปัจจัยทั้งสามจึงเป็นผู้ที่มี
บทบาทส าคัญในการเข้าไปส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกระบวนการวางแผนชุมชนของหมู่บ้านให้มี
คุณภาพในเทศบาลต าบลบางเดื่ออ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี การมีส่วนร่วมของประชาชน
ท าให้แผนชุมชนมีคุณภาพในเทศบาลต าบลบางเดื่ออ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในระดับ
มาก เกิดจากการที่ชุมชนได้ด าเนินการตามกระบวนการวางแผนชุมชน ได้แก่ การเตรียมความพร้อม 
ชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูล การก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการพัฒนา การก าหนดแผนงาน โครงการ 
และการปฏิบัติตามแผนชุมชน โดยมีการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหา ตัวแทนครัวเรือนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมวางแผนตั้งแต่ต้น มีแผนชุมชนที่ได้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  
พร้อมทั้งมีการน าแผนชุมชนไปปฏิบัติร่วมกันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยประชาชนได้
มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน คือร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมบริหารจัดการและร่วม
ติดตามประเมินในการแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยตนเอง โดยมีแผนชุมชนเป็นเครื่องมือ ในการพัฒนา
ชุมชนให้มีความเข้มเข็งยั่งยืนและพ่ึงตนเองได้ ปัญหาอุปสรรคในการวางแผนชุมชนให้มีคุณภาพ 
พบว่าประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ไม่เพียงพอ โดยคิดว่าการวางแผนชุมชนเป็นหน้าที่ของผู้น า
ชุมชน ภาครัฐหรือเอกชนด าเนินการ จึงท าให้ไม่สนใจเข้าร่วมกระบวนการ ในส่วนของภาครัฐมีการ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริม การเรียนรู้ในความส าคัญของแผนชุมชนแก่ประชาชนไม่ต่อเนื่องและ 
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มีภาระงานตามบทบาทหน้าที่ มาก จึงท าให้การติดตามประเมินผลไม่จริงจัง ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรค
อย่างหนึ่งที่ท าให้แผนชุมชน ขาดคุณภาพและไม่มีประสิทธิภาพได้  

3) การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณะท างานส่งเสริมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล 

ต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ ได้แสดงให้เห็นว่า คณะท างานเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผน
ชุมชนระดับต าบลทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างงยิ่งผู้ที่มีส่วนส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุน
กระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบลให้มีคุณภาพ คือ นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ ที่เป็น
ผู้รับชอบแหล่งงบประมาณส าคัญในพ้ืนที่ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนด้าน
วิชาการและงานธุรการในจัดท าแผนชุมชนระดับต าบลได้ให้ความส าคัญและสนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชนระดับต าบลในทุกขั้นตอน โดยภาพรวมของการมีการส่งเสริมและสนับสนุนในกระบวนการ
จัดท าแผนชุมชน และแผนชุมชนระดับต าบลของคณะท างานฯ เป็นไปตามกรอบแนวทางที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ และระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินงานศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชน พ.ศ. 2551 ที่ประกอบด้วย 4 กระบวนการส าคัญ คือ (1) กระบวนการรวบรวมข้อมูล
พ้ืนฐานของต าบล และข้อมูลความต้องการ และปัญหาของแต่ละชุมชน หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ต าบลเฝ้าไร่ 
โดยมีสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและต าบล เพ่ือรวบรวมสภาพปัญหาและความต้องการ
ต่าง ๆ ของพ้ืนที่ และสนับสนุนกระบวนการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช.2ค  
ให้เป็นไปตามหลักวิชาการที่ท าให้ข้อมูลดังกล่าว มีความถูกต้อง สมบูรณ์และมีความแม่นย า (2) 
กระบวนการการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาก าหนดทิศทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
โดยมีการสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ผ่านคณะท างาน ฯ ที่จะเข้ามาส่งเสริมและ
สนับสนุนความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ กลั่นกรองประมวลผล และสนับสนุน
ก าหนดทิศทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา (3) กระบวนการจัดท าโครงการ แผนงาน และกิจกรรม 
พร้อมจัดล าดับความส าคัญ โดยสนับสนุนการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรม ให้เป็นรายลักษณ์อักษร และสนับสนุนความรู้และทักษะในการจัดล าดับความส าคัญของ
แผนงานหรือโครงการระดับต าบลเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และ (4) การจัดประเภทของ
โครงการ แผนงาน และกิจกรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การน าไปปฏิบัติ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท 
คือ ท าเอง ท าได้ และท าให้ ซึ่งในกิจกรรมประเภทท าให้จะมีการสนับสนุนจะคณะท างานฯ 
จะด าเนินการสนับสนุนการประสานแผนกับแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ คือ (4.1) การประสาน
แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด โดยคณะท างานส่งเสริมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
ระดับต าบล ต าบลเฝ้าไร่ และ (4.2) ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยน าปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนจากการจัดท าเวทีประชาคมร่วมกันของหมู่บ้าน และชุมชน สอดคล้องกับ  ธนิศรา สุภาษี 
(2556) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่งเสริมคุณภาพการวางแผนชุมชน ในอ าเภอเมืองล าพูน 
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยส่งเสริมคุณภาพการวางแผนชุมชนของหมู่บ้าน ในอ าเภอเมืองล าพูน คือ 
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ปัจจัยด้านผู้น าชุมชน ประชาชน และกลไกภาครัฐเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้การวางแผนชุมชนมี
คุณภาพในระดับมาก โดยผู้น าชุมชนเป็นผู้ที่มีศักยภาพในด้านความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ 
ตัดสินใจได้  และเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมน าประชาชนเข้าร่วมกระบวนการวางแผนชุมชน 
ส่วนประชาชนเป็นพลังส าคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมให้เกิดกระบวนการวางแผนชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความเข้าใจและสนใจเข้าร่วมเวทีประชาคม เพ่ือเข้ าไปมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ 
คิดวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชนร่วมกัน นอกจากนี้ปัจจัยภายนอกที่เข้าไปเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน คือ ปัจจัยกลไกภาครัฐ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจใน
แนวนโยบายแห่งรัฐและกระตุ้นให้ชุมชนจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพ่ือวางแผนชุมชน ดังนั้น ปัจจัยทั้ง
สามจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการวางแผนชุมชน
ของหมู่บ้านให้มีคุณภาพในอ าเภอเมืองล าพูน และสอดคล้องกับธนจิรา พวงผกา (2560) ปัจจัย
ส่งเสริมคุณภาพการวางแผนชุมชนของเทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับคณะท างานสนับสนุนการขับเคลื่อนการวางแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน 
ในเทศบาลต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จ านวน 140 คน ใน 14 หมู่บ้านของ
เทศบาลต าบลบางเดื่ออ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และสัมภาษณ์คณะท างานสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวน 20 คน ผลการศึกษาสรุปได้ว่า 
ปัจจัยส่งเสริมคุณภาพการวางแผนชุมชนของหมู่บ้าน ในเทศบาลต าบลบางเดื่ออ าเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี คือ ปัจจัยด้านผู้น าชุมชน ประชาชน และกลไกภาครัฐเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้การ
วางแผนชุมชนมีคุณภาพ ในระดับมาก โดยผู้น าชุมชนเป็นผู้ที่มีศักยภาพในด้านความรู้ ความสามารถ                           
มีประสบการณ์ ตัดสินใจ ได้ และเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมน าประชาชนเข้าร่วมกระบวนการวางแผน
ชุมชน ส่วนประชาชนเป็นพลังส าคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมให้เกิดกระบวนการวางแผนชุมชน ซึ่งเป็น
ผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจและสนใจเข้าร่วมเวทีประชาคม เพ่ือเข้าไปมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ 
คิดวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชนร่วมกัน นอกจากนี้ปัจจัยภายนอกที่เข้าไปเสริมสร้าง  
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน คือ ปัจจัยกลไกภาครัฐ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้  
ความเข้าใจในแนวนโยบายแห่งรัฐและกระตุ้นให้ชุมชนจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพ่ือวางแผนชุมชน 
ดังนั้นปัจจัยทั้งสาม จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการเข้าไปส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกระบวนการ 
วางแผนชุมชนของหมู่บ้านให้มีคุณภาพในเทศบาลต าบลบางเดื่ ออ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี การมีส่วนร่วมของประชาชนท าให้แผนชุมชนมีคุณภาพในเทศบาลต าบลบางเดื่ออ าเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในระดับ มาก เกิดจากการที่ชุมชนได้ด าเนินการตามกระบวนการวางแผน
ชุมชน ได้แก่ การเตรียมความพร้อม ชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูล การก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการ
พัฒนา การก าหนดแผนงาน โครงการ และการปฏิบัติตามแผนชุมชน โดยมีการน าข้อมูลมาวิเคราะห์
ปัญหา ตัวแทนครัวเรือนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมวางแผนตั้งแต่ต้น มีแผนชุมชนที่ได้
บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งมีการน าแผนชุมชนไปปฏิบัติ ร่วมกันตามแนวทางปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง โดยประชาชนได้มีส่วนร่วมทุกข้ันตอน คือร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ 
ร่วมบริหาร จัดการและร่วมติดตามประเมินในการแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยตนเอง โดยมีแผนชุมชนเป็น
เครื่องมือ ในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มเข็งยั่งยืนและพ่ึงตนเองได้ ปัญหาอุปสรรคในการวางแผน
ชุมชนให้มีคุณภาพ พบว่าประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ไม่เพียงพอ โดยคิดว่าการวางแผนชุมชนเป็น
หน้าที่ของผู้น าชุมชน ภาครัฐหรือเอกชนด าเนินการ จึงท าให้ไม่สนใจเข้าร่วมกระบวนการ ในส่วนของ
ภาครัฐมีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม การเรียนรู้ในความส าคัญของแผนชุมชนแก่ประชาชนไม่
ต่อเนื่องและมีภาระงานตามบทบาทหน้าที่ มาก จึงท าให้การติดตามประเมินผลไม่จริงจัง ซึ่งเป็น
ปัญหาอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ท าให้แผนชุมชน ขาดคุณภาพและไม่มีประสิทธิภาพได้ 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
1) จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า กระบวนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบลต้องเริ่มต้นจากการ

รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของต าบล และข้อมูลความต้องการ และปัญหาของแต่ละชุมชน หมู่บ้าน 
ในพ้ืนที่ต าบลเฝ้าไร่ น ามาสู่การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาก าหนดทิศทางในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหา และน ามาจัดท าโครงการ แผนงาน และกิจกรรม พร้อมจัดล าดับความส าคัญประเภท
ของโครงการ แผนงาน และกิจกรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การน าไปปฏิบัติ ดังนั้น ในการจะสร้าง
ให้เกิดการมีส่วนร่วมจัดท าแผนชุมชนระดับต าบลในทุกขั้นตอน จ าเป็นต้องส่งเสริมและความรู้ก่อน
การจัดท าแผนเพ่ือให้เกิดภาพความเข้าใจในกระบวนจัดท าแผนชุมชนระดับต าบลที่ตรงกัน และเมื่อ
เกิดความรู้และความเข้าใจแล้วจะน าซึ่งการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

2) จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า กระบวนการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน เป็นการเปิดโอกาส  
ให้ทุกภาคส่วนได้สะท้อนสภาพปัญหาและความต้องได้แสดงมาจากหลากหลายมุมมองได้อย่างอิสระ  
ดังนั้น การสร้างการมีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้จะส่งผลท าให้กระบวนการนี้เกิดผลส าเร็จจ าเป็นต้องสร้าง
เวทีการพูดคุยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ประชาชน) ในพ้ืนที่ได้มีโอกาสพูดคุยและสะท้อนความคิดเห็น 
ได้อย่างเปิดกว้าง รวมทั้งความถี่ของการจัดเวทีพูดคุยสร้างบรรยายการของการมีส่วนร่วมที่จะน าไปสู่
การสะท้อนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง และการมีเวทีพูดคุยสามารถสร้างโอกาส  
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานได้อย่างใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูล และส่งผลต่อระดับ
ความแม่นย าของชุดข้อมูลที่ได้รับเพ่ิมมากขึ้น  

3) จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาก าหนด
ทิศทางร่วมกันในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย ดังนั้น การสร้าง
การมีส่วนร่วมในข้ันตอนนี้จะส่งผลท าให้กระบวนการนี้เกิดผลส าเร็จจ าเป็นต้องให้คณะท างานส่งเสริม
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบลเข้ามาสนับสนุนความรู้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ
ศักยภาพชุมชน (SWOT) และศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต) จะต้องเข้ามามี
ส่วนร่วมก าหนดทิศทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องกับของพ้ืนที่ 
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4) จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า กระบวนการจัดท าโครงการ แผนงาน และกิจกรรม พร้อม
จัดล าดับความส าคัญ ท าให้ทุกหมู่บ้านได้รับโอกาสที่จะได้รับการตอบสนองความต้องการและแก้ไข
ปัญหาที่ตรงจุด ดังนั้น การสร้างการมีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้จะส่งผลท าให้กระบวนการนี้เกิดผลส าเร็จ
จ าเป็นต้องสร้างเวทีประชาคมที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมก าหนดแนวทางหรือทางเลือกในการ
แก้ไขปัญหา และคณะท างานส่งเสริมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบลจะต้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในการให้ความรู้เชิงวิชาการเพ่ือให้กระบวนดังกล่าวด าเนินไปอย่างเป็นระบบ 

5) จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า กระบวนการการจัดประเภทของโครงการ แผนงานและ
กิจกรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การน าไปปฏิบัติ สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ท าเอง ท าได้  
และท าให้ ดังนั้น การสร้างการมีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้จะส่งผลท าให้กระบวนการนี้เกิดผลส าเร็จ
จ าเป็นต้องให้คณะท างานส่งเสริมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบลจะด าเนินการสนับสนุน
การประสานแผนกับแผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ส าหรับศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต) เข้ามีส่วนร่วมในการสร้างพลังของชุมชน
ในการด าเนินกิจกรรมที่ชุมชนมีศักยภาพในการด าเนินการเองได้ 
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กำรจัดกำรตำมแผนปฏิบัติกำรจัดกำรขยะมลูฝอยชุมชน “จังหวัดสะอำด”
ประจ ำปี 2562 กรณีศึกษำจังหวัดนครพนม 

ทศพล วงค์ค าจันทร์* 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม ประจ าปี 2562 และศึกษา
ปัญหา และอุปสรรค ข้อจ ากัดของการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ ระอับอ าเภอ จากทัศนคติ เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดให้เกิดผลส าเร็จตามแนวทางที่ก าหนด ในอนาคต
ต่อไป ซึ่งศึกษาตั้งแต่กระบวนการของนโยบาย สู่การปฏิบัติ โดยได้สืบค้นข้อมูลจากเอกสารวิชาการ  
เอกสารทางราชการและเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกบัการบริหารจัดการขยะ และศึกษาจากแบบสอบถาม
ที่ได้ก าหนดจากเกณฑ์ชี้วัด โดยส ารวจข้อมูลทัศนคติของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน
การด าเนินการในระดับอ าเภอ จ านวน 12 อ าเภอ ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม  

จากผลการศึกษาปรากฏว่า มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเป็น เพศชาย และหญิงจ านวน
เท่ากัน คือ ชาย 6 คน และหญิง 6 คน ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ระหว่าง 41-60 ปี  
จ านวน 8 คน ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มากสุด 9 คน ซึ่งส่วนมากปฏิบัติหน้าที่ 
ในต าแหน่งท้องถิ่นอ าเภอระดับช านาญการ จ านวน 7 คน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าว  
มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป จ านวน 7 คน โดยผู้วิจัยได้ส ารวจทัศนคติที่มีต่อความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ 
ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด ในแต่ละด้าน จ านวน 10 ข้อ ซึ่งผลปรากฏว่า  
ระดับคะแนน อยู่ในระดับ มากที่สุด ได้แก่ หัวข้อความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนในการจัดท า
แผนจังหวัดสะอาดระดับอ าเภอ ซึ่งได้คะแนนรวม คือ  50 คะแนน และน้อยที่สุด ได้แก่ หัวข้อ 
ความรู้สึกไม่แน่ใจในเรื่องกระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดให้เป็นไปตาม  
เกณฑช์ี้วัดที่ก าหนด ซึ่งระดับคะแนนรวม คือ 33 คะแนน 

ส าหรับระดับความยากของกระบวนการขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” รายด้าน ตามเกณฑ์ชี้วัด จ านวน 15 ข้อ ผลปรากฏว่า  
ระดับคะแนน ความยากของการขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามเกณฑ์ชี้วัด มากท่ีสุด ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ กรณีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีการรายงานข้อมูลในแบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประจ าเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มฝ.2) ผ่านระบบสารสนเทศ
                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
E-mail: Tossapol.won@stu.nida.ac.th 
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ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งได้คะแนนรวม คือ 47 คะแนน และน้อยที่สุด ได้แก่ หัวข้อ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 100 เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก” ได้ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง ซึ่งได้
คะแนนรวม คือ 33 คะแนน 

โดยสรุปแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนในการจัดท าแผน
จังหวัดสะอาดระดับอ าเภอเป็นอย่างดี ส าหรับทัศนคติเกี่ยวกับความยุ่งยากในการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดให้เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดที่ก าหนด นั้น เป็นเรื่องของการรายงานข้อมูลใน
ระบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจ าเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ผ่านระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด ส าหรับ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ 1) ควรจัดอบรมหรือซักซ้อมเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลระบบ
บันทึกข้อมูลขยะมูลฝอยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอย 2) ควรรณรงค์ให้
ประชาชนในพ้ืนที่รับทราบแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัด
สะอาดให้ครอบคลุมพ้ืนที่และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม 3) ควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดย
มอบรางวัลหรือใบประกาศแก่ผู้ที่สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัด   
4) ควรจัดสรรงบประมาณด้านการบริหารจัดการขยะในระดับพ้ืนที่  และ 5) ควรตรวจติดตามและ
สอบถามปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการด าเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด 
อย่างสม่ าเสมอ 

ค ำส ำคัญ: การจัดการ, แผนปฏิบัติการ, ขยะมูลฝอย, จังหวัดสะอาด 
 
1. บทน ำ 

รัฐบาลได้ก าหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาล ขยะมูลฝอย  
เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาโลกร้อน เกิดปัญหาของสภาพแวดล้อมท าให้เกิดการปนเปื้อนในพ้ืนดิน  
แหล่งน้ าและอากาศ ท าให้บ้านเมืองไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เป็นที่เจริญหูเจริญตาของผู้ที่ได้  
พบเห็น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยทั่วไปการแก้ไขปัญหาของขยะมูลฝอยจึงควรเป็น
การปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขผลเสียที่จะเกิดขึ้น ส าหรับการป้องกันและแก้ไขที่ดี ควรพิจารณาถึง
ต้นเหตุที่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยขึ้นมา ซึ่งก็คงจะหมายถึงมนุษย์หรือผู้สร้างขยะมูลฝอยนั่นเอง 
การป้องกันและการแก้ไขปัญหาของขยะมูลฝอยเริ่มต้นด้วยการสร้างจิตส านึกแก่มนุษย์ให้รู้จัก
รับผิดชอบในการรักษาความสะอาดทั้งในบ้านเรือนของตนเอง และภายนอกบ้านไม่ว่าจะเป็นถนน
หนทาง สถานที่ท างาน หรือที่สาธารณะอ่ืน ๆ  

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค 
มีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น.ให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล จึงได้ถือเป็นภารกิจ
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ส าคัญในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ได้ด าเนินการจัดการแก้ไขปัญหา 
ขยะมูลฝอย อย่างยั่งยืน โดยได้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “นครพนมเมือง
สะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2562-2563 ซ่ึงเป็นแนวทางบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัด
นครพนม เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในการจัดการขยะมูลฝอยตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง มุ่งสู่ความเป็น “นครพนมเมืองสะอาด” ต่อไป 

หลักส าคัญของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด  
ในบริบทของพ้ืนที่จังหวัดนครพนม ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

1) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
(1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ประจ าเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มฝ 2) ผ่านระบบสารสนเทศ 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th เมนู ข้อมูลสารสนเทศ เข้าถึงได้จาก  
ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) เป็นประจ าทุกเดือน 

(2) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการออกข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ 
การจัดการขยะมูลฝอย ก าหนดค่าธรรมเนียมการจัดการขยะ และประกาศตารางก าหนดวันเวลา
ส าหรับเก็บขนขยะมูลฝอย 

(3) ให้อ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยอ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีการประชุมด าเนินกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อน 
ในพ้ืนที ่

2) ด้ำนกำรจัดกำรขยะต้นทำง 
(1) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ 3 ช: ใช้น้อย  

ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่ และการคัดแยก หรือ 3Rs: Reduce Reuse Recycle separation ให้เป็น
รูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 โครงการ 

(2) ส่ ง เสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน  
และตลาดในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งครัวเรือนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ร้อยละ 100 มีการจัดท าถังขยะเปียกรวมหรือสถานที่รวมขยะเปียก 

(3) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมเพ่ือน าขยะที่คัดแยกแล้วไปจ าหน่าย 
หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่า เช่น ตลาดนัดขยะ ฯลฯ อย่างน้อยองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นละ 1 กลุ่ม และมีการด าเนินกิจกรรมอย่างน้อย 1 โครงการ 

(4) ส่ ง เสริมจัดให้มี เครือข่ าย  “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก” ร้อยละ 60  
ของครัวเรือน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมเพ่ือด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นประโยชน์กับท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง 

http://www.dla.go.th/
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3) ด้ำนกำรจัดกำรขยะกลำงทำง 
(1) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

แบบแยกประเภทในชุมชน ที่สาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีระบบการเก็บขนขยะมูลฝอย  

ให้สอดคล้องกับพื้นท่ี (เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเก็บขน) 
(3) ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตราย

ชุมชน” ในหมู่บ้าน/ชุมชนทุกแห่ง 
4) ด้ำนกำรจัดกำรขยะปลำยทำง 

(1) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีขยะอันตรายชุมชนให้ด าเนินการ
จัดเก็บและรวบรวมตามจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน และบันทึกข้อมูลปริมาณขยะอันตรายชุมชน 
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการส่งไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป 

(2) ส่ ง เสริมองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกรณีขยะมูลฝอยชุมชนที่ เกิดขึ้ น 
และเก็บขนได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 
100 (ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นพื้นที่ Zero Waste) 

(3) ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการ 
อย่างถูกต้อง ร้อยละ 100 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม ประจ าปี 2562  

2.2 เพ่ือศึกษาปัญหา และอุปสรรค ข้อจ ากัดของการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ ระอับอ าเภอ  
จากทัศนคติ เพ่ือเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดให้เกิดผลส าเร็จตาม
แนวทางท่ีก าหนดในอนาคตต่อไป 

 
3. วิธีกำรศึกษำ 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพ่ือศึกษาแนวทางการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด ซึ่งศึกษาจากข้อมูลด้านทัศนคติของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด และทัศนคติของเจ้าหน้าที่ต่อการขับเคลื่อนแผนจังหวัด
สะอาดให้เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดที่ก าหนด โดยมีรายละเอียดของวิธีการศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1) ประชากรผู้ให้ข้อมูล 
2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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4) .วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
5) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 ประชำกรผู้ให้ข้อมูล 
ประชากรผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการขับเคลื่อน

การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับอ าเภอ จ านวน 
12 อ าเภอ ได้แก่ ท้องถิ่นอ าเภอหรือผู้ช่วยท้องถิ่นอ าเภอ หรือเจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้อง 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ผู้วิจัยได้เลือกใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 

ซึ่งประชากรผู้ให้ข้อมูลจะเป็นผู้กรอกแบบสอบถาม (Self-Administrated Questionnaire) เพ่ือท า
ให้ทราบระดับทัศนคติ ปัญหา อุปสรรค ต่อการขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ในพ้ืนที่ โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง 
หน้าที่ปัจจุบัน ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ และหน่วยงานที่สังกัดในปัจจุบัน โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอบรายละเอียดที่เก่ียวข้อง เป็นแบบสอบถามเช็ครายการ (Check List)  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับความเข้าใจ หน้าที่และบทบาทในการขับเคลื่อน 
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”โดยแบ่งระดับ ออกเป็น 
5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 กระบวนการขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด” (ระดับความยากในการขับเคลื่อนรายด้านตามเกณฑ์ชี้วัด) โดยแบ่งระดับ ออกเป็น 
5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรคในการขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยเป็นแบบสอบถามที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนบรรยายตามค าถาม
ที่ก าหนด 

ส่วนที่ 5 แนวทางแก้ไขปัญหาในการขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยเป็นแบบสอบถามที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนบรรยาย 
ตามค าถามที่ก าหนด 

โดยแต่ละค าถามในส่วนที่ 2, 3 แบ่งระดับออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลแบบ 
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) และค่าคะแนนตามระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ 
น้อยที่สุด โดยได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับท่ีตรงกับผู้ตอบมากท่ีสุด   ให้น้ าหนักคะแนนเป็น  5 
ระดับท่ีตรงกับผู้ตอบมาก   ให้น้ าหนักคะแนนเป็น  4   
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ระดับท่ีตรงกับผู้ตอบปานกลาง   ให้น้ าหนักคะแนนเป็น  3 
ระดับท่ีตรงกับผู้ตอบน้อย   ให้น้ าหนักคะแนนเป็น  2 
ระดับท่ีตรงกับผู้ตอบน้อยที่สุด   ให้น้ าหนักคะแนนเป็น  1 
วิธีการแปลผลแบบสอบถามส่วนนี้ ใช้ค่าเฉลี่ยในแต่ละระดับขั้น โดยใช้สถิติ พ้ืนฐาน  

คือ การหาค่าพิสัย (ค่ามากสุด-ค่าน้อยสุด) และการใช้สูตรการค านวณหาความกว้างของอันตรภาคชั้น 
ดังนี้ 

ค่าอันตรภาคชั้น =         ค่าสูงสุด-ค่าต่ าสุด 
            จ านวนชั้นที่ต้องการ 

                                        = 5 – 1 
        5 

= 0.80 
ดังนั้น ส่วนที่ 2, 3 ด้านทัศนคติเกี่ยวกับความเข้าใจ หน้าที่และบทบาทในการขับเคลื่อน

แผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด กระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด (ความยากในการ
ขับเคลื่อนรายด้านตามเกณฑ์ชี้วัด) ดังนี้ 

4.21-5.00 หมายถึง มากที่สุด 
3.41-4.20 หมายถึง มาก  
2.61-3.40 หมายถึง ปานกลาง 
1.81-2.60 หมายถึง น้อย 
1.00-1.80 หมายถึง น้อยมาก 

ในส่วนที่ 4, 5 ปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อน เป็นค าถาม
โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนบรรยาย ระบุถึงปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” และแนวทางแก้ไข 

3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้าและหาความรู้จากเอกสารทางวิชาการ เอกสารทางราชการ หนังสือ

สั่งการและเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
2) ศึกษาข้อมูลจากบุคลากรผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารจัดการขยะ 
3) ศึกษาจากข้อมูลการรายงานผลการด าเนินการผ่านระบบสารสนเทศ กรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น  
4) ศึกษาจากข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) ร่างแบบสอบถาม 
6) ขอค าแนะน าในการจัดท าแบบสอบถามจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
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7) พิมพ์แบบสอบถามเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูล และได้จัดส่งให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 
ในระดับอ าเภอ 

8) รวบรวมแบบสอบถามและน าแบบสอบถามมาประมวลผล วิเคราะห์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

3.4 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
หลังจากที่ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  จะน า

แบบสอบถามที่ได้ทั้งหมดมาลงรหัส (Coding) เพ่ือไปประมวลผลและค านวณหาค่าสถิติที่ใช้ 
ในการวิจัย โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 

1) ข้อมูลส่วนที่  1 ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามวิ เคราะห์ 
โดยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ 

2) ข้อมูลส่วนที่ 2 ระดับปัจจัยด้านทัศนคติเกี่ยวกับความเข้าใจหน้าที่และบทบาทในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 
ส่วนที่ 3 กระบวนการขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
“จังหวัดสะอาด” (ระดับความยากในการขับเคลื่อนรายด้านตามเกณฑ์ชี้วัด ) โดยการหาค่าเฉลี่ย  
และความถี่  จ าแนกตามระดับค่าคะแนน ส่วนที่  4 ปัจจัย/ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อน 
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ส่วนที่ 5 แนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหาในการขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย  
“จังหวัดสะอาด” เป็นการเขียนบรรยายโดยผู้ตอบแบบสอบถาม 

3) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเพ่ือประเมิน โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics)  
แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และข้อความการเขียนบรรยายของผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือวิเคราะห์  
 และจัดเรียงล าดับ ค่ามากท่ีสุด-น้อยที่สุด 

3.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ส าเร็จรูปมาวิเคราะห์สรุป

และน าเสนอในรูปของตารางประกอบการบรรยาย ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) เพ่ืออธิบายข้อมูลที่ได้เก็บจากแบบส ารวจที่ก าหนด 
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4. ผลกำรศึกษำ 
4.1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 และเป็น 

เพศหญิง จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 อายุระหว่าง 41-50 จ านวน 4 ราย และ 51-60 จ านวน 4 
ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 และรองลงมา คือ มีอายุระหว่าง 31-40 จ านวน 2 ราย และ 41-50 ปี 
จ านวน 2 ราย จ านวนช่วงอายุละ 2 ราย คิดเป็น ร้อยละ 16.7 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 9 
ราย คิดเป็นร้อยละ 75.0 รองลงมา คือ ปริญญาโท จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.7 และระดับต่ า
กว่าปริญญาตรี จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.3 อยู่ในต าแหน่ง ท้องถิ่นอ าเภอระดับช านาญการ
จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมา คือ ผู้ช่วยท้องถิ่นอ าเภอ จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 
25.0 และต าแหน่ง ท้องถิ่นอ าเภอระดับปฏิบัติการ จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.3 และอ่ืน ๆ 
จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.3 อายุในการด ารงต าแหน่งปัจจุบัน 5 ปี ขึ้นไปจ านวน 7 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 58.3 รองลงมา คือ 1-3 ปี จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 และ 3-5 ปี จ านวน 1 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 8.3  

4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับควำมเข้ำใจหน้ำที่และบทบำทในกำรขับเคลื่อนแผน 
ปฏิบัติกำรจังหวัดสะอำด 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลระดับทัศนคติที่เกี่ยวกับความเข้าใจหน้าที่และบทบาทในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด ของเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผน  
ปฏิบัติการจังหวัดสะอาด ระดับอ าเภอ จ านวน 10 ข้อ โดยเรียงล าดับตามค่าคะแนนแบบสอบถาม  
จาก มากสุด ไปน้อยสุด สามารถวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ 

1) ความเข้าใจแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด อยู่ในระดับมาก จ านวน 8 คน ร้อยละ 66.7 
2) ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่คณะกรรมการจัดการปฏิกูลและมูลฝอยระดับอ าเภอ   

อยู่ในระดับมาก จ านวน 7 คน ร้อยละ 58.3 
3) ความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนในการจัดท าแผนจังหวัดสะอาด ระดับอ าเภอ  

อยู่ในระดับมาก จ านวน 7 คน ร้อยละ 58.3 
4) ความเข้าใจเนื้อหาในคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด อยู่ในระดับมาก จ านวน 

5 คน ร้อยละ 41.7 
5) ความรู้สึกกังกลในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดให้เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัด  

อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 6 คน ร้อยละ 50.0 
6) ความรู้สึกไม่แน่ใจในกระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดให้เป็นไป 

ตามเกณฑ์ชี้วัด อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 5 ราย และน้อย 5 ราย ร้อยละ 41.7 
7) ความรู้สึกว่าการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด 

ยังน้อยไป อยู่ในระดับมาก จ านวน 5 ราย และปานกลาง จ านวน 5 ราย ร้อยละ 41.7 
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8) ความสามารถในการจัดท าแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดระดับอ าเภอได้ครบถ้วน 
ตามกระบวนการ และขั้นตอนอย่างถูกต้องอยู่ในระดับมาก จ านวน 7 ราย ร้อยละ 58.3 

9) ความสามารถในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดระดับอ าเภอตามเกณฑ์ที่
ก าหนด อยู่ในระดับมาก จ านวน 7 ราย ร้อยละ 58.3 

10) ความสามารถในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดระดับอ าเภอและรายงานผล
การด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดที่ก าหนด อยู่ในระดับมาก จ านวน 8 ราย ร้อยละ 66.7 

สรุปแล้ว จากข้อมูลผลการประมวลผลดังกล่าวข้างต้น โดยภาพรวมความคิดเห็น  
ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อทัศนคติที่ เกี่ยวกับความเข้าใจหน้าที่และบทบาทในการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก จ านวน 8 ข้อ จาก 10 ข้อ คิดเป็น 80 % 
รองลงมาคือ ระดับปานกลาง จ านวน 2 ข้อ จาก 10 ข้อ คิดเป็น 20 % 

4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับควำมยำกในกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรจัดกำรขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอำด” 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลระดับความยากในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด  
ของเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด จ านวน 15 ข้อ  
โดยเรียงล าดับตามค่าคะแนนแบบสอบถาม จากมากสุดไปน้อยสุด สามารถวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ 

1) ด้ำนบริหำรจัดกำร 
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีการรายงานข้อมูลในแบบรายงานผล

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจ าเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(มฝ.2) ผ่านระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค่าคะแนน เรียงล าดับ ดังนี้ 

- มาก   จ านวน 5 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 41.7   
- ปานกลาง  จ านวน 4 ราย  
- มากที่สุด  จ านวน 3 ราย  
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการจัดการ

ขยะมูลฝอย ค่าคะแนน เรียงล าดับ ดังนี้ 
- ปานกลาง  จ านวน 7 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 58.3  
- มากที่สุด  จ านวน 2 ราย  
- มาก   จ านวน 2 ราย  
- น้อย   จ านวน 1 ราย 
(3) จัดตั้งคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอ าเภอ และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและมีการประชุมด าเนินกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนในพ้ืนที่อย่างน้อยปีละ6 ครั้ง ค่าคะแนน 
เรียงล าดับ ดังนี้ 
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- ปานกลาง  จ านวน 6 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 50.0  
- มากที่สุด  จ านวน 2 ราย  
- มาก   จ านวน 2 ราย  
- น้อย   จ านวน 1 ราย 
(4) สามารถส่งเสริมให้ครัวเรือนในพ้ืนที่อ าเภอจัดท าถังขยะเปียกครัวเรือนได้ 100 

เปอร์เซ็นต์ ค่าคะแนน เรียงล าดับ ดังนี้ 
- ปานกลาง  จ านวน 9 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 75.0   
- มากที่สุด  จ านวน 2 ราย  
- น้อย   จ านวน 1 ราย 

2) ด้ำนกำรจัดกำรขยะต้นทำง 
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ 3ช: ใช้น้อย 

ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่ หรือ 3R: Reduce Reuse Recycle ให้เป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
น้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 โครงการ ค่าคะแนน เรียงล าดับ ดังนี้ 

- ปานกลาง  จ านวน 8 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 66.7  
- มากที่สุด  จ านวน 2 ราย  
- มาก   จ านวน 1 ราย   
- น้อย   จ านวน 1 ราย 
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีการจัดท าถังขยะเปียกรวมและมีการ

จัดเก็บขยะเปียกที่ครัวเรือนคัดแยกไว้น าไปบริหารจัดการอย่างน้อย 1 แห่ง (ส าหรับครัวเรือนที่ไม่มี
บริเวณหรือพ้ืนที่ในการจัดท าถังขยะเปียกครัวเรือนได้) ค่าคะแนน เรียงล าดับ ดังนี้ 

- ปานกลาง  จ านวน 7 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 58.3  
- มากที่สุด  จ านวน 2 ราย  
- น้อย   จ านวน 2 ราย  
- มาก   จ านวน 1 ราย 
(3) การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมเพ่ือน าขยะที่คัดแยกแล้วไปจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนเป็น

เงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่า เช่น ตลาดนัดขยะ ฯลฯ โดยสามารถพิจารณาน าเอามาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
หรือส่วนรวมได้อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 กลุ่ม และมีการด าเนินกิจกรรมอย่างน้อย  
1 โครงการ ค่าคะแนน เรียงล าดับ ดังนี้ 

- ปานกลาง  จ านวน 7 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 58.3  
- มากที่สุด  จ านวน 3 ราย   
- มาก   จ านวน 1 ราย  
- น้อย   จ านวน 1 ราย  



162 
 

(4) ครัวเรือน ร้อยละ 60 เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพ่ือ
ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย ค่าคะแนน เรียงล าดับ ดังนี้ 

- น้อย   จ านวน 5 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 41.7  
- ปานกลาง  จ านวน 4 ราย  
- มาก   จ านวน 2 ราย  
- มากที่สุด  จ านวน 1 ราย 
(5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 100 เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ 

“อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” ได้ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่นอย่าง
น้อยปีละ 6 ครั้งค่าคะแนน เรียงล าดับ ดังนี้ 

- ปานกลาง  จ านวน 6 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 50.0   
- น้อย   จ านวน 5 ราย  
- มากที่สุด  จ านวน 1 ราย 

3) ด้ำนกำรจัดกำรขยะกลำงทำง 
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 100 มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยก

ประเภทในชุมชน ที่สาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว ค่าคะแนน เรียงล าดับ ดังนี้ 
- ปานกลาง  จ านวน 6 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 50.0   
- มาก   จ านวน 3 ราย  
- มากที่สุด  จ านวน 2 ราย  
- น้อย   จ านวน 1 ราย 
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 80 มีการวางระบบการเก็บขนขยะมูลฝอย 

ให้สอดคล้องกับพื้นท่ี (เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเก็บขน) ค่าคะแนนเรียงล าดับ ดังนี้  
- ปานกลาง  จ านวน 7 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 58.3  
- มากที่สุด  จ านวน 3 ราย  
- มาก   จ านวน 2 ราย 
(3) หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 100 มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชนค่า

คะแนน เรียงล าดับ ดังนี้  
- ปานกลาง  จ านวน 6 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 50.0  
- มากที่สุด  จ านวน 3 ราย  
- มาก   จ านวน 2 ราย  
- น้อย   จ านวน 1 ราย 
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4) ด้ำนกำรจัดกำรขยะปลำยทำง 
(1) ขยะอันตรายชุมชนร้อยละ 100 ที่จัดเก็บและรวบรวม ส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง  

ตามหลักวิชาการ ค่าคะแนน อยู่ในระดับค่าคะแนน เรียงล าดับ ดังนี้ 
- ปานกลาง  จ านวน 6 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 50.0  
- มาก   จ านวน 3 ราย  
- มากที่สุด  จ านวน 2 ราย  
- น้อย   จ านวน 1 ราย 
(2) ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นและเก็บขนได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 

80 ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนที่ 
Zero Waste) ค่าคะแนน อยู่ในระดับค่าคะแนน เรียงล าดับ ดังนี้ 

- ปานกลาง  จ านวน 8 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 66.7   
- มาก   จ านวน 3 ราย 
- มากที่สุด  จ านวน 1 ราย 
(3) ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 100 ค่าคะแนน อยู่ใน

ระดับค่าคะแนน เรียงล าดับ ดังนี้ 
- ปานกลาง  จ านวน 7 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 58.3 
- มากที่สุด  จ านวน 3 ราย  
- มาก   จ านวน 2 ราย 

สรปุแล้ว จากข้อมูลผลการประมวลผลดังกล่าวข้างต้น โดยภาพรวมความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามต่อระดับความยากในกระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดตามเกณฑ์  
ชี้วัด พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง จ านวน 13 ข้อ จาก 15 ข้อ คิดเป็น 86.67 % รองลงมาคือ 
มาก จ านวน 1 ข้อ จาก 15 คิดเป็น 6.66 % และน้อย จ านวน 1 ข้อ จาก 15 ข้อ คิดเป็น 6.66 % 
 
5. สรุปผล อภิปรำย และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป อภิปรำยผล 
จากการศึกษาพบว่า มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเป็น เพศชาย และหญิงจ านวนเท่าเท่ากัน  

คือ ชาย 6 คน และหญิง 6 คน ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ระหว่าง 41-60 ปี จ านวน 8 คน 
ระดับการศึกษาอยู่ ในระดับปริญญาตรี มากสุด 9 คน ซึ่งส่วนมากปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่ง 
ท้องถิ่นอ าเภอระดับช านาญการ จ านวน 7 คน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าว มากกว่า 5 ปี  
ขึ้นไป จ านวน 7 คน โดยผู้วิจัยได้ส ารวจทัศนคติที่มีต่อความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด ในแต่ละด้าน โดยจ าแนก ได้ 10 ข้อ ซึ่งผลปรากฏว่า ระดับ
คะแนน ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด ด้านความเชื่อมั่นใน
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การขับเคลื่อนให้ส าเร็จมากที่สุด ได้แก่ หัวข้อ ความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนในการจัดท าแผน
จังหวัดสะอาดระดับอ าเภอ ซึ่งได้คะแนน รวม คือ 50 คะแนน และน้อยที่สุด ได้แก่ หัวข้อ ความรู้สึก 
ไม่แน่ใจในเรื่องกระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดให้ เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัด  
ซึ่งระดับคะแนน รวม คือ 33 คะแนน 

ส าหรับระดับความยากของกระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดรายด้าน  
ตามเกณฑ์ชี้วัด จ านวน 15 ข้อ โดยผู้วิจัยได้วิ เคราะห์ข้อมูล ซึ่งผลปรากฏว่า ระดับคะแนน  
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ต่อระดับความยากของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติติการจังหวัดสะอาด 
ตามเกณฑ์ชี้วัด มากที่สุด ได้แก่ หัวข้อด้านการบริหารจัดการ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ร้อยละ 100 มีการรายงานข้อมูลในแบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจ าเดือน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 (มฝ.2) ผ่านระบบสารสนเทศของ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งได้คะแนนรวม คือ 47 คะแนน และน้อยที่สุด ได้แก่ หัวข้อ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 100 เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก” ได้ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง ซึ่งได้
คะแนนรวม คือ 33 คะแนน 

โดยสรุปแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนในการจัดท าแผน
จังหวัดสะอาดระดับอ าเภอเป็นอย่างดี ส าหรับทัศนคติเกี่ยวกับความยุ่งยากในการขับเคลื่อ น 
แผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดให้เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดที่ก าหนดนั้น เป็นการรายงานข้อมูลในระบบ
รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจ าเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ
สารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นไปตามแนวทาง วันเวลา และเกณฑ์ที่ก าหนด 
เป็นต้น 

ส าหรับทัศนคติ รายด้านเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด กรณี ปัญหา
อุปสรรคในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด รายด้าน เห็นว่า ด้านการบริหารจัดการนั้น 
ปัญหาเรื่องการบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบ (มฝ 2) ในระบบล่าช้า ไม่เป็น
ปัจจุบัน เนื่องจากปัญหาอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุม และปัญหากรณี การรอข้อมูลจากขยะจาก อปท. 
ที่น าขยะไปทิ้ง การด าเนินงานภายใต้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนฯ ด าเนินการไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร 
งบประมาณ และบุคลากรในการด าเนินงานไม่เพียงพอ ทั้งขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว 
อนึ่งสถานที่ทิ้งขยะมีไม่เพียงพอ และการส่งเสริมการจัดท าถังขยะเปียกครัวเรือนยังมีไม่ครบทุก
ครัวเรือน เป็นต้น 

ด้านการจัดการขยะ ต้นทาง ประชาชนส่วนมากยังขาดความเข้าใจในการคัดแยกขยะ  
และการด าเนินงานในรูปแบบธนาคารขยะหรือตลาดนัดขยะยังไม่ต่อเนื่องของโครงการหรือกา ร
ประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมและต่อเนื่องท าให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการแบบไม่ต่อเนื่อง ส าหรับ
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กรณีการแยกขยะก่อนทิ้งนั้น ประชาชนไม่มีแรงจูงใจเนื่องจากไม่มีการปลูกจิตส านึกในการคัดแยก
ขยะมาตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่วัยเด็ก เป็นต้น 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
1) ควรจัดอบรมหรือซักซ้อมเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลระบบบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอยให้แก่

เจ้าหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้องในการบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอย  
2) ควรรณรงค์ให้ประชาชนในพ้ืนที่รับทราบแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ

จัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาดให้ครอบคลุมพ้ืนที่และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม 
3) ควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติโดยมอบรางวัลหรือใบประกาศแก่ผู้ที่สามารถขับเคลื่อน

แผนปฏิบัติการฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัด 
4) ควรจัดสรรงบประมาณด้านการบริหารจัดการขยะในระดับพ้ืนที่ 
5) ควรตรวจติดตามและสอบถามปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการด าเนินการขับเคลื่อน

แผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด อย่างสม่ าเสมอ 
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กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับควำมคิดเห็นและ 
ควำมต้องกำรของประชำชน กรณีศึกษำส ำนักทะเบียน อ ำเภอบ้ำนดุง  

จังหวัดอุดรธำนี 

ธนเสฏฐ์ จรสักมลพงศ์* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการที่สอดคล้องกับความคิดเห็นและความ
ต้องการของประชาชน กรณีศึกษาส านักทะเบียนอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ 
ส านักทะเบียนอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และ 2) เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของส านักทะเบียนอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี กลุ่มเป้าหมาย
ที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ส านักงานทะเบียนอ าเภอบ้านดุง ที่ท าการปกครอง
อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จ านวนทั้งหมด 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ  
แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการการให้บริการฯ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษา พบว่า 1) ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ของส านักทะเบียนอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี พบว่า การให้บริการในทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน  
ระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการ รองลงมาได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่
หรือบุคคลที่ให้บริการด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
เป็นล าดับสุดท้าย และ 2) ข้อเสนอแนะแนวทางเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของ
ส านักทะเบียนอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี (1) สิ่งอ านวยความสะดวก ควรมีจุด/ช่องทางให้บริการ
ที่ เหมาะสมและเข้าถึงได้ โดยสะดวก เพ่ิมมากขึ้น  (2) กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ควรจัดระยะเวลาเหมาะสมแก่ผู้ใช้บริการ (3) เจ้าหน้าที่/
บุคลากรผู้ให้บริการ ควรแนะน าและเป็นผู้ที่สามารถให้ความรู้ที่ชัดเจนเข้าใจง่ายแก่ประชาชน 

ค ำส ำคัญ: ความคิดเห็น, ความต้องการ, การบริการ, ส านักทะเบียนอ าเภอ, การพัฒนาประสิทธิภาพ 

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพ่ีน้อง

ประชาชนมาตั้งแต่เกิดจนตาย อีกทั้งเป็นหน่วยงานราชการที่เข้าไปถึงทุกพ้ืนที่ทุกหย่อมหญ้าของ
ประเทศ ทุกภารกิจที่ท าจึงเกี่ยวข้องกับผู้คนจ านวนมาก และหลากหลาย Stakeholders หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียจึงมีจ านวนมาก เริ่มตั้งแต่บุคลากรกรมการปกครองทั้งข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ทุกคนคือทีมงานในสังกัด
กรมการปกครอง แม้ภารกิจมีความหนักพอสมควร แต่กรมการปกครองมีทีมงานเพ่ือการ “บ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข”บทบาทของผู้บริหาร ต้องน าพาทีมงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชน ท าให้
พวกเขามี ความทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น 

การท าหน้าที่ตามบทบาทภารกิจของกรมการปกครอง สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่ม
อ านาจหน้าที่ (Function) เป็นงานตามระเบียบกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ อาทิ งานความสงบ
เรียบร้อย งานทะเบียน งานสัญชาติ ฯลฯ ที่ต้องทุ่มเทด าเนินงานต่อมาเป็นกลุ่มงานในพ้ืนที่ (Area) 
โดยมีนายอ าเภอในพ้ืนที่ เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน น าพาเพ่ือแก้ปัญหาในพ้ืนที่นั้น  ๆ 
ตัวอย่างเช่น ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอที่พ่ีน้องประชาชนเดินเข้ามาเพ่ือให้นายอ าเภอแก้ไขปัญหา 
ซึ่งนายอ าเภอจะมีทีมงานเพื่อแก้ไขเป็นไปตามแนวทางที่จะสร้างสุขให้พ่ีน้องประชาชนได้ ในเรื่องของ
งานตามนโยบาย (Policy) กรมการปกครองได้รับมอบหมายนโยบายจากรัฐบาล กระทรวง กรมฯ ต่าง ๆ 
ทั้งนี้ทั้งนั้นยังคงเกี่ยวเนื่องกับพ้ืนที่ทั้งสิ้นที่จะบูรณาการนโยบายที่ได้รับให้เกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้อง
ประชาชน อย่างเช่น นโยบายการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด ตรวจสอบผู้ค้า ผู้เสพ ส่งเข้าบ าบัดดูแล 
สอดส่องติดตามเม่ือกลับบ้านนี่คือภารกิจของนายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่นั้น ๆ  

ในส่วนของเรื่องใกล้ตัวอย่างงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน จากนโยบายการใช้
บัตรประจ าตัวประชาชนเพียงใบเดียวเพ่ือใช้ติดต่อ แสดงและใช้สิทธิ โดยผ่านเครื่องอ่านบัตร (Card 
Reader) ปัจจุบันกรมการปกครองมีภาคีเครือข่ายเครื่องอ่านบัตรหลายร้อยหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ
เอกชน เพ่ือให้ประชาชนเกิดความสะดวกสบาย ทั้งนี้ในบัตรประจ าตัวประชาชนเองมีชิพ (Chip) 
ที่ยังคงมีพ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมได้อีก ทั้งนี้จะสามารถต่อยอดข้อมูลกับภาคีเครือข่ายได้ใน
โอกาสต่อไป 

ส านักทะเบียนอ าเภอ เป็นหน่วยงานสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่ที่ว่า
การอ าเภอในอ าเภอหนึ่ง ๆ จะมีส านักทะเบียนอ าเภอแห่งหนึ่ง มีหน้าที่ให้บริการประชาชนด้านงาน
ทะเบียนราษฎร งานทะเบียนชื่อบุคคล งานทะเบียนครอบครัว งานบัตรประจ าตัวประชาชน ถือว่า
ส านักทะเบียนอ าเภอเป็นศูนย์รวมในการบริการประชาชนในเขตอ าเภอเพราะเป็นส่วนราชการที่ออก
เอกสารยืนยัน ก าหนดสถานะแห่งการเป็นพลเมืองของประเทศ ฉะนั้นประชาชนในเขตอ าเภอต้องมา
ใช้บริการจากทางราชการผ่านส านักทะเบียนอ าเภอถือเป็นหน้าที่ของประชาชนที่ต้องปฏิบัติเพ่ือรักษา
สิทธิของตนเองไว้ โดยส านักทะเบียนอ าเภอมีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียน
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ราษฎรในเขตอ าเภอ ยกเว้นในเขตท้องถิ่น โดยให้นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ า
อ าเภอเป็นนายทะเบียนอ าเภอ และให้มีอ านาจแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนอ าเภอ ส าหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ของนายทะเบียนอ าเภอ ย่อมมีผลกระทบต่อประชาชนในเขตอ าเภออย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ใน
หลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตวิทยา ทางด้านสังคม ทางด้านเศรษฐกิจ ทางการเมือง  
การปกครอง ทางด้านการศึกษา ผลกระทบทั้งหลายเหล่านี้ย่อมส่งผลสะท้อนกลับมายังส่วนราชการ
ในภาพรวม บางแห่งจะเป็นในเชิงลบ ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
แม้จะมีระเบียบกฎหมาย ควบคุมให้มีแนวทางปฏิบัติเดียวกัน ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกแห่งจะมี
มาตรฐานที่ดีทั้งหมด ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหลาย ๆ อย่างรวมถึงพฤติกรรมบุคคลเป็นส าคัญ 
(กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย, 2552: 78) 

ดังนั้น การให้บริการประชาชนจึงเป็นนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาลเป็นภารกิจที่ส าคัญทางด้าน
การตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ขอรับบริการ ภายใต้ระเบี ยบ
กฎหมายและข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ ในปัจจุบันรัฐบาลได้เร่งรัดให้ส่วนราชการต่าง ๆ ขยายขอบเขตและ
ปรับปรุงการบริการประชาชน ในรูปแบบต่าง ๆ การบริการประชาชนจึงเป็นหนึ่งในภารกิจการ 
“บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ของกรมการปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่
สะดวกทั่วถึงและเป็นการประสานเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ในระหว่างประชาชนกับข้าราชการ 
(กองงานวิจัยและประเมินผล, กรมการปกครอง, 2533: 7)   

การให้บริการประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2550 มาตรตรา 74 
ได้บัญญัติไว้ว่า บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ 
หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
อ านวยความสะดวก และให้บริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล ของการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีดังปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรตรา 
3/1 ซึ่งต่อมามีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยก าหนดเป้าหมายของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีว่าเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ 
และเกิดความคุ่มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น ประชาชน
ได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

ที่ว่าการอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ ณ ถนนสันติราษฎร์บ ารุง ต าบลศรีสุทโธ 
อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41190 หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 -42271-1344 
อ าเภอบ้านดุงมีพ้ืนที่ทั้งหมด 923.768 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 577,355 ไร่ อยู่ห่างจากจังหวัด
อุดรธานี 75 กิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา ท าไร่ ค้าขาย และท านาเกลือ 
โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 12 ต าบล 147 หมู่บ้าน และ 1 เทศบาลเมือง 35 ชุมชน มีประชากร
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ทั้งหมด 127,141 คน ส านักทะเบียนอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่
ภายใต้กรอบภารกิจและหน้าที่ของที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายอ าเภอ
บ้านดุงเป็นนายทะเบียนอ าเภอ ตามมาตรา 8(4) แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร            
พ.ศ. 2534 ภารกิจที่รับผิดชอบในการให้บริการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร ยกเว้นในเขตท้องถิ่น 
งานทะเบียนครอบครัว งานทะเบียนชื่อบุคคล งานพินัยกรรม งานบัตรประจ าตัวประชาชน เป็นต้น  

เนื่องจากส านักทะเบียนอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีการขอใช้สถานที่จากส านักทะเบียน
เทศบาลเมืองบ้านดุง เพ่ือบริการประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านทะเบียนและบัตรเป็นจ านวน
มาก ไม่ว่าจะเปน็ประชาชนที่มีภูมิเลาเนาในเขตและนอกเขตพ้ืนที่อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี หรือ
มีภูมิเลาเนาในอ าเภออ่ืน จังหวัดอ่ืน รวมทั้งชาวต่างชาติ ที่มาติดต่อขอรับบริการเป็นจ านวนมาก 
ส านักทะเบียนอ าเภอบ้านดุง ที่ว่าการอ าเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่
ภายใต้กรอบภารกิจและหน้าที่ของที่ท าการปกครองจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายอ าเภอเป็นนาย
ทะเบียน ตามมาตรา 8(4) แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ภารกิจที่รับผิดชอบใน
การให้บริการประชาชน แบ่งออกเป็น 3 งาน คือ งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจ าตัวประชาชน 
และงานทะเบียนทั่วไป ยกเว้นในเขตท้องถิ่น ทะเบียนราษฎร ได้แก่ การแจ้งเกิด -แจ้งตาย การแจ้ง
ย้ายที่อยู่ การเพ่ิมชื่อบุคคล เข้าในทะเบียนบ้านการแก้ไขและจ าหน่ายรายการบุคคลออกจาก 
ทะเบียนบ้าน การรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน เช่น การก าหนดเลขหมายประจ าบ้าน การแจ้งรื้อถอนบ้าน 
การพิจารณาตั้งชื่อ ถนน ตรอก ซอย การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารทางทะเบียนราษฎร์ การคัดและ
รับรองเอกสารทะเบียนราษฎร์ การให้บริการงานทะเบียนแก่บุคคลต่างด้าว บุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน ทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน ได้แก่ การจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนให้กับ บุคคลที่มี
อายุ 7 ปีจนถึง 70 ปี กรณีบัตรครั้งแรก บัตรหมดอายุ บัตรช ารุด ทะเบียนทั่วไป ได้แก่ ทะเบียนชื่อ
บุคคลและทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อ บุคคล เช่น การเปลี่ยนชื่อตัวการตั้งชื่อรอง การตั้งชื่อสกุล 
การร่วมใช้ชื่อสกุล การใช้ชื่อสกุล ตามบิดา/มารดา การใช้ชื่อสกุลของคู่สมรส ทะเบียนครอบครัว เช่น 
การจดทะเบียนสมรส/หย่า การจดทะเบียนรับรองบุตร การรับ/เลิกรับบุตรบุญธรรมการบันทึกฐานะ
แห่งครอบครัว โดยให้บริการครอบคลุม 21 ต าบล 252 หมู่บ้าน ทั้งนี้ การให้บริการประชาชนใน
ระบบราชการถือเป็นกลไกของรัฐที่ปฏิบัติเป็นภารกิจหลักของข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม 
ด้วยสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขันสูง วิวัฒนาการทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ประชาชนมีความต้องการการบริการของภาครัฐและ
เอกชนที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพ่ือก่อให้ เกิด
ความพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน องค์กรจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง และพัฒนาตนเอง 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (นิดา โฆวงศ์ประเสริฐ, 
2556)     
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ดังนั้นนักศึกษา ด ารงต าแหน่งปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)  ปฏิบัติราชการ
สังกัดที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็น
ของประชาชนรวมทั้งความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้ ไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนด้านทะเบียนและบัตรเพ่ือให้การบริการประชาชนยกระดับมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และน าผลของการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้พัฒนาส านัก
ทะเบียนอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ต่อไป  

 
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านัก
ทะเบียนอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

2.2 เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของ
ส านักทะเบียนอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
 
3. กรอบแนวควำมคิดในกำรศึกษำ 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้ก าหนดกรอบ
แนวความคิดในการศึกษา ดังนี้ 

    ตัวแปรต้น         ตัวแปรตำม  
  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย  
 
4. ระเบียบวิธีวิจัยและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.1 กลุ่มเป้ำหมำย 
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ส านักงานทะเบียนอ าเภอ 

บ้านดุง ที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จ านวนทั้งหมด 120 คน  
 

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก ่
- เพศ  
- อายุ  
- ระดับการศึกษา  
- อาชีพ  

 

ควำมคิดเห็นและควำมต้องกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของ
ส ำนักทะเบียนอ ำเภอบ้ำนดุงอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี 

โดยแบ่งเป็น 4  ด้ำน 
    1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
    2. ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
    3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
    4. ด้านคุณภาพของการให้บริการ 
 
  
  
  
  
  
  
  
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 1. ทฤษฎีล าดับขั้นความ
ต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s needs) 2. ทฤษฎี
แรงจูงใจของเฮอร์สเบริ์ก  (Herzberg’s theory) 3. 
ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม (Vroom’s theory)  
  
อุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย ขอบเขตการวิจัย  



172 
 

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของ

ประชาชนที่มีต่อการใช้บริการของส านักงานทะเบียนอ าเภอบ้านดุง ที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานี โดยแบ่งเป็นเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ได้แก่ เพศ , อายุ, ระดับ
การศึกษา, อาชีพ เป็นแบบสอบถามจ านวน 4 ข้อ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการ
ใช้บริการส านักงานทะเบียนอ าเภอบ้านดุง ที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร 
ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านคุณภาพของการให้บริการจ านวน 20 ข้อ 

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด  ให้ 5 คะแนน 
มีความคิดเห็นในระดับมาก   ให้ 4 คะแนน 
มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง   ให้ 3 คะแนน 
มีความคิดเห็นในระดับน้อย   ให้ 2 คะแนน 
มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด   ให้ 1 คะแนน 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับความต้องการเพ่ิมเติมของประชาชนที่มีต่อการใช้
บริการของส านักงานทะเบียนอ าเภอบ้านดุง ที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
เป็นค าถามแบบปลายเปิด 

4.3 กำรสร้ำงเครื่องมือ 
1) การศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความคิดเห็นและความต้องการ

ของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการของส านักทะเบียนและบัตรส านักงานทะเบียนอ าเภอบ้านดุง ที่ท า
การปกครองอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีจากนั้นน ามาก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยและเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2) สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นประชาชนต่อการใช้บริการของ ส านักทะเบียน
อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และตรวจสอบแบบสอบถามแล้วน ามาปรับปรุงตามค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

4.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ผู้วิจัยขออนุญาตนายอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีเพ่ือใช้แบบสอบถามในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลในส านักงานทะเบียนอ าเภอบ้านดุง  
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2) ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการที่ส านักงานทะเบียนอ าเภอ 
บ้านดุง ที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง  

3) ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลคืนด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 
พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ 

4) จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปจ านวน 120 ชุด โดยมี
แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา และมีความสมบูรณ์ จ านวน 120 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

4.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้วิธีการประมวลผลค่าทางสถิติ

ด้วยคอมพิวเตอร์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้
สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล และตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถ่ี ร้อยละ 

2) ข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการของส านักงาน
ทะเบียนอ าเภอบ้านดุง ที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3) วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อเสนอแนะความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อการใช้บริการของ
ส านักงานทะเบียนอ าเภอบ้านดุง ที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้การพรรณนาวิเคราะห์ 

4.6 เกณฑ์กำรแปลผล 
เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนต่อการ

ให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จ านวน 20 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 3) ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก 4) ด้านคุณภาพของการให้บริการ โดยมีลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ซึ่ง 5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด และ 1 มีความพึง
พอใจน้อยที่สุด ตามล าดับ เกณฑ์ในการประเมินระดับความพึงพอใจ ผู้วิจัยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) 
โดยเทียบคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยกับเกณฑ์ประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert) แล้วแปลผลดังนี้ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2543)   

ช่วงคะแนน 
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 มีประสิทธิภาพในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 มีประสิทธิภาพในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 
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ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 มีประสิทธิภาพในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 มีประสิทธิภาพในระดับน้อยที่สุด  

 
5. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การศึกษา เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการที่สอดคล้องกับความคิดเห็นและความ
ต้องการของประชาชน กรณีศึกษาส านักทะเบียนอ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี เป็นการศึกษา 
เชิงส ารวจ (Survey Research) การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการ
แปลผลที่ได้จากการวิเคราะห์โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนตามล าดับดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่มีต่อ

การให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอบ้านดุง ที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  
ตอนที่ 3 ผลสรุปข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับความต้องการเพ่ิมเติมของประชาชนที่มีต่อ

การใช้บริการของส านักงานทะเบียนอ าเภอบ้านดุง ที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
ตอนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ตอบค าถาม ซึ่งเป็น

ประชาชนที่มาใช้บริการที่ส านักทะเบียนอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จ านวน 120 คน ดังตารางที่ 5.1 

ตารางที่ 5.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ  
เพศ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ชาย  53 44.17 
หญิง  67 55.83 
รวม 120 100.00 

  

จากตารางที่ 5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเพศของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
ซึ่งเป็นประชาชนที่มาใช้บริการที่ส านักทะเบียนอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จ านวน 120 คน พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 55.83 และเป็นเพศชาย จ านวน 53 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.17 

ตารางที่ 5.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ  
อำย ุ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

15-19 23 19.16 
20-29 22 18.33 

30-39 12 17.5 
40-49 27 22.5 
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อำย ุ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

50-59 15 12.5 
60 ขึ้นไป 12 10 

รวม 120 100.0 

 
จากตารางที่ 5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกตามอายุของประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ

แบบสอบถาม ซึ่งเป็นประชาชนที่มาใช้บริการที่ส านักทะเบียนอ าเภอบ้านดุง จ านวน 120 คนพบว่า 
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40-49 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 และรองลงมามีอายุ 15-19 ปี 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 19.16  

ตารางที่ 5.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ประถม 73 60.83 
ม.ต้น 35 29.16 
ม.ปลาย 6 5 

ปวช. - - 
ปวส. 1 0.83 

ป.ตรี 4 3.33 
ป.โท 1 0.83 
อื่น ๆ - - 

รวม 120 100.00 
 

จากตารางที่ 5.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านระดับการศึกษา จ านวน 120 คน พบว่า 
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 60.83 รองลงมาคือระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 29.16 และน้อยที่สุดคือ ปริญญาโท และ ปวส. 
จ านวน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.83 

ตารางที่ 5.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
อำชีพ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ข้าราชการ 2 1.66 
ลูกจ้าง - - 

รับจ้างท่ัวไป 22 18.33 
ค้าขาย 8 7.5 
นักเรียน 30 25 

ว่างงาน 2 1.66 
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อำชีพ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

เกษตรกร 50 41.66 
แม่บ้าน 5 4.16 

อื่น ๆ - - 
รวม 120 100.00 

 
จากตารางที่ 5.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอาชีพของประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ

แบบสอบถาม ซึ่งเป็นประชาชนที่มาใช้บริการ จ านวน 120 คน พบว่า ส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกร 
จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 41.66 รองลงมาคือ อาชีพนักเรียน จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 25 

ตอนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลระดับควำมคิดเห็นและควำมต้องกำรของประชำชนที่มีต่อ
กำรให้บริกำรของส ำนักทะเบียนอ ำเภอบ้ำนดุง ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอบ้ำนดุง จังหวัดอุดรธำนี 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอบ้านดุง ที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  
จากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 120 คน ดังแสดงในตารางที่ 5.5 

ตารางที่ 5.5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นและความต้องการของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
ในภาพรวม 

ประเด็นกำรประเมิน n = 120 ระดับควำมคิดเห็น 

 S.D. 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ  4.41 0.63 มาก 

ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ  4.45 0.62 มาก 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  4.33 0.66 มาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ  4.47 0.57 มาก 

เฉลี่ย 4.41 0.62 มำก 
 

จากตารางที่ 5.5 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
( =4.41, S.D.=0.62) เมื่อพิจารณาปัจจัยเป็นรายด้านพบว่า ระดับความคิดเห็นและความต้องการ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีล าดับมากที่สุดไป
น้อยที่สุด คือ ล าดับที่ 1 ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.47, 
S.D.=0.57) ล าดับที่ 2 คือ ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
( =4.45, S.D.=0.62) ล าดับที่ 3 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ( =4.41, S.D.=0.63) 
ส่วนด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ( =4.33, S.D.=0.66) เป็นล าดับสุดท้าย   
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ตารางที่ 5.6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประเด็นด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
 

ประเด็นกำรประเมิน 
n = 120  

ระดับควำมส ำคัญ  S.D. 

1. กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร    
1.1 การติดประกาศเกี่ยวกับข้ันตอนและระยะเวลาการ

ให้บริการ  
4.48 0.62 มาก 

1.2 การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ติดประกาศ  4.35 0.60 มาก 
1.3 การให้บริการตามล าดับผูม้ารบับริการก่อน-หลัง เช่น  

ผู้ที่มาก่อนได้รับบริการก่อน เป็นตน้  
4.44 0.68 มาก 

1.4 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  4.34 0.66 มาก 
1.5 ความรวดเร็วในการให้บริการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด  4.46 0.59 มาก 

เฉลี่ย    4.41 0.63 มำก 
 

จากตารางที่ 5.6 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ประเด็นด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.14, S.D.=0.63) เมื่อพิจารณาปัจจัยเป็นรายข้อ
พบว่า ประเด็นด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการมากที่สุดไปน้อยสุด ล าดับที่ 1 คือ การติด
ประกาศเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ ( =4.48, S.D.=0.62) ล าดับที่ 2 คือ 
ความรวดเร็วในการให้บริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ( =4.46, S.D.=0.59) ล าดับที่  3 
การให้บริการตามล าดับผู้มารับบริการก่อน-หลัง เช่น ผู้ที่มาก่อนได้รับบริการก่อน เป็นต้น ( =4.44, 
S.D.=0.68) ล าดับที่ 4 การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ติดประกาศต้น ( =4.35, S.D.=0.60) 
และล าดับสุดท้าย คือ การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ( =4.34, S.D.=0.66) 

ตารางที่ 5.7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 
เจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร n = 120 ระดับ 

 S.D. 
1. ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ  4.51 0.54 มากที่สุด 

2. ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ  4.45 0.67 มาก 
3. ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ช้ีแจง 
ข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ  

4.35 0.69 มาก 

4. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ  

4.43 0.60 มาก 

5. ให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ  4.51 0.64 มากที่สุด 
6. สามารถติดต่อและแก้ปญัหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว  4.47 0.56 มาก 

รวม 4.45 0.62 มำก 
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จากตารางที่ 5.7 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่
ให้บริการพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.45, S.D.=0.62) เมื่อพิจารณาปัจจัยเป็นรายข้อ
พบว่า ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการมากที่สุดไปน้อยสุด ล าดับที่  1 คือ 
ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ ( =4.51, S.D.=0.54) และให้บริการเหมือนกันทุกราย
โดยไม่เลือกปฏิบัติ ( =4.51, S.D.=0.64) ล าดับที่ 2 คือ สามารถติดต่อและแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ได้อย่างรวดเร็ว ( =4.47, S.D.=0.56 ) ล าดับที่ 3 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่าง
สุภาพ ( =4.45, S.D.=0.67) ล าดับที่ 4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบ
แทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ ( =4.43, S.D.=0.60) และล าดับสุดท้าย คือ 
ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ชี้แจง ข้อสงสัย ให้ค าแนะน า 
ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ ( =4.35, S.D.=0.69)  

ตารางที่ 5.8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก n = 120 

ระดับ 
 S.D. 

1. ป้าย/สญัลักษณ์/ประชาสมัพันธ์บอกจุดบริการ  4.34 0.64 มาก 
2. มีจุด/ช่องทางให้บริการที่เหมาะสมและเข้าถึงได้โดยสะดวก  4.23 0.74 มาก 

3. ความพอเพียงของอุปกรณ์ส าหรับผู้รบับริการ เช่น ปากกา น้ ายาลบ
ค าผิด เป็นต้น  

4.24 0.57 มาก 

4. การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น 
แบบสอบถาม เป็นต้น  

4.36 0.70 มาก 

5. ความพอเพียงของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องสุขา น้ าดื่ม ทีน่ั่ง
คอยรับบริการ เป็นต้นความสะอาดของสถานท่ีให้บริการในภาพรวม  

4.30 0.80 มาก 

6. ความสะอาดของสถานท่ีให้บรกิารในภาพรวม  4.55 0.53 มากที่สุด 
รวม 4.33 0.66 มำก 

 
จากตารางที่ 5.8 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการ

ให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.33, S.D.=0.66) เมื่อพิจารณาปัจจัยเป็นรายข้อพบว่า ประเด็น
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มากที่สุดไปน้อยสุด ล าดับที่ 1 คือ ความสะอาดของสถานที่ให้บริการใน
ภาพรวม ( =4.55, S.D.=0.53) ล าดับที่ 2 คือ การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่อง
รับความคิดเห็น แบบสอบถาม เป็นต้น ( =4.36 , S.D.=0.70) ล าดับที่  3 ป้าย/สัญลักษณ์/
ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ ( =4.34, S.D.=0.64) ล าดับที่ 4 ความพอเพียงของสิ่งอ านวยความ
สะดวก เช่น ห้องสุขา น้ าดื่ม ที่นั่งคอยรับบริการ เป็นต้นความสะอาดของสถานที่ให้บริการในภาพรวม 
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( =4.30, S.D.=0.80) ล าดับที่ 5 ความพอเพียงของอุปกรณ์ส าหรับผู้รับบริการ เช่น ปากกา น้ ายาลบ
ค าผิด ( =4.24, S.D.=0.57) เป็นต้น และล าดับสุดท้าย คือ มีจุด/ช่องทางให้บริการที่เหมาะสมและ
เข้าถึงได้โดยสะดวก ( =4.23, S.D.=0.74) 

ตารางที่ 5.9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประเด็นด้านคุณภาพของการให้บริการ 
คุณภำพของกำรให้บริกำร n = 120 

ระดับ 
 S.D. 

1. การให้บริการทีไ่ด้รับตรงตามความต้องการ 4.52 0.53 มากที่สุด 
2. ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการให้บริการ 4.40 0.62 มาก 

3. ผลการบริการในภาพรวม 4.50 0.56 มาก 
ภำพรวม 4.47 0.57 มำก 

 

จากตารางที่ 5.9 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ประเด็นด้ำนคุณภำพของกำรให้บริกำร  
พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.47, S.D.=0.57) เมื่อพิจารณาปัจจัยเป็นรายข้อพบว่า ประเด็น
ด้านคุณภาพของการให้บริการมากที่สุดไปน้อยที่สุด คือ การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ 
( =4.52, S.D.=0.53) รองลงมาคือ ผลการบริการในภาพรวม ( =4.50, S.D.=0.56) และความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ของการให้บริการ ( =4.40, S.D.=0.62) เป็นล าดับสุดท้าย 

ตอนที่ 3 ผลสรุปข้อเสนอแนะแนวทำงเกี่ยวกับควำมต้องกำรเพิ่มเติมของประชำชนที่มี
ต่อกำรใช้บริกำรของส ำนักงำนทะเบียนอ ำเภอบ้ำนดุง ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอบ้ำนดุง จังหวัด
อุดรธำนี 

จากตารางวิเคราะห์ แบบสอบถามชนิดปลายปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและความต้องการของ
ประชาชนต่อการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในประเด็นต่าง ๆ จาก
ตารางที่ 5.6-5.9 สามารถสรุปในประเด็นย่อยที่มีการแปลผลเป็นความพึงพอใจในระดับคะแนนที่น้อย
ที่สุด 4 ประเด็น ได้ดังตารางที่ 5.10 

ตารางที ่5.10 ผลสรุปข้อเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับความต้องการเพ่ิมเติมของประชาชนที่มีต่อการใช้
บริการของส านักงานทะเบียนอ าเภอบ้านดุง ที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี 

ตำรำงที ่ ผลสรุป ข้อเสนอแนะจำกผู้วิจัย 

ตารางที่ 5.6 ประเด็นด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

การให้บริการเป็นไปตาระยะเวลาที่ก าหนด 

( =4.34 , S.D.=0.66) มี ค่า เฉลี่ ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยที่สุด 

ควรมีการก าหนดนัดหมายเป็นระยะเวลาที่ชัดเจน 
หรือพัฒนาระบบสารสนเทศการนัดหมายเวลา
ออนไลน์ และมีเจ้าหน้าที่เฉพาะ 

ตารางที่ 5.7 ประเด็นด้าน
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่

ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น 
ส า ม า ร ถ ต อ บ ค า ถ า ม  ชี้ แ จ ง  ข้ อ ส ง สั ย 

ควรมีการน าเสนอแนวทางการเข้ารับบริการแบบ
มัลติมีเดียส่งเสริมความเข้าใจในเวลารวดเร็ว และ
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ตำรำงที ่ ผลสรุป ข้อเสนอแนะจำกผู้วิจัย 

ให้บริการ ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

น่าเช่ือถือ ( =4.35, S.D.=0.69) มีค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยที่สุด 

เพื่อแก้ปัญหาการติดต่อสอบถามในเรื่องซ้ าซ้อน 
หรือเรื่องเดิม ควรมีการบันทึกค าถามค าตอบที่มี
ความถี่สูงมาเป็นป้ายแนะน า ชี้แนะ ในอินโฟ
กราฟิกในการท าความเข้าใจในการเข้าถึงข้อมูลที่
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

ตารางที่ 5.8 ประเด็นด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

มีจุด/ช่องทางให้บริการที่เหมาะสมและเข้าถึงได้

โดยสะดวก ( =4.23, S.D.=0.74) มีค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยที่สุด 

ควรมีการจัดการเรื่องจ านวนผู้ เข้ารับบริการ  
โดยท าการเก็บข้อมูลและแจกแจงความถี่ว่าในวัน
ใดบ้างทีมีจ านวนผู้ เข้ารับบริการสูง ควรเพิ่ม
เจ้าหน้าที่หรือการให้บริการช่องทางพิเศษส าหรับ
เร่ืองที่เร่งด่วน และต้องการรับทราบข้อมูลเพื่อการ
ส่งต่อไปสู่การแก้ปัญหาที่ต้องทันเวลา  

ตารางที่  5.9 ประเด็นด้าน
คุณภาพของการให้บริการ 

ความครบถ้วน ถูกต้อง ของการให้บริการ ( =
4.40, S.D.=0.62) มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานน้อยที่สุด 

ควรมีการก าหนดภาระงานในแต่ละด้านให้ชัดเจน
ว่าหากผู้เข้ารับบริการต้องการหรือมีปัญหาเรื่องใด
ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง และต้องมี
รายละเอียดให้ทราบเบื้องต้นว่าจะต้องใช้เอกสาร
หลักฐานอะไรบ้าง สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจะมีสิ่ง
ใดบ้าง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจก่อนการเข้า
รับบริการ ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
มากยิ่งขึ้น 

 
6. สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีและเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะแนวทาง
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของส านักทะเบียนอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  

ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร คือ 
ประชาชนที่มาใช้บริการที่ส านักทะเบียนอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จ านวน 120 คน โดยแบ่ง
แบบสอบถามเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอบ้านดุง ที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามชนิดประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ ของลิเคิร์ท (Likert) เพ่ือวัด
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ 

ตอนที่ 3 ผลสรุปข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับความต้องการเพ่ิมเติมของประชาชนที่มีต่อ
การใช้บริการของส านักงานทะเบียนอ าเภอบ้านดุง ที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
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ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริหารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น
และความต้องการของประชาชน กรณีศึกษาส านักทะเบียนอ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี สรุปได้
ดังนี้  

1) ปัจจัยส่วนบุคคล ประชาชนที่มาใช้บริการที่ส านักทะเบียนอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  
จ านวน 120 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 55.83 และเป็นเพศชาย 
จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 44.16 อายุระหว่าง 40-49 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 
และรองลงมามีอายุ 15-19 ปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 19.16 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา  
จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 60.83 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.16 และน้อยที่สุดคือ ปริญญาโทและปวส. จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.83 ส่วนใหญ่ 
มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 41.66 รองลงมาคือ อาชีพนักเรียน จ านวน 30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25  

2) ประชาชนมีระดับความคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อการให้บริการของส านักทะเบียน
อ าเภอบ้านดุง ที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับมาก ( =4.41, S.D. 
=0.62) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผล ดังนี้  

(1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนมีระดับความคิดเห็น 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( =4.14, S.D.=0.63) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความคิดเห็นใน
ระดับมากทุกข้อตามล าดับ ได้แก่ การติดประกาศเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ ( =
4.48, S.D.=0.62) ความรวดเร็วในการให้บริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ( =4.46, S.D.=0.59) 
กา ร ให้ บ ริ กา รตามล าดั บผู้ ม า รั บบริ ก ารก่ อน -หลั ง  เ ช่ น  ผู้ ที่ ม าก่ อน ได้ รั บบริ กา รก่ อน 
เป็นต้น ( =4.44, S.D.=0.68) การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ติดประกาศ ต้น ( =4.35, 
S.D.=0.60) และการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ( =4.34, S.D.=0.66) ตามล าดับ 

(2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ประชาชนมีระดับความคิดเห็น โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ( =4.45, S.D.=0.62) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความคิดเห็นในระดับมากทุกข้อ
ตามล าดับ ได้แก่ ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ ( =4.51, S.D.=0.54) และให้บริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ ( =4.51, S.D.=0.64) สามารถติดต่อและแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ( =4.47, S.D.=0.56) ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่าง
สุภาพ ( =4.45, S.D.=0.67) ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ ( =4.43, S.D.=0.60) ความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ชี้แจง ข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
น่าเชื่อถือ ( =4.35, S.D.=0.69) ตามล าดับ  
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(3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ประชาชนมีระดับความคิดเห็น โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( =4.33, S.D.=0.66) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความคิดเห็นในระดับมากทุกข้อ
ตามล าดับ ได้แก่ ความสะอาดของสถานที่ให้บริการในภาพรวม ( =4.55, S.D.=0.53) การเปิดรับฟัง
ข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม เป็นต้น ( =4.36, S.D.=0.70) 
ป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ ( =4.34, S.D.=0.64) ความพอเพียงของสิ่งอ านวย
ความสะดวก เช่น ห้องสุขา น้ าดื่ม ที่นั่งคอยรับบริการ เป็นต้นความสะอาดของสถานที่ให้บริการใน
ภาพรวม ( =4.30, S.D.=0.80) ความพอเพียงของอุปกรณ์ส าหรับผู้รับบริการ เช่น ปากกา น้ ายาลบ
ค าผิด ( =4.24, S.D.=0.57) เป็นต้น และมีจุด/ช่องทางให้บริการที่เหมาะสมและเข้าถึงได้โดยสะดวก 
( =4.23, S.D.=0.74) ตามล าดับ 

(4) ด้านคุณภาพของการให้บริการประชาชนมีระดับความคิดเห็น โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ( =4.47, S.D.=0.57) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความคิดเห็นในระดับมากทุกข้อ
ตามล าดับ ได้แก่ การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ ( =4.52, S.D.=0.53) รองลงมาคือ 
ผลการบริการในภาพรวม ( =4.50, S.D.=0.56) และความครบถ้วน ถูกต้อง ของการให้บริการ ( =
4.40, S.D.=0.62) เป็นล าดับสุดท้าย  

3) การเสนอแนะแนวทาง จากแบบสอบถามท่ีมีการประเมินในระดับน้อยที่สุด สามารถน ามา
เสนอแนะแนวทางเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของส านักงานทะเบียนอ าเภอบ้านดุง 
ได้ดังต่อไปนี้  

(1) ควรมีการน าเสนอแนวทางการเข้ารับบริการแบบมัลติมีเดียส่งเสริมความเข้าใจ
ในเวลารวดเร็ว และเพ่ือแก้ปัญหาการติดต่อสอบถามในเรื่องซ้ าซ้อน หรือเรื่องเดิม ควรมีการบันทึก
ค าถามค าตอบที่มีความถี่สูงมาเป็นป้ายแนะน า ชี้แนะ ในอินโฟกราฟิกในการท าความเข้าใจในการ
เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

(2) ควรมีการก าหนดนัดหมายเป็นระยะเวลาที่ชัดเจน หรือพัฒนาระบบสารสนเทศ
การนัดหมายเวลาออนไลน์ และมีเจ้าหน้าที่เฉพาะ 

(3) ควรมีการจัดการเรื่องจ านวนผู้เข้ารับบริการ โดยท าการเก็บข้อมูลและแจกแจง
ความถี่ว่าในวันใดบ้างทีมีจ านวนผู้เข้ารับบริการสูง ควรเพ่ิมเจ้าหน้าที่หรือการให้บริการช่องทางพิเศษ
ส าหรับเรื่องที่เร่งด่วน และต้องการรับทราบข้อมูลเพื่อการส่งต่อไปสู่การแก้ปัญหาที่ต้องทันเวลา 

(4) ควรมีการก าหนดภาระงานในแต่ละด้านให้ชัดเจน ว่าหากผู้เข้ารับบริการต้องการ
หรือมีปัญหาเรื่องใดต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง และต้องมีรายละเอียดให้ทราบเบื้องต้นว่า
จะต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้าง สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจะมีสิ่งใดบ้าง เพ่ือเป็นการสร้างความ
เข้าใจก่อนการเข้ารับบริการ ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการมากยิ่งขึ้น 
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ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนที่ดิน 
จังหวัดอุดรธำนี สำขำบ้ำนดุง 

ธนวัฒน์ ธีระเดชพิริยะ* 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านดุง ในอดีต 2) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านดุง  ในปัจจุบัน 
3) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี  
สาขาบ้านดุง ในอดีตและปัจจุบัน และ 4) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการ
ประชาชนของส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านดุง กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนที่มารับบริการ 
จ านวน 307 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (T-test)    

ผลการวิจัยพบว่า    
1) โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขา

บ้านดุง ในอดีต อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
ปานกลางทุกด้าน ตามล าดับดังนี้ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านกระบวนการ
การให้บริการ ด้านการส่งเสริมแนะน าการบริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  

2) โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขา
บ้านดุง ในปัจจุบัน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัปานกลางทุกด้าน ตามล าดับดังนี้ ด้านการส่งเสริมแนะน าการบริการ ด้านอาคารสถานที่และสิ่ง
อ านวยความสะดวก ด้านกระบวนการการให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   

3) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในอดีตและปัจจุบันแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยความพึงพอใจของประชาชนในปัจจุบันสูงกว่าความพึงพอใจของ
ประชาชนในอดีต    
 

ค ำส ำคัญ: ความพึงพอใจของประชาชน, การให้บริการ  
 

 
 

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
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1. บทน ำ 
สืบเนื่องจากนโยบายรัฐด้านการบริหาราชการและตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ให้ความส าคัญในการปรับปรุงบทบาทของ
ภาครัฐ ให้เป็นผู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของภาคเอกชนและประชาชน  
โดยส่งเสริมให้เอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการปฏิรูประบบราชการและเร่งรัดพัฒนา
ทบทวน กฎ ระเบียบ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานในการให้บริการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วน
ราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ซึ่งการบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการนี้ต้องใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความ
จ าเป็น และประชาชนได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ ส านักงานข้าราชการพลเรือนจึงได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ขึ้นเพ่ือที่จะปรับเปลี่ยนระบบราชการให้สามารถปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์ และการท าให้ระบบราชการมีความเป็นเลิศ ก็จะสะท้อนถึงความ
พยายามที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ขององค์กรที่พัฒนาการบริหารงานต่าง ๆ จนกระทั่งมีความเป็นเลิศ  
(นิวาส พรหมค าบุตร, 2558) 

กรมท่ีดินในฐานะเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกอันหนึ่งที่ส าคัญที่จะ
ท าให้ความมุ่งมั่นดังกล่าวของรัฐบาลบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้ก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการให้
ส านักงานที่ดินทุกจังหวัดถือปฏิบัติให้บริการต่อประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการเกี่ยวกับงานที่ดินให้
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม โดยกรมที่ดินมีภารกิจหลักอยู่ 2 ประการ ได้แก่ 
ภารกิจตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบด้วย การด าเนินงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้
ราษฎร การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืน 
การรังวัดออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงในที่ดินสาธารณประโยชน์และในที่ราชพัสดุ การรังวัดและ
ท าแผนที่ และการจัดที่ท ากินให้ประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน และภารกิจตามกฎหมายอ่ืน 
เช่น การควบคุมการจัดสรรที่ดิน การจดทะเบียน อาคารชุด การควบคุมช่างรังวัดเอกชน เป็นต้น  
(รุทธ์ สุขส าราญ, 2546: 1)   

การปฏิรูประบบราชการมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประชาชน โดยมีความเป็นมาเริ่มตั้งแต่การออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการ 
เพ่ือประชาชนของรัฐ พ.ศ. 2532 ซึ่งใช้บังคับวันที่ 12 เมษายน 2532 ต่อมา ได้มีพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 
76 “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้อง
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ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการ
สาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสู งสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ” และในปี พ.ศ. 
2546 ได้มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีบังคับใช้ ซึ่งแสดง
ถึงความส าคัญของการบริหารงานและการให้บริการของภาคราชการที่จะต้องให้ ความส าคัญแก่การ
บริการประชาชน (กรมที่ดิน, 2548: 7) มีการพัฒนาระบบราชการไทยอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2563-2565 เป็นกรอบทิศทางที่จะก าหนดกลยุทธ์
และมาตรการให้ระบบราชการไทยพร้อมรับกับการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายและ
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน มีการปรับปรุงสมดุลในการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนอย่างมีคุณภาพ 
มีการท างานแบบบูรณาการ ด้วยการใช้ยุทธศาสตร์ประเทศเป็นตัวน า มีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งในและภายนอกเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุก ๆ 
สถานการณ์ โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในการ “สร้างความเชื่อถือไว้วางใจ พัฒนาสุขภาวะ 
และมุ่งสู่ความยั่งยืน” จากประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 กล่าวถึงการสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ
ประชาชน โดยพัฒนางานบริการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือให้
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ โดยออกแบบการบริการที่ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลางมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้บริการ ได้ง่าย
และหลากหลายรูปแบบ เน้นการบริการเชิงรุกที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างภาครัฐและประชาชน 
การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จอย่างแท้จริง พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริการที่เป็นเลิศ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 
2562: 31) 

ส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านดุง สังกัดกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วย
ราชการในส่วนภูมิภาคได้ปฏิบัติงานโดยยึดหลักและแนวทางนโยบายของกรมที่ดิน โดยเฉพาะ 
การปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการให้บริการด้านงานที่ดินด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีจิตบริการ ยึดมั่นใน
จริยธรรม ตอบสนองความต้องการของประชาชน (ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดิน , 2553: 6)  
เป็นงานที่มีลักษณะเป็นหน่วยงาน “บริการประชาชน” ปฏิบัติภารกิจในการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของ
ประชาชน และจัดการที่ดินของรัฐโดยออกหนังสือแสดงสิทธิให้บริการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การรังวัดแบ่งแยก สอบเขต รวมโฉนดที่ดิน เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความ
มั่นคงในการถือครองที่ดิน และได้รับบริการที่ดี มีประสิทธิภาพ ดังที่กรมที่ดินได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า 
“ขับเคลื่อนการจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และการพัฒนาประเทศด้วยมาตรฐาน 
การจัดการ การบริการระดับสากล” ซึ่งที่ดินนับว่าเป็นทรัพยากรอันส าคัญ และเป็นสิ่งที่จะมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ในปัจจุบันนอกจากการจัดการที่ดินเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเรื่องของการ
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ใช้และการเพ่ิมค่าให้กับที่ดินแล้ว สิ่งที่จะต้องค านึงถึงอีกประการหนึ่งก็คือ การให้บริการ จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านดุง 
ที่จะต้องปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์ในด้านการให้บริการประชาชน เพ่ือให้
ประชาชนผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ และประทับใจต่อการให้บริการ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในงานที่ให้บริการ 

ส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านดุง มีระบบงานบริการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ที่บัญญัติว่า การบริหารราชการต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ า เป็น 
การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความ
สนใจท าการศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี  
สาขาบ้านดุง เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุงระบบการบริการให้มี
คุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียม เป็นธรรม ประชาชนเกิดความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในระบบ
ราชการว่าเป็นที่พ่ึงให้แก่ประชาชนได้ และจากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ
ในการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ เพ่ือรองรับการขยายตัวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้มีความพร้อมและ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการน าผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับผู้บริหารในการก าหนด
นโยบายและแผนงานในด้านการบริการประชาชนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมท่ีดิน 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัด
อุดรธานี สาขาบ้านดุง ในอดีต 

2.2 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัด
อุดรธานี สาขาบ้านดุง ในปัจจุบัน 

2.3 เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัด
อุดรธานี สาขาบ้านดุง ในอดีตและปจัจุบัน   

2.4 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการประชาชนของส านักงานที่ดินจังหวัด
อุดรธานี สาขาบ้านดุง  
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3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัด
อุดรธานี สาขาบ้านดุง ผู้วิจัยไดน้ าแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลจากเอกสารตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และได้น าแนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1994: 241; อ้างถึงใน สมวงศ์ 
พงศ์สถาพร, 2550: 75) มาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้  

 

             ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตำม 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
4. ระเบียบวิธีวิจัยและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

4.1 ประชำกร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มาใช้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัด

อุดรธานี สาขาบ้านดุง โดยผู้วิจัยอาศัยฐานคิดค านวณสถิติผู้มารับบริการกับส านักงานที่ดินจังหวัด 
อุดรธานี สาขาบ้านดุง ในช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม 2563 จ านวน 1,308 คน (ส านักงานที่ดิน
จังหวัด อุดรธานี สาขาบ้านดุง, 2563) 

4.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มาใช้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัด

อุดรธานี สาขาบ้านดุง โดยผู้วิจัยอาศัยฐานคิดค านวณสถิติผู้มารับบริการกับส านักงานที่ดินจังหวัด 
อุดรธานี สาขาบ้านดุง ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 จ านวน 307 คน   

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง โดยแบ่งออกเป็น         

3 ตอน ดังนี้   
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1) เพศ   
2) อายุ   
3) ระดับการศึกษา    
4) อาชีพ    
5) จ านวนครั้งท่ีมารับบริการ   
6) ประเภทงานท่ีเข้ารับบริการ 

ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำร 
ของส ำนกังำนที่ดินจังหวัดอุดรธำนี สำขำบ้ำนดุง   

ในอดีตและปัจจุบนั 

 

1) ด้านกระบวนการการให้บริการ 
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3) ด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก 
4) ด้านการส่งเสริมแนะน าการบรกิาร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบเลือกตอบ 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี   

สาขาบ้านดุง ในอดีตและปัจจุบัน จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านการส่งเสริมแนะน าการบริการ 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการประชาชน 

4.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
1) การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic) ดว้ยการหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 
2) การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัด

อุดรธานี สาขาบ้านดุง โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ประเมินโดยใช้
เกณฑ์ของเบสท์ (John W. Best, 1970: 204-208; อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2547: 100) ในการ
แปลผล ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง พึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง พึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3) การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัด
อุดรธานี สาขาบ้านดุง ในอดีตและปัจจุบัน วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที (T-test)    

4) การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการประชาชนของส านักงานที่ดินจังหวัด
อุดรธานี สาขาบ้านดุง โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ด้วยการแบ่งประเภท
ข้อความในเอกสารที่น ามาวิ เคราะห์ เพ่ือให้มีความสม่ าเสมอ จัดบริบท (Context) ของข้อมูล 
วัดความถี่ของการใช้หรือการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยการจัดประเภทของค าและข้อความที่จะ
วิเคราะห์ที่มีระบบจ าแนกประเภท 
 
5. ผลกำรศึกษำ  

5.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัด
อุดรธานี สาขาบ้านดุง ในอดีต พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (=3.10)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.18) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการการให้บริการ 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.13) และด้านการส่งเสริมแนะน าการบริการ มีความพึง
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พอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.07) ส่วนด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.02) สามารถสรุปผลรายด้าน ดังนี้ 

1) ด้านกระบวนการการให้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (=3.13) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระยะเวลาในการช าระเงินมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีความพึง
พอใจอยู่ ในระดับปานกลาง (=3.35) รองลงมาคือ การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริการ  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (=3.27) ส่วนขั้นตอนในการให้บริการเป็นระบบเข้าใจง่าย           
มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (=2.88)   

2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (=3.02)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลาง (=3.21) รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สามารถให้ค าแนะน าในเรื่อง
ต่าง ๆ แก่ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (=3.08) ส่วนการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต และสามารถตรวจสอบได้ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลาง (=2.92)   

3) ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง (=3.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตและโทรทัศน์ให้รับชม
ระหว่างรอรับบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (=3.43) รองลงมาคือ 
การจัดให้มีเครื่องปรับอากาศภายในส านักงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (=3.40)            
ส่วนบริเวณโดยรอบส านักงานที่ดินมีความร่มรื่น มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง (=2.96)   

4) ด้านการส่งเสริมแนะน าการบริการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (=3.07)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดให้มีตู้แสดงความคิดเห็นและรับแบบประเมินการบริการ 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (=3.32) รองลงมาคือ มีการน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับปานกลาง (=3.21) ส่วนมีป้าย
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ค่าธรรมเนียมและระยะเวลาการติดต่องานไว้ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย
ต่ าที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (=2.90)   

5.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัด
อุดรธานี สาขาบ้านดุง ในปัจจุบัน พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
(=3.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการส่งเสริมแนะน าการบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.46) รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.44) และด้านกระบวนการการให้บริการ 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.38) ส่วนด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.33)   
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1) ด้านกระบวนการการให้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (=3.38) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระยะเวลาในการช าระเงินมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (=3.57) รองลงมาคือ มีการจัดคิวให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง (=3.45) ส่วนขั้นตอนในการให้บริการเป็นระบบเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (=3.15)   

2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (=3.33) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า จัดเตรียมเอกสารเพ่ือจัดล าดับคิวก่อน-หลัง ด้วยความถูกต้อง ชัดเจน 
เข้าใจง่าย และยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (=3.40) รองลงมา
คือ การให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต และสามารถตรวจสอบได้ มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง (=3.37) ส่วนเจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นและมีความตั้งใจในการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (=3.25)   

3) ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
(=3.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดให้มีเครื่องปรับอากาศภายในส านักงาน มีค่าเฉลี่ย 
สูงที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (=3.67) รองลงมาคือ มีบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตและ
โทรทัศน์ให้รับชมระหว่างรอรับบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (=3.51) ส่วนมีบริเวณที่
จอดรถบริการอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (=3.25)   

4) ด้านการส่งเสริมแนะน าการบริการ พบว่า  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง         
(=3.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดให้มีตู้แสดงความคิดเห็นและรับแบบประเมินการ
บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (=3.63) รองลงมาคือ มีแผ่นพับ
ค าแนะน าเกี่ยวกับงานที่มาติดต่อเพ่ือบริการประชาชน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (=3.54) 
ส่วนขั้นตอนการขอรับบริการไม่ซับซ้อน และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (=3.37)   

5.3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขา
บ้านดุง ในอดีตและปัจจุบันแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการในปัจจุบัน (=3.40) สูงกว่าความพึงพอใจของประชาชนในอดีต (=3.10) 

5.4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการประชาชนของส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี 
สาขาบ้านดุง พบว่า ประชาชนอยากให้มีการส ารวจพ้ืนที่ว่างให้มีเอกสารสิทธิ์อีกรอบ เพ่ิมพนักงาน
ต้อนรับและตรวจเอกสาร ให้เจ้าหน้าที่เพ่ิมความรวดเร็วในการให้บริการ จัดให้มีเครื่องถ่ายเอกสารไว้
บริการประชาชน ให้เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของส านักงานที่ดินให้มากขึ้น  และ 
ให้เจ้าหน้าที่แนะน าขั้นตอนการติดต่อให้ละเอียดมากข้ึน 
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6. บทวิพำกษ์และข้อถกเถียง  
6.1 จากผลการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัด

อุดรธานี สาขาบ้านดุง ในอดีต พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของกมลพรรณ พวงค า (2550) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ
ส านักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มาใช้บริการ มีระดับ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการวิจัยพรพรรณ  
ดาดา (2552) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัด
นนทบุรี สาขาบางบัวทอง ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการอยู่ใน
ระดับปานกลาง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของวุฒิวัฒน์ ลือชา (2557) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี ผลการศึกษา
พบว่า ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สามารถอภิปรายผลรายด้านดังนี้ 

1) ด้านกระบวนการการให้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของวุฒิวัฒน์ ลือชา (2557) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ของส านักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจด้าน
กระบวนการการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของกมลพรรณ พวงค า 
(2550) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ ส านักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี  สาขา
ปากเกร็ด ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มาใช้บริการส านักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด 
มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการบริการอยู่ในระดับปานกลาง  

2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของนิภาพร นินเนินนนท์ (2556) ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ
การให้บริการของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึง
พอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุดาทิพย์ สุดหล้า 
(2555) ที่ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
สาขาจังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการด้านการ
ให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ ด้านการเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ 
ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ อยู่ในระดับ
ปานกลางทุกด้าน   

3) ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพรพรรณ ดาดา (2552) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกบริการ อยู่ในระดับ 
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ปานกลาง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของวุฒิวัฒน์ ลือชา (2557) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี ผลการศึกษาพบว่า 
ระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการการให้บริการด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก
บริการ อยู่ในระดบัปานกลาง     

4) ด้านการส่งเสริมแนะน าการบริการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของวุฒิวัฒน์ ลือชา (2557) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
ส านักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจ 
ด้านกระบวนการการให้บริการด้านการส่งเสริมแนะน าการบริการ อยู่ในระดับปานกลางทุกด้านและ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของนิภาพร นินเนินนนท์ (2556) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชน
ต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน ผลการศึกษาพบว่า  
ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 
สาขาบางเขน ด้านการส่งเสริมแนะน าการบริการ อยู่ในระดับปานกลาง 

6.2 จากผลการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัด
อุดรธานี สาขาบ้านดุง ในปัจจุบัน พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุดาทิพย์ สุดหล้า (2555) ที่ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการของ 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) สาขาจังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของกมลพรรณ พวงค า (2550) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ 
ส านักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มาใช้บริการส านักงาน
ที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของพรพรรณ ดาดา (2552) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง ผลการศึกษาพบว่า  
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง 
อยู่ในระดับปานกลาง สามารถอภิปรายผลรายด้านดังนี้ 

1) ด้านกระบวนการการให้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของพรพรรณ ดาดา (2552) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
ส านักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง ด้านกระบวนการการให้บริการ 
อยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของอนุสรณ์ พุทธิระพิพรรณ (2556) ที่ศึกษาเรื่อง
คุณภาพการบริการของส านักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง ตามทัศนะของผู้ใช้บริการ 
ผลการศึกษาพบว่า มีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของส านักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 
สาขาปากช่อง ด้านกระบวนการให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง 
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2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของนิภาพร นินเนินนนท์ (2556) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการ
ให้บริการของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุดาทิพย์ สุดหล้า 
(2555) ที่ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
สาขาจังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการด้านการ
ให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ ด้านการเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ  ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ 
ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ อยู่ในระดับ
ปานกลางทุกด้าน   

3) ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของกมลพรรณ พวงค า (2550) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชน
ที่มาใช้บริการ ส านักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด ผลการศึกษาพบว่า  ประชาชนที่มาใช้
บริการส านักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์อ านวยความสะดวก และด้านสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของอนุสรณ์ พุทธิระพิพรรณ (2556) ที่ศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการ
ของส านักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง ตามทัศนะของผู้ใช้บริการ ผลการศึกษาพบว่า 
มีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของส านักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง 
ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับปานกลาง     

4) ด้านการส่งเสริมแนะน าการบริการ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง          
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของนงนุช จันดีกระยอม (2557) ที่ศึกษาเรื่องคุณภาพในการให้บริการของ
ส านักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาโกสุมพิสัย ผลการศึกษาพบว่า ด้านความน่าเชื่อถือและ
ไว้วางใจได้ ด้านการให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านการ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ด้านการเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ ระดับคุณภาพการให้บริการ
อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของพรพรรณ ดาดา (2552) ที่ศึกษาเรื่อง   
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดิน จังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง  
ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี 
สาขาบางบัวทอง ด้านกระบวนการการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการส่งเสริมแนะน า
การบริการ และด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกบริการ อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน   

6.3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัด
อุดรธานี สาขาบ้านดุง ในอดีตและปัจจุบัน จากผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการในอดีตและปัจจุบันแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยความพึงพอใจ



196 
 

ของประชาชนต่อการให้บริการในปัจจุบันสูงกว่าความพึงพอใจของประชาชนในอดีต ซึ่งสอดคล้องกับ
ปฐม มณีโรจน์ (อ้างถึงใน ปริมพร อ าพันธ์, 2538: 24) ที่กล่าวว่า การให้บริการสาธารณะเป็นการ
บริการในฐานะที่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่มีอ านาจ กระท าเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการเพ่ือให้
เกิดความพอใจของผู้รับบริการ สอดคล้องกับสาโรช ไสยสมบัติ (2534: 15) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจ
เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้งานส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานที่ เกี่ยวกับ  
การให้บริการ ผู้บริหารจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการท าให้ ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจ 
ความเจริญก้าวหน้าของงานบริการปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ก็คือ จ านวนผู้มาใช้บริการ  
และสอดคล้องกับศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 90) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้า 
(Customer Satisfaction) เป็นความรู้สึกว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ เป็นผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบ
ระหว่างการรับรู้ในการท างานของผลิตภัณฑ์กับความคาดหวังของลูกค้า  ถ้าผลการท างานของ
ผลิตภัณฑ์ต่ ากว่าความคาดหวังลูกค้าก็จะไม่พึงพอใจ ถ้าผลการท างานของผลิตภัณฑ์เท่ากับความ
คาดหวังลูกค้า จะเกิดเป็นความพึงพอใจ และถ้าผลการท างานของผลิตภัณฑ์สูงกว่าความคาดหวังมาก 
ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจอย่างมาก   

6.4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการประชาชนของส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี 
สาขาบ้านดุง จากผลการศึกษาพบว่า ประชาชนอยากให้มีการส ารวจพ้ืนที่ว่างให้มีเอกสารสิทธิ์อีกรอบ 
ให้เพ่ิมพนักงานต้อนรับและตรวจเอกสาร ให้เจ้าหน้าที่เพ่ิมความรวดเร็วในการให้บริการ จัดให้มี
เครื่องถ่ายเอกสารไว้บริการประชาชน ให้เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของส านักงานที่ดิน
ให้มากขึ้น และให้เจ้าหน้าที่แนะน าขั้นตอนการติดต่อให้ละเอียดมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของนิวาส พรหมค าบุตร (2558) ที่ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัด
กาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า ส านักงานที่ดิน ควรเพ่ิมช่องทางในการให้บริการหลายช่องทาง เช่น  
การให้บริการแบบออนไลน์ควรเพ่ิมจุดให้บริการให้มากกว่านี้ ควรเพ่ิมระยะเวลาในการให้บริการให้
มากกว่านี้ ควรเพิ่มเก้าอ้ีในการนั่งรอรับบริการให้มากกว่านี้ สอดคล้องผลการวิจัยของวุฒิวัฒน์ ลือชา 
(2557) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์  
สาขาหนองกุงศรี ผลการศึกษาพบว่า ควรปรับการให้บริการให้รวดเร็วขึ้นและแสดงขั้นตอนให้เห็น
อย่างชัดเจน ควรเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เจ้าหน้าที่ควรเอาใจใส่และให้ค าแนะน าแก่
ประชาชนมากขึ้น ควรจัดเก้าอ้ีส าหรับผู้รับบริการเพ่ิมมากข้ึน และควรมีเอกสารแนะน าขั้นตอนในการ
ติดต่อให้เพียงพอ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของนงนุช จันดีกระยอม (2557) ที่ศึกษาเรื่อง  
คุณภาพในการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาโกสุมพิสัย ผลการศึกษาพบว่า 
ควรมีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ควรมีการเพ่ิมเจ้าหน้าที่ในการให้บริการมากยิ่งขึ้น ควรมีการแบ่ง
งานให้บริการแต่ละประเภทให้ชัดเจนมากขึ้น ควรมีป้ายบอกจุดแสดงขั้นตอน การให้บริการที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่ควรที่จะมีการอธิบายขั้นตอนการรับบริการที่ชัดเจน   
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7. บทสรุป  
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี  

สาขาบ้านดุง พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในอดีต โดยภาพรวมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ทุกด้าน โดยเรียงตามล าดับดังนี้ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านกระบวนการการ
ให้บริการ การส่งเสริมแนะน าการบริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ส่วนความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการในปัจจุบัน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียงตามล าดับดังนี้ ด้านการ
ส่งเสริมแนะน าการบริการ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านกระบวนการ 
การให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ส าหรับผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการในอดีตและปัจจุบัน พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยความพึงพอใจของประชาชนในปัจจุบัน สูงกว่าความพึงพอใจของประชาชนในอดีต ในส่วนของ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการประชาชนของส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาบ้านดุง   
ประชาชนอยากให้มีการส ารวจพ้ืนที่ว่างให้มีเอกสารสิทธิ์อีกรอบ เพ่ิมพนักงานต้อนรับและตรวจ
เอกสาร ให้เจ้าหน้าที่เพ่ิมความรวดเร็วในการให้บริการ จัดให้มีเครื่องถ่ายเอกสารไว้บริการประชาชน  
ให้เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของส านักงานที่ดินให้มากขึ้น และให้เจ้าหน้าที่แนะน า
ขั้นตอนการติดต่อให้ละเอียดมากขึ้น 
 

บรรณำนุกรม 

กมลพรรณ พวงค า. (2550). ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ ส านักงานที่ดินจังหวัด
นนทบุรี สาขาปากเกร็ด. (วิทยานิพนธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

กรมท่ีดิน. (2548). คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานที่ดิน. กรุงเทพฯ: กองการพิมพ์ กรมท่ีดิน. 
นงนุช จันดีกระยอม. (2557). คุณภาพในการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขา

โกสุมพิสัย. (ค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต) สาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย. 
นิภาพร นินเนินนนท์. (2556). ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงาน

ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน.  (สารนิพนธ์รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. 

นิวาส พรหมค าบุตร. (2558). คุณภาพการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์. (ปริญญา
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2547). วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร: สุวีริยา
สาส์น. 



198 
 

ปริมพร อัมพันธ์. (2548). ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการให้บริการของ
กรุงเทพมหานคร: ศึกษากรณีส านักงานเขตบางขุนเทียน. (ภาคนิพนธ์ บธ.ม.) (พัฒนาสังคม). 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

พรพรรณ ดาดา. (2552). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัด
นนทบุรี สาขาบางบัวทอง. (วิทยานิพนธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

รุทธ์ สุขส าราญ . (2546). การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการของส านักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) 
สถาบันราชภัฎราชนครินทร์. 

วุฒิวัฒน์ ลือชา. (2557). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัด
กาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี.  (การค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต) สาขารัฐศาสตร์ 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์. 
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดิน.  (2553). คู่มือการปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินผล

แผนงาน/โครงการของกรมที่ดิน. กองแผนงาน กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย. 
สมวงศ์ พงศ์สถาพร. (2550). เคล็ดไม่ลับการตลาดบริการ. (พิมพ์ครัง้ที่ 2). กรุงเทพฯ: ยูบีซี แอลบุ๊คส์. 
สาโรช ไสยสมบัติ. (2534). ความพึงพอใจในการท างานของครูอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

กรมสามัญศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด. (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต) สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโรฒิ มหาสารคาม. 

สุดาทิพย์ สุดหล้า. (2555). คุณภาพการให้บริการของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 
(มหาชน) สาขาจังหวัดอุบลราชธานี.  (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) สาขาวิชาการตลาด 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2562). คู่มือการจัดท ามาตรฐานและการปรับปรุงการ
บริการ. กรุงเทพฯ: สหมิตรพริ้นติ้ง. 

อนุสรณ์ พุทธิระพิพรรณ. (2556). คุณภาพการบริการของส านักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 
สาขาปากช่อง ตามทัศนะของผู้ ใช้บริการ.  (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 

 



199 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร  
ศึกษำเฉพำะกรณีเทศบำลต ำบลนิคมสงเครำะห์ อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 

ธานินทร์ จงประเสริฐ* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อระดับขวัญก าลังใจบุคลากรเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  
และ 3) เพ่ือเสนอแนะ เพ่ือน าไปปรับปรุงและส่งเสริมการสร้าง ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้โดยใช้วิธีการเฉพาะเจาะจง จ านวน 75 ท่าน โดยท าการศึกษา
แบบวิจัยเชิงปริมาณ แล้วด้วยการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลไดแก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประเภทและระดับต าแหน่ง, อายุการปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือนโดยใช้การวิเคราะห์สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ทดสอบ
แบบ One-way ANOVA เพ่ือทดสอบความแตกต่าง 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 75 ราย แบ่งเป็นข้อมูลทั่วไปพบว่าพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
โดยมีเพศหญิง มีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 54.70 และมีอายุระหว่าง 20 ถึง 30 ปี มากที่สุด  
20-30 ปี จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.0 และส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 37 
ราย คิดเป็นร้อยละ 49.30 บุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ ส่วนมากเป็นประเภทและ
ระดับต าแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 อยู่ในต าแหน่งและ
ประเภท คิดเป็นร้อยละ มีอายุการปฏิบัติงานส่วนใหญ่ ปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 29 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 38.70 และบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ ส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน 
ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.30 และขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน
บุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมมีระดับขวัญ
ก าลังใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.5748 ในส่วนผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ 
เชิงอนุมาน คุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
เทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์อ าเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลา
การปฏิบัติงาน ประเภทและระดับต าแหน่ง และรายได้ค่าตอบแทน ไม่สัมพันธ์กับระดับขวัญก าลังใจ

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์อ าเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี อย่างมี
นัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารเทศบาลต าบลนิคม
สงเคราะห์ ควรพัฒนาและท านุบ ารุงขวัญก าลังใจต่อบุคลากรในสังกัดให้ดีอยู่เสมอ และเพ่ิมเติมใน
ด้านของการบริหารงานบุคคลและความก้าวหน้าควรให้มีการติดตามผลน าเอาความรู้ ไปใช้ในการ
บริหารงาน ของบุคลากรในสังกัดหรือบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีความใกล้เคียงกัน 
เพ่ือให้มีความเจริญก้าวหน้าในสายวิชาชีพและสายการปฏิบัติ และเป็นการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การต่อไป และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งควรให้มีการศึกษาในหน่วยงานอ่ืนหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน เช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน ๆ เพ่ือจะได้ทราบ
ถึงปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้ งในองค์กรภาครัฐอ่ืน หรือองค์กรใน
ภาคเอกชนอ่ืน ๆ ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ควรมีการศึกษาวิจัยความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคลากรอ่ืน เพ่ือจะได้ทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการ
บริหารองค์กรต่อไปในอนาคต 

ค ำส ำคัญ: ขวัญก าลังใจ, การปฏิบัติงาน, บุคลากร  
 
1. บทน ำ 

หลักของการกระจายอ านาจทางการปกครอง (Decentralization) คือ การจัดระเบียบการ
ปกครอง ในการจัดท าบริการสาธารณะบางอย่างที่รัฐหรือส่วนกลางเป็นผู้ด าเนินการ เดิมอยู่แล้ว 
มอบอ านาจหน้าที่กระจายอ านาจทางการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้รับไปด าเนินการด้วยงบประมาณและ
เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น โดยราชการบริหารส่วนกลางเพียงแต่ก ากับดูแลเท่านั้น ไม่ได้เข้าไปบังคับบัญชา
สั่งการ ซึ่งส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยนั้น สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท
ด้วยกัน คือ (สถาบันพระปกเกล้า) 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
ค าว่า “เทศบาล” อาจพิจารณาโดยแยกความหมายดังนี้ “เทศ” หมายถึง สถานที่หรือถิ่นที่       

ส่วนค าว่า “บาล” หมายถึง เลี้ยงรักษาและปกครอง เมื่อรวมทั้งสองเข้าด้วยกันแล้ว “เทศบาล” 
จึงหมายความถึง การเลี้ยงการรักษาและการปกครองถิ่นที่ (ศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา, 2533) 

เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่ประสบความส าเร็จเป็นอย่างยิ่งใน
การให้บริการสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่าง
ดีที่สุด โดยเทศบาลเป็นองค์กรที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข และสร้างความเจริญ
ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในเขตชุมชนเมือง ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาได้ด้วยตนเอง จึงเป็นหน่วยงาน
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ราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และมีความใกล้ชิดกับนักการเมืองมากที่สุดหน่วยงานหนึ่ง
เช่นกัน ในรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับนักการเมือง ปัญหาที่มักเกิดขึ้นภายในเทศบาล
นั้น จึงมักเกิดความขัดแย้งภายในองค์กรมากเช่นกัน ตัวอย่างปัญหาความขัดแย้งกันเกิดขึ้นภายใน
องค์กรเทศบาลนั้น เป็นต้นว่าความขัดแย้งระหว่างคณะผู้บริหารกับสมาชิกสภาเทศบาล ความขัดแย้ง
ระหว่างนายกเทศมนตรี (ฝ่ายการเมือง) กับข้าราชการฝ่ายประจ าและความขัดแย้งระหว่า งพนักงาน
เทศบาลด้วยกนัเองเป็นต้น ปัญหาภายในของเทศบาลที่กล่าวมาข้างต้นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อปัจจัย
ที่มีผลต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล นอกจากนี้ยังมีการถูกแทรกแซงจาก
นโยบายรัฐบาล ส่วนราชการส่วนกลาง หรือจากส่วนราชการส่วนภูมิภาค มากจนส่งผลท าให้เทศบาล
ไม่สามารถบริหารงานได้อย่างเป็นอิสระ   
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาระดับ ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลนิคม
สงเคราะห์อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับขวัญก าลังใจบุคลากรเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ 
อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

2.3 เพ่ือเสนอแนะ เพ่ือน าไปปรับปรุงและส่งเสริมการสร้าง ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

 
3. ค ำถำมหลักกำรวิจัย 

ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลนิคม
สงเคราะห ์
 
4. ทบทวนวรรณกรรมและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

4.1 ควำมหมำยของขวัญก ำลังใจ 
ขวัญก าลังใจตามศัพท์ภาษาไทยขวัญและก าลังใจสามารถแยกได้เป็น 2 ค า คือ ขวัญและ

ก าลังใจ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายดังนี้ 
“ขวัญ” คือ สิ่งที่ไม่มีตัวตน เชื่อกันว่ามีอยู่ประจ าชีวิตของคนตั้งแต่เกิดมา ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็

เป็นสิริมงคล เป็นสุขสบายจิตใจมั่นคง ถ้าคนตกใจหรือเสียขวัญ ขวัญก็ออกจากร่างไป ซึ่งเรียกว่า 
ขวัญหาย ขวัญหนี ขวัญบิน เป็นต้น ท าให้คนนั้นได้รับผลร้ายต่าง ๆ เรียกผู้ตกใจง่ายคือ เด็กหรือหญิง
ซ่ึงมักจะขวัญหายบ่อย ๆ ว่าขวัญอ่อน, และอนุโลมใช้ไปถึงสัตว์หรือสิ่งของบางอย่าง เช่น ช้าง ม้า ข้าว 
เรือน ฯลฯ ว่ามีขวัญเช่นเดียวกับคนเหมือนกัน โดยปริยายหมายความว่า ยอดก าลังใจ เช่น ขวัญเมืองว่า 
ยอดก าลังใจของเมือง 
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“ก าลังใจ” คือ สภาพของจิตใจที่มีความเชื่อมั่นและกระตือรือร้นพร้อมที่จะเผชิญกับ
เหตุการณ์ทุกอย่าง ความหมายของขวัญก าลังใจ ขวัญก าลังใจตรงกับภาษาอังกฤษว่า morale 

วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554; อ้างถึงใน ธนิษฐา อ่อนมิ่ง, 2557) กล่าวว่า ขวัญและก าลังใจ 
หมายถึง ขวัญเป็นลักษณะเหมือนแรงกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานในภาวะที่ผู้น า
หรือผู้บริหารต้องเผชิญกับภาวะของการแข่งขันทางธุรกิจสูง การดูแลพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี
ศักยภาพให้ปฏิบัติงานในองค์การตลอดไป 

สมคิด บางโม (2546; อ้างถึงใน สมโชค ประยูรยวง , 2558) กล่าวว่า ขวัญ (Morale)  
หมายถึง ความพึงพอใจ ความตั้งใจในการปฏิบัติงานที่จะอุทิศทุกสิ่งอย่าง สติปัญญา แรงกาย เวลา 
และทรัพย์สิน เพ่ือสนองความต้องการและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

สมพงษ์ เกษมสิน (2521; อ้างถึงใน สิริรัตน์ ฉัตรสมนิยม, 2551) นิยามว่าขวัญเป็นธรรมชาติ
ที่ไม่มีรูปร่าง และขวัญที่ดีเกี่ยวกับการท างานนั้นคือความตั้งใจของคนท างานที่จะอุทิศเวลาและ
แรงกายของตนเองเพ่ือสนองความต้องการและวัตถุประสงค์ขององค์การ 

ผดุง วุฒิเอ้ย (2552) ขวัญและก าลังใจ หมายถึง การแสดงออกทางภาวะจิตใจหรือความรู้สึก 
หรือทัศนคติของบุคลากรในหน่วยงานที่มีต่องานต่อบุคคลต่อเพ่ือนร่วมงาน หรือต่อจุดมุ่งหมายของ
องค์การ รวมถึงความตั้งใจของคนที่จะอุทิศเวลาและแรงของคนเพ่ือตอบสนองความต้องการและ
วัตถุประสงค์ขององค์การ 

ปรียาพร วงอนุตรโรจน์ (2553 ; อ้างถึงในนิติ ห่วงไทย, 2551) ได้อธิบายค าว่า “ขวัญ” 
หมายถึง สถานการณ์ของจิตใจแสดงออกในรูปพฤติกรรมต่าง  ๆ เช่น ความกระตือรือร้น  
ความคาดหวัง ความกล้า ความเชื่อมั่นในทางตรงกันข้ามคนที่ปราศจากขวัญมักแสดงออกมาในรูป
ของความเฉยชา ความเฉยเมย ความหวาดระแวง และขาดความเชื่อมั่น นอกจากนี้ยังได้อธิบาย
เพ่ิมเติมอีกว่า ความพึงพอใจในการท างานเป็นเจตคติของบุคคลที่ยึดติดต่องาน และเป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการปฏิบัติงาน ส่วน“ขวัญ”นั้นเป็นผลของการแสดงออกทางเจตคติ  

4.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับขวัญก ำลังใจ 
ทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg (อ้างถึงใน วินิต วิไลวงษ์วัฒนกิจ, 2551) ได้คิดค้นการจูงใจที่

ส าคัญของทฤษฎี โดยมี 2 ปัจจัยเพ่ือต้องการศึกษาว่าคนเราต้องการอะไรจากการท างาน ค าตอบที่
ค้นพบคือ ทุกคนย่อมต้องการความสุขจากการท างาน และองค์ประกอบที่ท าให้เกิดความสุขจากการ
ท างานมีอยู่ 2 องค์ประกอบคือ  

1) ปัจจัยจูงใจ เป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อเรื่องงานโดยตรง ท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน 
และก่อให้เกิดความสุขจากการท างาน บุคคลย่อมจะถูกจูงใจให้เพ่ิมผลผลิตโดยมีแรงจูงใจเป็นสิ่ง
ส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย  

(1) ความส าเร็จของงาน คือ ความส าเร็จ ความสมหวังจากการปฏิบัติงาน โดยใช้
ความรู้ความสามารถประสบการณ์ของตนเอง 
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(2) การยอมรับนับถือ หมายถึงการที่บุคลากรขององค์การได้รับความเชื่อถือ และ
ความไว้วางใจ  

(3) ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ หมายถึง การได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มี
ความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน ความดีความชอบในการเลื่อนขั้นตามความเหมาะสม  

(4) ความรับผิดชอบ หมายถึง ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือ
อ านาจตามกฎหมายก าหนด โดยการปฏิบัติงานนั้นต้องมีอิสรเสรีในการตัดสินใจ 

(5) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ต้องสอดคล้องกับ
ความรู้ ความสามารถงานที่ปฏิบัติมีความสร้างสรรค์ สร้างประโยชน์ ต้องไม่ท าให้เกิดความเบื่อหน่าย 
จนเกิดผลสัมฤทธิ์และมีความเป็นอิสระในการท างาน 

2) ปัจจัยค้ าจุน เป็นปัจจัยที่ใช้ค้ าจุน หรือใช้บ ารุงรักษาจิตใจของบุคคล ให้ท างานแต่มิได้เป็น
สิ่งจูงใจผู้ปฏิบัติงาน และเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการท างาน ปัจจัยนี้ประกอบด้วย 

(1) นโยบายและการบริหารงาน คือ นโยบายเกี่ยวกับการบริหาร ที่มีทิศทางการ
บริหารอย่างครอบคลุมและชัดเจน ให้ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) การปกครองการบังคับบัญชา คือ ผู้บังคับบัญชามีความรู้ความสามารถในการ
บังคับบัญชา และมีความยุติธรรมและความเป็นผู้น าที่ดี  

(3) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คือ สัมพันธภาพระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชารวมไปจนถึงกับเพื่อนร่วมงาน  

(4) สภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การปฏิบัติงานที่ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกสบายอย่างสม่ าเสมอ  

(5) เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล คือ ค่าจ้าง ค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่ได้จากการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ  

ทฤษฎีล าดับความต้องการของมาสโลว์ (Maslow, 1970; อ้างถึงใน บุญมา อัครแสง, 2552) 
เป็นทฤษฎีการจูงใจของนักจิตวิทยาชื่อมาสโลว์  

มองความต้องการของมนุษย์เป็นล าดับขั้นจากระดับที่ต่ าสุดไป ไปสู่ระดับที่สูงสุดขึ้นไป 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ความต้องการด้านร่างกาย เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความอยู่รอด เช่น อาหาร น้ า 
ความอบอุ่นหรือท่ีอยู่อาศัยเป็นต้น 

2) ความต้องการความมั่นคงหรือความปลอดภัย ความต้องการเหล่านี้เป็นความต้องการที่จะ
เป็นอิสระจากอันตรายทางกาย และความกลัวต่อการสูญเสียงาน ทรัพย์สิน อาหาร หรือที่อยู่อาศัย 

3) ความต้องการความผูกพัน เป็นความต้องการความผูกพันกับองค์การและการยอมรับนับ
ถือจากเพ่ือนร่วมงาน  
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4) ความต้องการการยอมรับนับถือเป็นความต้องการให้ผู้อ่ืนยกย่องยอมรับนับถือและมีความ
ภาคภูมิใจ เชื่อมั่นและนับถือตนเอง  

5) ความต้องการความส าเร็จในชีวิต เป็นความต้องการระดับสูงสุดเป็นความปรารถนาที่จะให้
ประสบความส าเร็จเพื่อที่จะมีศักยภาพบรรลุความส าเร็จ ในสิ่งหนึ่งสิ่งใดในระดับสูงสุด 

ทฤษฎีการจูงใจของแมคเคลแลนด์  (1985; อ้างถึงใน วัชราภรณ์ เจียรวาปี , 2558) 
ได้เน้นความต้องการ 3 ประการ คือ 

1) ความต้องการความส าเร็จ (need for achievement) คือ ความต้องการมีผลงานและ
บรรลุเป้าหมายที่พึงปรารถนา  

2) ความต้องการความผูกพัน คือ ความต้องการที่จะมีความผูกพันกับองค์การ 
3) ความต้องการอ านาจ (need for Power) คือ ความต้องการที่จะมีอิทธิพลอ านาจเหนือ

บุคคลอื่น 

4.3 องค์ประกอบของขวัญและก ำลังใจ 
ประดิษฐ์ คุณรัช (2539; อ้างถึงใน บุญมา อัครแสง, 2552) ได้เสนอแนวคิดถึงองค์ประกอบ

ส าคัญที่ท าให้เกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานมี 6 ประการคือ 
1) การควบคุมดูแลอย่างเพียงพอ คือ การที่ผู้บริหารเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้ร่วมงาน ช่วยแนะน า

และแก้ไขปัญหาจนไปถึงการเป็นที่พ่ึงของผู้ร่วมงานได้ 
2) ความพึงพอใจในหน้าที่การงานที่ปฏิบัติงานอยู่  
3) การเข้าใจดีกับเพ่ือนร่วมงานและหมู่คณะ  
4) ความพอใจกับวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การ พนักงานที่เข้าใจระบบงาน และ 

การด าเนินงานของผู้ร่วมงานมีขวัญก าลังใจสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 
5) ความพึงพอใจในผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและรางวัลที่ได้รับ เช่น การให้บ าเหน็จรางวัล

การเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือเลื่อนต าแหน่ง ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
6) สุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ร่วมงาน การที่จะมีขวัญที่ดีขึ้นนอกเหนือจากการค านึงถึง

ปัจจัยในหน่วยงานแล้ว ต้องพิจารณาถึงปัจจัยภายนอกหน่วยงานด้วย และยังต้องค านึงถึงอารมณ์
โดยทั่วไปของแต่ละบุคคล ซึ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เสมอ ไม่เหมือนกันและเมื่อมาเปรียบเทียบกัน
แล้วก็จะแสดงให้เห็นว่ามีความพอใจในการท างานที่อยู่มากน้อยแตกต่างกันอย่างไร 

4.4 ควำมส ำคัญของขวัญก ำลังใจ 
วิชิต เยี่ยมเวหา (2531; อ้างถึงใน สรัญญา มิ่งเมือง, 2551) ให้ความเห็นว่านักวิชาการและ

นักบริหารงานส่วนใหญ่ถือเอาความพอใจเป็นหลักส าคัญอย่างหนึ่งของเรื่องขวัญก าลังใจ เป็นเหมือน
แกนกลางของบุคคลในการอุทิศทั้งกายและใจในการท างานให้แก่องค์การ โดยเปรียบเปรยว่าขวัญ
ก าลังใจเป็นเช่นเดียวกับร่างกายของมนุษย์ มนุษย์จ าเป็นต้องหมั่นออกก าลังกาย และตรวจสุขภาพอยู่



205 
 

เสมอ จะด ารงชีวิตอยู่ได้และมีพลังเข้มแข็งอยู่ เสมอ องค์การก็เช่นกัน จะด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ต้องหมั่นตรวจตราขวัญก าลังใจในการท างานของบุคลากรในองค์การเสมอด้วย 

4.5 ควำมสัมพันธ์ของขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน 
สมพงษ์ เกษมสิน (2512; อ้างถึงใน วุฒิชาติ เลื่อนสุคันธ์ , 2542) ได้ให้ความเห็นถึง

ความสัมพันธ์ของขวัญและก าลังใจในการท างาน คือ 
1) ขวัญก าลังใจในการท างาน เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจเพ่ือวัตถุประสงค์ของ

องค์การ  
2) สร้างความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ต่อหมู่ คณะและองค์การ เกื้อหนุนให้ระเบียบข้อบังคับ

เกิดผลในด้านการควบคุมความประพฤติของพนักงาน อยู่ในกรอบแห่งระเบียบวินัยและมีศีลธรรมอัน
ดีงาม 

3) สร้างความสามัคคีธรรมในหมู่คณะก่อให้เกิดพลัง ร่วมในกลุ่ม  
4) ท าให้เกิดพลังสามัคคี เพ่ือสามารถฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายขององค์การได้  
5) เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรในองค์การ กับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ

องค์การ 
6) เครื่องหมุนและจูงใจให้สมาชิก หรือหมู่คณะ หรือองค์กรเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใน

กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ 
7) ท าให้เกิดความเชื่อม่ันศรัทธาในองค์การที่ตนปฏิบัติงานอยู่ 
วิจิตร อาวะกุล (2542 อ้างถึงใน วารี อัศวเสนา 2551) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

ขวัญของการท างานมี 6 อย่าง คือ    
1) ภาวการณ์เป็นผู้น าในการบริหารงาน  
2) ความพึงพอใจในหน้าที่การงานที่ปฏิบัติงานอยู่ของบุคคลนั้น 
3) ความศรัทธาและความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อวัตถุประสงค์นโยบายของกลุ่มและ

องค์การ  
4) ความเป็นธรรมในการพิจารณาให้บ าเหน็จความดีความชอบต าแหน่งหน้าที่การงาน 
5) สภาพของการท างานสะดวกสบาย ความล าบากงานหนักเกิดความพึงพอใจหรือไม่พึง

พอใจในการท างาน 
6) สุขภาพทางร่างกายและจิตใจของบุคคลในหน่วยงาน แข็งแรงพอที่จะท างานในหน้าที่ 

หรืออ่อนแอจนท าไม่ไหว 
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วัฒนา มหิพันธ์ (2544) ได้เสนอวิธีวัดขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงานมีวิธีส าคัญอยู่ 4 อย่าง
คือ  

1) การสังเกต เป็นวิธีที่ง่ายและใช้ บังคับบัญชาควบคุมงานอยู่แล้ว การสังเกตท าได้โดยอาศัย
การร่วมสนทนาจากการปฏิบัติงานดูพฤติกรรมที่แสดงออกแล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์จะท าให้ เรา
ทราบถึงภาวะของขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงานได้ แต่ข้อควรระวังคือการแสดงออกหรือ
พฤติกรรมของคนบางคนอาจไม่แสดงออกมาจากใจจริงแต่เป็นการแสร้งท า 

2) การสัมภาษณ์ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถวัดระดับขวัญและก าลังใจของ
คนงานและเป็นเครื่องมือของผู้บริหารที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองได้มากการสัมภาษณ์อาจท าให้ 
เป็นมาตรฐาน โดยมีแบบสอบถามหรือค าถามเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์รวมทั้งแบบฟอร์มที่ใช้ในการ
บันทึกการสัมภาษณ์ด้วยหรืออาจเป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่มีแบบฟอร์มทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และ
ความเหมาะสม  

3) การออกแบบสอบถาม วิธีการนี้อาจเรียกว่าเป็นการส ารวจความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน 
โดยอาศัยแบบสอบถามที่ก าหนดขึ้นมาล่วงหน้าเพ่ือให้รู้ถึงท่าทีของขวัญและก าลังใจของคนงานอาจมี
ทางเลือกท าได้ 2 ทาง คือ  

(1) จ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาท าการส ารวจด้วยกันหรืออาจท าเองโดยพนักงานใน
หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบและระยะเวลา ที่นิยมท ากันควรจะมีการส ารวจปีละครั้ง องค์กรประมาณ  
2 ใน 3 จะจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาท าการส ารวจเพราะผู้ตอบแบบสอบถามจะเกิดความเชื่อถือ
และไม่เกรงใจที่จะตอบค าถาม ตามความจริง 

(2) บุคลากรภายท าแบบสอบถามเนื่องจากรู้สึกปลอดภัยว่าค าตอบจะถูกเก็บเป็น
ความลับแต่ยุ่งยากก็คือการสร้างแบบสอบถามจะต้องให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึงและมีความประสงค์จะ
ให้ผู้ตอบ ตอบอยา่งไร ก็ตามวิธีนี้ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางวิธีหนึ่ง 

4) การเก็บบันทึก การเก็บบันทึกจะอ านวยผลเป็นอย่างมากถ้ามีการเก็บที่เป็นระเบียบเพราะ
การเก็บบันทึกได้แก่การเก็บรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคนงานเกี่ยวกับผลผลิตต้นทุนบันทึก
การขาดงานการมาท างานสายการร้องทุกข์หรืออ่ืน ๆ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการวัดขวัญและก าลังใจ
ของคนงานเพราะการบันทึกต่าง ๆ จะแสดงให้เห็นท่าทีและความคิดเห็นที่มีต่อองค์การ 

ข้อมูลทั่วไปของเทศบำลต ำบลนิคมสงเครำะห์ 
ที่ตั้ง เลขที่ 111 หมู่ที่ 4 ต าบล โคกสะอาด อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 

41000 โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4223-7134, 0-4223-7232 เว็บไซต์ www.nikomsongkroa.go.th 
เทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์  เป็นเทศบาลฯ ขนาดเล็ก มี พ้ืนที่ทั้ งหมด -ตารางกิ โลเมตร  
การปกครองมีหมู่บ้านรวมในเขตพ้ืนที่ 7 หมู่บ้าน ชุมชน 8 ชุมชน จ านวนประชากรทั้งสิ้น 3,353 คน 
แยกเป็น 

 

http://www.nikomsongkroa.go.th/
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ต ำบล ชำย หญิง รวม 

ต าบลนิคมสงเคราะห์ 545 562 1,107 
ต าบลโคกสะอาด 1,291 1,355 2,646 

 

จ านวนครัวเรือน 1,214 ครัวเรือน แยกเป็น 
- ต าบลนิคมสงเคราะห์ จ านวน 331 ครัวเรือน 
- ต าบลโคกสะอาด จ านวน 883 ครัวเรือน 

จ านวนผู้มสีิทธิเลือกตั้งรวม 2,922 คน (รวม 2 ต าบล) 
- ชาย จ านวน 1,383 คน 
- หญิง จ านวน 1,539 คน 

 
5. งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

สุธาทิพย์ บุญเสม (2550) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยจากการศึกษาพบว่าขวัญและก าลังใจ
ในการอยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะประเด็นความยุติธรรมในหน่วยงานโดยเจ้าหน้าที่มักมองว่าคน
ใกล้ชิดมักจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษบ่อยครั้งถึงแม้ว่าผลการปฏิบัติงานจะ
ใกล้เคียงกันแต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงต้องการที่จะปฏิบัติงานต่อไปเนื่องจากมีความภาคภูมิใจในอาชีพ
และเห็นว่าลักษณะงานที่ปฏิบัติงานอยู่เป็นงานที่ช่วยเหลือสังคมได้ มีความมั่นคงในอาชีพ นอกจากนี้
ยังพบว่าปัจจัยด้านอื่น ๆ เช่นสภาพการท างานความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาโอกาสความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที่ความเพียงพอของรายได้ การบังคับบัญชามีผลกับระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

นิตยา พบกิ่ง (2554) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก าลังใจของบุคลากรสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนครโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านนโยบายผู้บริหาร และ
ด้านโครงสร้างองค์การ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก าลังใจของบุคลากรด้านนโยบายผู้บริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัย
ที่มีผลต่อขวัญก าลังใจของบุคลากรด้านโครงสร้างองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก และปัจจัยที่มีผล
ต่อขวัญก าลังใจของด้านความยุติธรรมในหน่วยงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

โดยเมื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก าลังใจของบุคลากร ปัจจัยด้านนโยบายผู้บริหาร , 
ด้านโครงสร้างองค์การและด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน โดยเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก าลังใจของบุคลากรที่มีเพศต่างกันพบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นโดยภาพรวมและ
ในแต่ละด้านไม่ต่างกันเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นกับปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก าลังใจของบุคลากรที่มี
ต าแหน่งแตกต่างกันพบว่าบุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างและข้าราชการมีความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกันเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านนโยบายผู้บริหารด้านความคิดเห็น ของข้าราชการมีความ
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คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยต่อขวัญก าลังใจสูงกว่าพนักงานจ้างส่วนความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับด้าน
โครงสร้างองค์การและด้านความยุติธรรมในหน่วยงานไม่แตกต่างกัน 
 
6. วิธีกำรศึกษำ 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่า
จะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดเทศบาลต าบล
นิคมสงเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ก าหนดตัวแปรในการศึกษาซึ่งประกอบด้วยตัวแปรต้น
หรือตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งตัวแปรอิสระได้แก่ ส่วนตัวแปรตามได้แก่ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 6.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

6.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
ลักษณะของเครื่องมือเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้เป็น

แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาทฤษฎีแนวคิดและเอกสารที่เกี่ ยวข้องโดยค าถามและ
ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอนคือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อค าถาม
เกี่ยวกับประเภทของเจ้าหน้าที่และลักษณะค าถามเป็นการตรวจสอบรายการ 

ตัวแปรต้น 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   - เพศ 
   - อาย ุ
   - ต าแหน่ง 
2. ปัจจัยในท่ีท างาน ได้แก่ 
…- ด้านนโยบายและการบริหารงาน โดยแบ่งออกได้เป็น 
  2.1 ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารงานภายในองค์กร 
  2.2 ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารงานจากภายนอก
องค์กร  
3. ปัจจัยด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัต ิ
4. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
5. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน 
6. ปัจจัยด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ 
7. ปัจจัยด้านการบริหารงานบุคคลและความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 
 
 
 

 

ตัวแปรตำม 

ขวัญก าลังใจในการปฏิบตัิงานของ
บุคลากรเทศบาลต าบลนคิม

สงเคราะห ์
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ตอนที่  2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ย วกับปัจจัยในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
สังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า Rating scale 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลางน้อย และน้อยที่สุด 
โดยผู้วิจัยได้ก าหนดค่าคะแนนแต่ละระดับไว้ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2547) 

ระดับ 5 หมายถึง  ระดับความส าคัญของปัจจัยที่อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ระดับ 4 หมายถึง  ระดับความส าคัญของปัจจัยที่อยู่ในระดับมาก 
ระดับ 3 หมายถึง ระดับความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง  ระดับความส าคัญของปัจจัยอยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง  ระดับความส าคัญของปัจจัยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างขวัญก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

6.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
1) ขอหนังสือรับรอง และแนะน าตัว ผู้ศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ถึงนายกเทศมนตรีต าบลนิคมสงเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพ่ือขอความอนุเคราะห์ใน 
การเก็บ รวบรวมข้อมูล จากบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ 

2) ท าความเข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยอธิบายวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
ผู้ช่วยวิจัยจ านวน 1 ท่าน  

3) ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยในการวิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากร
สังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ 

4) ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามจ านวนแบบสอบถามที่ได้รับคืนด้วยตนเองจนได้
แบบสอบถามที่ครบจ านวน ทุกฉบับ 

6.3 กำรประมวลผลข้อมูล 
การประมวลผลข้อมูล ใช้โปรแกรม SPSS โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและความสมบูรณ์ของข้อมูล  
2) บันทึกข้อมูลลงรหัสตามแบบการลงรหัส (coding form) ในโปรแกรม SPSS  
3) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้บันทึกลงในโปรแกรม SPSS 
4) น าข้อมูล ให้ค่าคะแนนแต่ละข้อมาก าหนด เกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด , 

2545) 
(1) มากที่สุด/เห็นด้วยอย่างยิ่ง ก าหนดให้ 5 คะแนน 
(2) มาก/เห็นด้วย   ก าหนดให้ 4 คะแนน  
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(3) ปานกลาง/ไม่แน่ใจ  ก าหนดให้ 3 คะแนน  
(4) น้อย/ไม่เห็นด้วย  ก าหนดให้ 2 คะแนน 
(5) น้อยที่สุด/ไม่เห็นด้วยที่สุด ก าหนดให้ 1 คะแนน 

5) ประมวลผลตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจัยครั้งนี้  

6.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โปรแกรม SPSS 

(The Statistical Package For The Social Sciences) พร้อมทั้งก าหนดเกณฑ์ให้ความหมาย 
ค่าเฉลี่ยดังนี้  

1) ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายความว่าระดับขวัญก าลังใจมากที่สุด 
2) ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายความว่าขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
3) ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายความว่าขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง 
4) ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายความว่าขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย 
5) ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายความว่าขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ของบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลนิคม

สงเคราะห์ ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรการวิจัยโดยหาค่าความถี่ (Frequency) และมัชฌิมเลขคณิต 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

ทดสอบแบบ Independent-Sample T-Test เพ่ือทดสอบความแตกต่างของเพศจะท าให้
ระดับขวัญก าลังใจ มีความแตกต่างกันหรือไม่ 

ทดสอบแบบ one-way ANOVA เพ่ือทดสอบความแตกต่างของอายุ ระดับการศึกษา 
ประเภทและระดับต าแหน่ง อายุการปฏิบัติงาน และรายได้ต่อเดือน (รวมเงินประจ าต าแหน่ง ค่าเช่า
บ้าน และเงินค่าครองชีพ) จะท าให้ระดับขวัญก าลังใจ มีความแตกต่างกันหรือไม่ 

เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
เทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์อ าเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจะใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
analysis) แล้วน าเสนอเชิงพรรณนาด้วยการแจกแจงความถี่ 
 
7. ผลกำรศึกษำ 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถำนภำพสว่นบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 

1. เพศ   

ชาย 34 45.3 
หญิง 41 54.7 

รวม 75 100.0 
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถำนภำพสว่นบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 

2. อำยุ   
20-30 ปี 21 28.0 

31-40 ปี 13 17.3 

41-50 ปี       �  25 33.3 

51 ปี ข้ึนไป 16 21.3 

รวม 75 100.0 
3. ระดับกำรศึกษำ   

ต่ ากว่าอนุปริญญา 17 22.7 
อนุปริญญา 11 14.7 

ปริญญาตรี 37 49.3 
ปริญญาโท 10 13.3 
ปริญญาเอก - - 

รวม 75 100.0 
4. ประเภทและระดับต ำแหน่ง   

พนักงานจ้างเหมาบริการ 30 40.0 

พนักงานจ้างทั่วไป� 7 9.3 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 15 20.0 

ลูกจ้างประจ า 2 2.7 
ปฏิบัติงาน-ช านาญงาน 5 6.7 

ปฏิบัติการ-ช านาญการ 8 10.7 
อ านวยการ-บริหารงานท้องถิ่น 8 10.7 

รวม 75 100.0 
5. อำยุกำรปฏิบัติงำน    

ต่ ากว่า 5 ปี   29 38.7 
5-10 ปี   13 17.3 
11-15 ปี   20 26.7 

16-20 ปี� 6 8.0 

21 ปีขึ้นไป 7 9.3 

รวม 75 100.0 
6. รำยได้ต่อเดือน (รวมเงินประจ ำต ำแหน่ง  
ค่ำเช่ำบ้ำน และเงินค่ำครองชีพ) 

  

ต่ ากว่า 10,000 บาท 34 45.3 
10,001-15,000 บาท 19 25.3 

15001-20,000 บาท 4 5.3 
20,001-25,000 บาท 5 6.7 
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถำนภำพสว่นบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 

25,001-30,000 บาท 3 4.0 
30,001-35,000 บาท 5 6.7 

35,001-40,000 บาท 3 4.0 

40,000 บาท ขึ้นไป 2 2.7 
รวม 75 100.0 

  
บุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ อ าเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ผู้ตอบ

แบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 75 คน เป็นเพศหญิง 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.70 เพศชาย 34 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 45.30 บุคลากรส่วนมากอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 25 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ
33.30 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 28 บุคลากรส่วนใหญ่นั้น
มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.30 รองลงมาคือ บุคลากรมี
ระดับการศึกษาในระดับต่ ากว่าอนุปริญญา จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.70 ส่วนบุคลากรสังกัด

เทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ที่มีประเภทและระดับต าแหน่ง มากที่สุดคือ �พนักงานจ้างเหมาบริการ 
จ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา คือ บุคลากรที่มีประเภทและระดับต าแหน่ง พนักงาน
จ้างตามภารกิจ จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 คิดเป็นร้อยละ 20 บุคลากรสังกัดเทศบาลต าบล

นิคมสงเคราะห์ที่มีอายุการปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 5 ปี �จ านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.7 รองลงมาคือ 

บุคลากรที่มีอายุการปฏิบัติงาน 11-15 ปี �จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.7 และสุดท้ายบุคลากร
สังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ที่มี รายได้ต่อเดือน คือส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 10 ,000 
บาท จ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.3 รองลงมาคือ มีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท 
จ านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.3  

ระดับขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสังกัดเทศบำลต ำบลนิคมสงเครำะห์
อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน ค่ำเฉลี่ย S.D. ระดับ 
1. ด้านนโยบายและการบริหารงาน  3.62 0.96 มาก 

1.1 ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารงานภายในองค์การ 3.5748 0.79651 มาก 
1.2 ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารงานภายนอกองค์กร  3.6800 0.67770 มาก 

2. ปัจจัยด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  3.6171 0.76505 มาก 
3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  3.5659 0.79542 มาก 

4. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน 3.7211 0.73413 มาก 
5. ปัจจัยด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ 3.3543 0.84004 ปานกลาง 
6. ปัจจัยด้านการบริหารงานบุคคลและความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

3.4800 0.88627 ปานกลาง 

รวม 3.5705 0.66690 มำก 
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ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.58 โดยมีระดับขวัญก าลังใจการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
เทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ อยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่าปัจจัยด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 3.72 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือปัจจัยด้าน
นโยบายและการบริหารงานภายนอกองค์กร มีค่าเฉลี่ยที่ 3.68 อยู่ในระดับมาก รองลงมาอีก คือ 
ปัจจัยด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.62 อยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยด้านนโยบายและ 
การบริหารงานภายในองค์การ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 
3.57 โดยอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ปัจจัยด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ 
โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.35 โดยอยู่ในระดับปานกลาง ตามตารางท่ีได้แจกแจงข้อมูล  

กำรเปรียบเทียบขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสังกัดเทศบำลต ำบลนิคม
สงเครำะห์จ ำแนกตำมปัจจัยคุณลักษณะของบุคคล 

1) เพศ 
เพศ จ ำนวน ค่ำเฉลี่ย S.D. t Sig. 

1. ชาย 34 3.6795 0.73175 1.295 0.519 

2. หญิง 41 3.4801 0.60214   
รวม 75 3.5705 0.66690   

 
เพศชายมีคะแนนเฉลี่ยของขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เท่ากับ 3.67 โดยอยู่

ในระดับมาก และเพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 โดยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อน ามาทดสอบ
ทางสถิติปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นั่นคือเพศชายและเพศหญิงมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

2) อำย ุ
อำย ุ จ ำนวน ค่ำเฉลี่ย S.D. F Sig. 

1. 20-30 ปี 21 3.34 .60576 1.613 .194 

2. 31-40 ปี 13 3.61 .74593   
3. 41-50 ปี    25 3.61 .62281   

4. 51 ปี ข้ึนไป 16 3.80 .70652   
รวม 75 3.5705 0.66690   

 
บุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ ที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป มีคะแนนเฉลี่ยของขวัญ

ก าลังใจในการปฏิบัติงานสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 โดยอยู่ในระดับมาก และกลุ่มที่มีอายุ
ระหว่าง 20-30 ปี มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 โดยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อทดสอบ
ทางสถิติปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยของบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์แต่ละกลุ่มอายุไม่
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แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั้น คืออายุที่ต่างกันของบุคลากรสังกัดเทศบาล
ต าบลนิคมสงเคราะห์ ไม่มีผลท าให้ระดับขวัญก าลังใจ ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

3) ระดับกำรศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำเฉลี่ย S.D. F Sig. 

1. ต่ ากว่าอนุปริญญา  17 4.03 .43453 4.410 .007 

2. อนุปริญญา  11 3.49 .50232   

3. ปริญญาตรี  37 3.36 .72724   
4. ปริญญาโท 10 3.63 .59243   

5. ปริญญาเอก - - - - - 
รวม 75 3.5705 0.66690   

  
พบว่า บุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ ที่มีระดับการศึกษาในระดับต่ ากว่า

อนุปริญญา มีคะแนนเฉลี่ยของขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 
โดยอยู่ในระดับมาก และบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ที่มีระดับการศึกษาในระดับ 
ปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 โดยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อทดสอบทาง
สถิติ ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยของบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ จ าแนกตามระดับ
การศึกษาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 นั่นคือ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน 
ไม่มีผลท าให้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ แตกต่างกัน 

4) ประเภทและระดับต ำแหน่ง 
ประเภทและระดับต ำแหน่ง จ ำนวน ค่ำเฉลี่ย S.D. F Sig. 

1. พนักงานจ้างเหมาบริการ 30 3.56 .70526 1.231 .301 
2. พนักงานจ้างทั่วไป 7 3.49 .53602   
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 15 3.84 .62017   
4. ลูกจ้างประจ า 2 3.39 .01341   
5. ปฏิบัติงาน-ช านาญงาน 5 2.90 .98293   

6. ปฏิบัติการ-ช านาญการ 8 3.66 .37043   
7. อ านวยการ-บริหารงานท้องถิ่น 8 3.62 .68965   

รวม 75 3.5705 0.66690   

  
บุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ ที่มีประเภทและระดับต าแหน่ง  ในประเภท 

พนักงานจ้างตามภารกิจ มีคะแนนเฉลี่ยของขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.84 โดยอยู่ในระดับมาก และบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ ที่มีประเภทและ
ระดับต าแหน่งปฏิบัติงาน -ช านาญงาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 โดยอยู่ ในระดับปานกลาง 
เมื่อทดสอบทางสถิติ ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยของ บุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ จ าแนก
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ตามประเภทและระดับต าแหน่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 นั่นคือ ประเภท
และระดับต าแหน่งที่แตกต่างกัน ไม่มีผลท าให้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
เทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์แตกต่างกัน 

5) อำยุกำรปฏิบัติงำน 
อำยุกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน ค่ำเฉลี่ย S.D. F Sig. 

1. ต่ ากว่า 5 ป ี 29 3.50 .63456 .870 .486 

2. 5-10 ปี   13 3.66 .69747   
3. 11-15 ปี    20 3.53 .54611   

4. 16-20 ปี  6 3.43 1.05473   
5. 21 ปีขึ้นไป 7 3.98 .70856   

รวม 75 3.5705 0.66690   

  
บุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ ที่มีอายุการปฏิบัติงาน 21 ปีขึ้นไป มีคะแนน

เฉลี่ยของขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 โดยอยู่ในระดับมาก และ
บุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ ที่มีอายุการปฏิบัติงาน 16 -20 ปี โดยมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด
เท่ากับ 3.43 โดยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อทดสอบทางสถิติปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยของบุคลากรสังกัด
เทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ จ าแนกตามอายุการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 นั่นคือ บุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ที่อายุการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
ไม่มีผลท าให้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์แตกต่างกัน 

6) รำยได้ต่อเดือน 
รำยได้ต่อเดือน จ ำนวน ค่ำเฉลี่ย S.D. F Sig. 

1. ต่ ากว่า 10,000 บาท  34 3.59 .67251 1.371 .232 
2. 10,001-15,000 บาท  19 3.63 .67499   

3. 15,001-20,000 บาท  4 3.34 .25565   
4. 20,001-25,000 บาท  5 2.91 .86671   
5. 25,001-30,000 บาท  3 4.04 .17277   
6. 30,001-35,000 บาท  5 3.49 .41178   

7. 35,001-40,000 บาท 3 3.56 .92328   
8. 40,000 บาท ข้ึนไป 2 4.37 .13848   

รวม 75 3.5705 0.66690   

  
บุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ ที่มีรายได้ต่อเดือน  40,000 บาทขึ้นไป 

มีคะแนนเฉลี่ยของขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.37 โดยอยู่ใน
ระดับมาก และบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001-25,000 บาท 
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มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเท่ากับ 2.91 โดยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อทดสอบทางสถิติ ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ย
ของบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ บุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ที่จ าแนกตาม
รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ไม่มีผลท าให้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาล
ต าบลนิคมสงเคราะห์แตกต่างกัน 
 
8. สรุปผลกำรวิจัย 

1) ข้อมูลทั่วไป พบว่า พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมา
บริการ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิง มีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 54.70 และ 
มีอายุระหว่าง 20 ถึง 30 ปี มากที่สุด 20-30 ปี จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.0 และส่วนใหญ่ 
มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.30 บุคลากรสังกัดเทศบาลต าบล
นิคมสงเคราะห์ ส่วนมากเป็นประเภทและระดับต าแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวน 30 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 40.0 อยู่ในต าแหน่งและประเภท คิดเป็นร้อยละ มีอายุการปฏิบัติงานส่วนใหญ่ 
ปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.70 และบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบล
นิคมสงเคราะห์ ส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 
45.30 

2) ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของของบุคลากร สังกัด
เทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีรวม 7 ด้านพบว่า ปัจจัยด้านความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดโดยมีเฉลี่ยที่ 3.72 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือด้านนโยบายและ
การบริหารงานโดยมีเฉลี่ยที่ 3.62 อยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ปัจจัยด้าน
ผลตอบแทนและสวัสดิการ โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.35 โดยมีขวัญก าลังใจอยู่ในระดับปานกลาง 

3) ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมมีระดับขวัญก าลังใจอยู่ในระดับ มากโดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.5748 

4) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาล
ต าบลนิคมสงเคราะห์อ าเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน ประเภทและระดับต าแหน่ง และรายได้ค่าตอบแทน ไม่สัมพันธ์กับระดับขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์อ าเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี อย่างมีนัย
ยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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9. กำรอภิปรำยผล  
การศึกษาพบว่าขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลนิคม

สงเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยตรงกับการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี
ผลต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม (บุญมา อัครแสง, 2552) 
ที่พบว่า พบว่าระดับขวัญก าลังใจของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

หากแยกเป็นเฉพาะประเด็นแล้วด้านปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดโดยมีเฉลี่ยที่ 3.72 อยู่ในระดับมาก จึงแสดงว่าบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลนิคมมีความกลม
เลียวกันภายในดี โดยเฉพาะจากข้อค าถามที่ว่า เพ่ือนร่วมงานให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า 
ให้ความร่วมมือท่านในการปฏิบัติงาน ที่มีเฉลี่ยคะแนนสูงสุด ที่ร้อยละ 3.88 และข้อค าถาม บุคลากร
ในหน่วยงานเคารพนับถือซึ่งกันและกันและมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ที่มีเฉลี่ยคะแนนสูงรองลงมา
ที่ร้อยละ 3.80 โดยผลการวิจัยสอดคล้องกับ ทฤษฎีล าดับความต้องการของมาสโลว์ ที่มองความ
ต้องการของมนุษย์เป็นล าดับขั้นจากระดับที่ต่ าสุดไป ไปสู่ระดับที่สูงสุด ที่กล่าวว่าบุคคลย่อมมีความ
ต้องการความผูกพัน เป็นความต้องการความผูกพันกับองค์การและการยอมรับนับถือจากเพ่ือน
ร่วมงาน และยังสอดคล้องกับทฤษฎีการจูงใจของแมคเคลแลนด์ (1985) ได้เน้นความต้องการ 3 
ประการ โดยประการที่ 2 ความต้องการความผูกพัน คือความต้องการที่จะมีความผูกพันกับองค์การ 
จึงท าให้ขวัญก าลังใจของบุคลากร สังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
ในส่วนปัจจัยที่มีมีขวัญก าลังใจอยู่ในระดับปานกลาง มี 2 ด้าน คือ ปัจจัยด้านการบริหารงานบุคคล
และความก้าวหน้าในสายอาชีพที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 เหตุผลเนื่องจากบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบล
นิคมสงเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นั้นส่วนใหญ่เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ซึ่งมีจ านวน
มาถึง 30 คน คิดเป็นร้อยละ 40 โดยพนักงานจ้างเหมาบริการนั้นมีสัญญาเพียงเดือนต่อเดือน และ
เป็นสัญญาที่เทศบาลจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการท าของให้แก่เทศบาล โดยกองต่าง  ๆ เป็น
ผู้ด าเนินการจัดจ้างตามการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงไม่มีความมั่นคงใน
หน้าที่การงานมากนักเนื่องจากสัญญาเพียงเดือนต่อเดือน ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่ของเทศบาลต าบลนิคม
สงเคราะห์ มีความมั่นคงในหน้าที่การงานที่น้อยมากจากสัญญาเดือนต่อเดือน จึงไม่เห็นความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ อีกทั้งพนักงานจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานประเภทเดียวที่ไม่ได้ใช้บังคับตาม 
พระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จึงไม่อยู่ในแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตาม พระราชบัญญัติดังกล่าวอีกด้วย จึงส่งผลต่อขวัญก าลังใจ ซึ่งหากดูจากข้อค าถามที่ว่า 
ท่านไม่คิดจะย้ายไปท างานที่หน่วยงานอ่ืนถึงแม้จะมีโอกาสที่มีค่าเฉลี่ยเพียง 3.29 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
บุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความคิดที่จะย้ายไป
ท างานที่หน่วยงานอ่ืน เนื่องด้วยจากความไม่มั่นคงในหน้าที่การงานของตนเอง สอดคล้องกับทฤษฏี
ของภิญโญ สาธร (2518) ที่กล่าวถึงการสร้างขวัญและก าลังใจดังนี้ มี 6 ปัจจัยนั้น โดยปัจจัยที่ 3 
ระบบการวัดผลความส าเร็จในการท างานเช่นระบบการเลื่อนต าแหน่งการเลื่อนเงินเดือนการโยกย้าย
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สิ่งเหล่านี้ถ้าปฏิบัติอย่างไม่มีระเบียบไม่มีกฎเกณฑ์ก็จะท าให้มีผลกระทบต่อขวัญมากที่สุด และ
สอดคล้องกับ วิจิตร อาวะกุล (2542) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขวัญของการท างานมี 6 อย่าง 
โดยภาวการณ์เป็นผู้น าในการบริหารงาน และความเป็นธรรมในการพิจารณาให้บ าเหน็จความดี
ความชอบต าแหน่งหน้าที่การงาน ส่งผลกระทบต่อขวัญของการท างาน และทฤษฎีล าดับความ
ต้องการของมาสโลว์ ที่มองความต้องการของมนุษย์เป็นล าดับขั้นจากระดับที่ต่ าสุดไป ไปสู่ระดับที่
สูงสุด มองถึงความต้องการความมั่นคงหรือความปลอดภัยของบุคคล ความต้องการเหล่านี้เป็นความ
ต้องการที่จะเป็นอิสระจากอันตรายทางกาย และความกลัวต่อการสูญเสียงาน ทรัพย์สิน อาหาร หรือ
ที่อยู่อาศัย  

ส่วนปัจจัยอีกด้านที่อยู่ในระดับปานกลางและมีค่าเฉลี่ยที่ต่ าสุดคือ ปัจจัยด้านผลตอบแทน
และสวัสดิการ โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.35 เหตุก็จะสอดคล้องกับปัจจัยด้านการบริหารงานบุคคลและ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยในข้อค าถามท่ีว่าท่านสามารถเบิกสวัสดิการต่าง ๆ ของเทศบาลต าบล
นิคมสงเคราะห์ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงได้อย่างสะดวก และข้อค าถามที่ว่าการ
พิจารณาความดีความชอบใช้ระบบคุณธรรม และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน 
เพียง 3.27 เนื่องจากพนักงาน จ้างเหมาบริการนั้นไม่สามารถเบิกสวัสดิการต่าง ๆ และเบี้ยเลี้ยงต่าง ๆ 
ได้ อีกทั้ง การจ่ายเงินค่าตอบของเทศบาลให้พนักงานจ้างเหมาบริการนั้นยังไม่ตรงกับ ประเภท
ต าแหน่งอ่ืนอีกด้วย จะได้ช้ากว่าบุคลากรประเภทอ่ืน ประมาณ 1 สัปดาห์ อีกทั้งก่อนท าการลงพ้ืนที่
ส ารวจ กลุ่มเป้าหมาย เทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ ได้มีการเลิกจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ 
จ านวนทั้งหมด 30 ราย เหตุเนื่องจาก การอ้างว่าไม่มีงบประมาณในการต่อสัญญาจ้าง โดยมีการขอได้
มีการยื่นญัตติ ไปยังจากสภาเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ โดยฝ่ายบริหารเพ่ือขอมติการโอน
งบประมาณของกองช่าง ไปเป็นเงินไว้ใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนของ พนักงานจ้างเหมาบริการ โดยตาม
เทศบัญญัตินั้นงบประมาณตั้งขึ้นเพ่ือสร้างถนน แต่สภามีมติไม่เห็นชอบกับการโอนงบประมาณ 
เพ่ือมาใช้จ่ายในการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการตามที่ฝ่ายบริหารเสนอจึงท าให้พนักงานจ้างเหมา
บริการไปร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ในเรื่องดังกล่าวจึงเกิดการสอบสวนในเรื่องนี้ขึ้น โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัด สั่งให้นายอ าเภอ สอบสวน เหตุการณ์ดังกล่าว แต่เบื้องต้นให้เยียวยาโดยการจ้างพนักงานจ้าง
เหมาบริการไปพลางก่อน จนกว่างบประมาณท่ีตั้งไว้ตามเทศบัญญัติจะหมดลง โดยท างานให้พนักงาน
จ้างเหมาบริการนั้นไม่ได้มาปฏิบัติงาน 4 วัน จึงท าให้ค่าตอบแทนลดลงจึงส่งผลต่อระดับขวัญก าลังใจ
ของบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg 
ที่ได้กล่าวว่า องค์ประกอบที่ท าให้เกิดความสุขจากการท างานมีอยู่ 2 องค์ประกอบ คือ 1) ปัจจัยจูงใจ  
เป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อเรื่องงานโดยตรง ท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน และก่อให้เกิดความสุข
จากการท างาน บุคคลย่อมจะถูกจูงใจให้เพ่ิมผลผลิตโดยมีแรงจูงใจเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย  
2) ปัจจัยค้ าจุน เป็นปัจจัยที่ใช้ค้ าจุน ใช้บ ารุงรักษาจิตใจของบุคคลให้ท างานแต่มิได้เป็นสิ่งจูงใจ
ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการท างาน หากไม่มีปัจจัยนี้หรือมีใน
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ลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์กร จะส่งผลให้บุคคลในองค์การนั้น เกิดความคิดหรือทัศนคติ
ไม่ดีต่องาน ปัจจัยนี้เช่นในเรื่อง เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล คือ ค่าจ้าง ค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่ได้
จากการปฏิบัติงาน รวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น เมื่อเกิดจาก
เหตุที่กล่าวมาขางต้นจึงส่งผลท าให้ระดับของขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ต าบลนิคมสงเคราะห์อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นั้นต่ าลงไป แต่ยังคงอยู่ในระดับปานกลาง 
   
10. ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของของบุคลากร ศึกษาเฉพาะ
กรณีเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยเสนอแนะดังนี้ 

1) จากผลการวิจัยด้านปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก าลังใจของบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลนิคม
สงเคราะห์อ าเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้าน
ผลตอบแทนและสวัสดิการ และปัจจัยด้านการบริหารงานบุคคลและความก้าวหน้าในสายอาชีพ อยู่ใน
ระดับปานกลาง เทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ ควรพัฒนาและท านุบ ารุงขวัญก าลังใจต่อบุคลากรใน
สังกัดให้ดีอยู่เสมอ และเพ่ิมเติมในด้านของการบริหารงานบุคคลและความก้าวหน้าเช่นการเซ็นสัญญา
พนักงานจ้างเหมาบริการให้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นเป็นต้น 

2) ควรให้มีการติดตามผลน าเอาความรู้ เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก าลังใจของบุคลากร
สังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ไปใช้ในการบริหารงานของบุคลากร
ในสังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี หรือบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีความใกล้เคียงกัน เพ่ือให้มีความเจริญก้าวหน้าในสายวิชาชีพและสายการปฏิบัติ 
และเปน็การพัฒนาบุคลากรขององค์การต่อไป 

3) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเฉพาะบุคลากร
สังกัดเทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์อ าเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเท่านั้นควรให้มีการศึกษาในหน่วยงาน
อ่ืนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน เช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบล
อ่ืน ๆ เพ่ือจะได้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งในองค์กร
ภาครัฐอื่น หรือองค์กรในภาคเอกชนอื่นๆที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

4) ควรมีการศึกษาวิจัยความคิดเห็นของผู้ บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคลากรอื่น เพ่ือจะได้ทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการบริหารองค์ 
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ธิติพงศ์ กุลภา* 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง ความต้องการของบุคลากรท้องถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษา 
บุคลากรท้องถิ่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนมครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัย          
เชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือศึกษาความต้องการของบุคลากรท้องถิ่นในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และศึกษาปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการฝึกอบรมของส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่จังหวัด
นครพนม ทั้ง 104 แห่ง จ านวน 330 คน ประกอบด้วย สายงานผู้บริหาร จ านวน 114 คน สายงาน 
ผู้ปฏิบัติ จ านวน 216 คน ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 50.3 อายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 45.2 จบการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 50.9 สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล ร้อยละ 59.7 ด ารงต าแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติ ร้อยละ 65.5 และเคยได้รับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาแล้วทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ ร้อยละ 92.7 ความต้องการ
ของบุคลากรท้องถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 
เมื่อพิจารณาความต้องการรายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาต่อบุคลากรท้องถิ่นส่วนใหญ่ต้องการศึกษา
ต่อในหลักสูตรที่สามารถน ามาปรับใช้กับหน่วยงานได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ด้านการสัมมนา 
ต้องการสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจ สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ แก่บุคลากรและสามารถน ามาปรับใช้กับ
การท างานได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ด้านการศึกษาดูงาน ต้องการศึกษาดูงานนอกส านักงานที่ตนเอง
ปฏิบัติอยู่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และด้านอ่ืน ๆ ต้องการการให้ค าปรึกษา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
การท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ส าหรับปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนมในภาพรวมระดับปัญหาอุปสรรคอยู่ในระดับ 
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 จ าแนกเป็นปัญหาและอุปสรรคที่มาจากหน่วยฝึกอบรม (ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม) คือ หลักสูตรเปิดอบรมมีน้อยไม่หลากหลาย และไม่ตรง
ตามความต้องการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 และปัญหาที่มาจากภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
E-mail: Thitipong.kul@stu.nida.ac.th 
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งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนจ ากัด ส่งผลต่อการอนุมัติเข้าฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ย 
3.51 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ 1) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และแผนงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ที่เป็นรูปธรรม 2) 
การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมควรยึดตามความต้องการของบุคลากรท้องถิ่นมากกว่าจะเป็นแบบ
ที่ผู้จัดเป็นผู้ก าหนด 3) หลักสูตรการพัฒนาควรมีลักษณะที่เป็นการบูรณาการทางความคิด หรือ
หลักสูตรที่เป็นแบบการพัฒนาแบบองค์รวม และหลักสูตรมีเนื้อหาที่ทันสมัย องค์ความรู้ใหม่ ๆ 
สามารถน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน เพ่ือเปิดทัศนคติของบุคลากรท้องถิ่นให้ทันสมัยตามกระแส
โลกาภิวัตน์ 

ค ำส ำคัญ: การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น, การฝึกอบรม, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. บทน ำ 

บุคลากรท้องถิ่นเป็นทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐประเภทหนึ่งที่เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเจริญเติบโต และเป็นหัวใจส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับประเทศ จึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมส าหรับการ
ปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันจะท าให้การขับ เคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ขององค์กรบรรลุ
เป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ ส่งผลให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าน าพาไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ประกอบกับแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่มีเป้าหมายสูงสุด
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐและตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มี
ศักยภาพเพ่ิมขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเป็นหัวใจของการพัฒนาองค์กร
อย่างยั่งยืน 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีอ านาจหน้าที่และภารกิจในการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านบุคลากร ด้านการเงินการคลัง ด้านการบริหารการพัฒนา 
และการตรวจสอบติดตามประเมินผลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในส่วนของการด าเนินงาน
พัฒนาด้านบุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นได้ร่วมกับ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จัดท าโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ทุกระดับตามแผนพัฒนาบุคลากรและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น การศึกษา 
การอบรม สัมมนา เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความ
เชื่อมั่นและพึงพอใจในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาคสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่เป็นตัวแทน และเป็นกลไกหลักของกรมส่งเสริมการปกครอง
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ท้องถิ่น มีหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัด
ให้มีความเข้มแข็ง โดยในแต่ละปีงบประมาณได้จัดท าโครงการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมเชิง
ปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ และอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้ง พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และนโยบายรัฐบาล เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุวัตถุประสงค์  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นซึ่งมี
ภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในภาพรวมระดับประเทศ ขณะที่
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนมมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นใน
เขตพ้ืนที่จังหวัด ซึ่งในการด าเนินงานที่ผ่านมายังมิได้มีการน าเอาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ที่มีอยู่และข้อมูลสภาพปัญหาในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นที่ผ่านมา มาประมวลและวิเคราะห์
เพ่ือให้สามารถเห็นภาพรวมของการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นได้ทั้งหมด ส่งผลต่อการพิจารณาก าหนด
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมีความไม่เหมาะสม และไม่สอดคล้อง หรือครอบคลุมกับความ
ต้องการของบุคลากรท้องถิ่น 

ดังนั้น ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนมในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ใน
การส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญใน
การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นดังกล่าว จึงมุ่งศึกษาภาพรวมความต้องการของบุคลากรท้องถิ่นในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสภาพปัญหาเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาก าหนด
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็น
ในมุมมองของบุคลากรท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและความต้องการของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษาความต้องการของบุคลากรท้องถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นของส านักงาน

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม 
 

3. วิธีกำรศึกษำ 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจึงก าหนดระเบียบ

วิธีวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามของการวิจัยประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
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3.1 ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย 
ประชากร (Population) ที่ท าการศึกษาในครั้งนี้เป็นบุคลากรท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติงานในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดนครพนม ทั้ง 104 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม จ านวน 1 แห่ง เทศบาล จ านวน 22 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 81 
แห่ง โดยมีกรอบอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,899 คน (ระบบ
ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2563) จ าแนกออกเป็น 2 สาย
งาน ดังนี้ 

1) สายงานผู้บริหาร ประกอบด้วย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ด ารงต าแหน่งปลัด
หรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ านวยการส านัก/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้าฝ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีคนครองต าแหน่ง จ านวน 657 คน 

2) สายงานผู้ปฏิบัติ ประกอบด้วย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ (ระดับปฏิบัติการ/ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ) และประเภททั่วไป (ระดับ
ปฏิบัติงาน/ระดับช านาญงาน/อาวุโส) มีคนครองต าแหน่ง จ านวน 1,242 คน 

3.2 กำรก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง 
การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของบุคลากรท้องถิ่นผู้ศึกษาได้ก าหนดโดยวิธีการหาขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างตามสูตรของ Yamane ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 330 คนประกอบกับขนาดของประชากร
กลุ่มเป้าหมายมีความแตกต่างกัน ผู้ศึกษาจึงค านวณตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของ
ประชากรแบบโควต้า (Quota Sampling) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรท้องถิ่นสายงาน
ผู้บริหารจ านวน 114 คน และสายงานผู้ปฏิบัติจ านวน 216 คน ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างบุคลากรท้องถิ่นที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีทั้งสิ้น จ านวน 330 คน หลังจากนั้นผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
วิธีการขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามสัดส่วนที่ก าหนด 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิดส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้อมูลใน

การสอบถาม มี 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ความต้องการของ
บุคลากรท้องถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้ศึกษาได้ก าหนดระดับความต้องการของบุคลากร
ท้องถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ออกเป็น 5 ระดับ และส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคหรือ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
นครพนม ผู้ศึกษาได้ก าหนดระดับของปัญหาและอุปสรรคออกเป็น 5 ระดับ  
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3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถามจะน าไปประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

SPSS for Windows (Statistic Package for Social Sciences) โดยใช้ค่าทางสถิติเพ่ือน ามาใช้ใน
การศึกษา คือ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
4. ผลกำรศึกษำ 

4.1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของบุคลำกรท้องถิ่น 
พบว่า บุคลากรท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.3 และเพศชาย ร้อยละ 49.7 มีอายุ

ระหว่าง 41 ปี ถึง 50 ปี ร้อยละ 45.2 รองลงมามีอายุระหว่าง 31 ปี ถึง 40 ปี ร้อยละ 34.2  
อายุระหว่าง 51 ปี ถึง 60 ปี ร้อยละ 13.0 และอายุระหว่าง 18 ปี ถึง 30 ปี ร้อยละ 7.6 จบการศึกษา
ระดับปริญญาโท ร้อยละ 50.9 รองลงมา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 42.4 จบการศึกษา
ต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 5.8 และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 0.9 สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ร้อยละ 59.7 รองลงมาสังกัดเทศบาล ร้อยละ 39.1 และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม ร้อยละ 1.2 ด ารงต าแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติ ร้อยละ 65.5 และด ารงต าแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร ร้อยละ 34.5 และเคยได้รับการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์แบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ร้อยละ 92.7 และรองลงมาไม่เคยได้รับการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ ร้อยละ 7.3 

4.2 ควำมต้องกำรของบุคลำกรท้องถิ่นในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
พบว่า ความต้องการของบุคลากรท้องถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.03 เนื่องจาก ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
บริการสาธารณะ และบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับต้องด าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามนโยบาย
รัฐบาล และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งภารกิจตามอ านาจหน้าที่ดังกล่าว ต้องใช้ความรู้ ทักษะ 
และความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับสูง บุคลากรท้องถิ่นจึงมีความต้องการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทั้งแบบทางการเช่น การศึกษาต่อ และแบบไม่เป็นทางการ เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
การสัมมนา และอ่ืน ๆ โดยจ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ 

1) ด้ำนกำรศึกษำต่อ  
ความต้องการของบุคลากรท้องถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาต่อ พบว่าใน

ภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 เมื่อพิจารณาความต้องการด้านการศึกษาต่อใน
รูปแบบต่าง ๆ พบว่า รูปแบบการพัฒนาด้านการศึกษาต่อที่ต้องการมากที่สุด ได้แก่ ศึกษาต่อใน
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หลักสูตรที่สามารถน ามาปรับใช้กับหน่วยงานได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และศึกษาต่อในหลักสูตรสาย
งานที่ตนปฏิบัติอยู่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 

รูปแบบการพัฒนาด้านการศึกษาต่อที่ต้องการมาก ได้แก่ ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของ
รัฐบาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 การสนับสนุน ช่วยเหลือด้านงบประมาณในการศึกษาต่อจากหน่วยงาน      
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ศึกษาต่อภายในประเทศ ก็ต่อเมื่อได้รับทุนจากหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.01 การสนับสนุน ช่วยเหลือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ในการศึกษาต่อมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ศึกษาต่อนอก
เวลาราชการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ศึกษาต่อในหลักสูตรที่ตนสนใจ แม้จะไม่อยู่ในสายงานที่ตน
ปฏิบัติอยู่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และศึกษาต่างประเทศ ก็ต่อเมื่อได้รับทุนจากหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.41  

รูปแบบการพัฒนาด้านการศึกษาต่อที่ต้องการปานกลาง ได้แก่ ศึกษาต่อภายในประเทศ 
แม้ว่าจะใช้ทุนส่วนตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของเอกชน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.69 ศึกษาต่อในเวลาราชการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.62 และรูปแบบการพัฒนาด้านการศึกษา
ต่อที่ต้องการน้อย ได้แก่ ศึกษาต่อต่างประเทศ แม้จะใช้ทุนส่วนตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.87 

2) ด้ำนกำรฝึกอบรม 
ความต้องการของบุคลากรท้องถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการฝึกอบรม พบว่า        

ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 เมื่อพิจารณาความต้องการด้านการฝึกอบรมใน
รูปแบบต่าง ๆ พบว่า รูปแบบการพัฒนาด้านการฝึกอบรมที่ต้องการมากที่สุด ได้แก่ ฝึกอบรมใน
หลักสูตรที่ทันสมัย องค์ความรู้ใหม่ ๆ สามารถน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.60 ฝึกอบรมกับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ฝึกอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานที่ตนปฏิบัติอยู่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ฝึกอบรมหลักสูตร
การใช้เทคโนโลยี/เทคนิค/วิทยาการสมัยใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ฝึกอบรมโดยเน้นการเสริมสร้าง
ทักษะความช านาญในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ฝึกอบรมโดยเน้นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและทัศนคติของบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.46 การสนับสนุน และช่วยเหลือด้านงบประมาณ การฝึกอบรมจากหน่วยงานอย่างเพียงพอ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43  

รูปแบบการพัฒนาด้านการฝึกอบรมต้องการมาก ได้แก่ ฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานจริง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับผู้น า หรือผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ฝึกอบรม
หลักสูตรอ่ืน แม้ว่าจะไม่อยู่ในสายงานที่ตนปฏิบัติงานอยู่  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ฝึกอบรมกับองค์กร
เอกชนหรือสถาบันอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 และรูปแบบการพัฒนาด้านการฝึกอบรมต้องการปาน
กลางได้แก่ ฝึกอบรมเองภายในหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 
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3) ด้ำนกำรศึกษำดูงำน 
ความต้องการของบุคลากรท้องถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาดูงาน พบว่า  

ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 เมื่อพิจารณาความต้องการด้านการศึกษาดูงานใน
รูปแบบต่าง ๆ พบว่า รูปแบบการพัฒนาด้านการศึกษาดูงานที่ต้องการมากที่สุด ได้แก่ ศึกษาดูงาน
นอกส านักงานที่ตนเองปฏิบัติอยู่  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และศึกษาดูงานการปฏิบัติงานจริงของ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 

รูปแบบการพัฒนาด้านการศึกษาดูงานที่ต้องการมาก ได้แก่ จัดให้มีการศึกษาดูงานอย่าง
ต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 จัดทัศนศึกษาและดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และจัดสรรงบประมาณในการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศอย่าง
เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 

4) ด้ำนกำรสัมมนำ 
ความต้องการของบุคลากรท้องถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการสัมมนา พบว่า 

ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 เมื่อพิจารณาความต้องการด้านการสัมมนา
รูปแบบต่าง ๆ พบว่า รูปแบบการพัฒนาด้านการสัมมนาที่ต้องการมากที่สุด ได้แก่ การสัมมนาใน
หัวข้อที่น่าสนใจ สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ แก่บุคลากรและสามารถน ามาปรับใช้กับการท างานได้  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 การสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานที่ตน
ปฏิบัติงานอยู่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และการสนับสนุน ช่วยเหลือด้านงบประมาณในการสัมมนา
อย่างเพียงพอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 

รูปแบบการพัฒนาด้านการสัมมนาที่ต้องการมาก ได้แก่ สัมมนาทางวิชาการในหัวข้อที่
น่าสนใจแม้จะไม่อยู่ในสายงานที่ตนปฏิบัติงานอยู่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และสัมมนาทางวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 

5) ด้ำนอ่ืน ๆ 
ความต้องการของบุคลากรท้องถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอ่ืน ๆ พบว่า 

ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 เมื่อพิจารณาความต้องการด้านอ่ืน ๆ รูปแบบต่าง 
ๆ พบว่า รูปแบบการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ที่ต้องการมากที่สุด ได้แก่ การให้ค าปรึกษา เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจในการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และการสอนงานเพ่ือให้รู้และเข้าใจในระบบการท างาน
รูปแบบใหม่ ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 

รูปแบบการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ที่ต้องการมาก ได้แก่ การเป็นพ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยสอนงานและ
แนะน าการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 การมอบหมายงานพิเศษ เพ่ือให้ท างานในรูปแบบใหม่ ๆ 
หรืองานที่ท้าทายความสามารถ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่การท างาน
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้การท างาน ลักษณะงานในรูปแบบต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 
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4.3 ปัญหำและอุปสรรคเกี่ยวกับกำรฝึกอบรมบุคลำกรท้องถิ่นของส ำนักงำนส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม 

พบว่า ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นของส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 โดยจ าแนกเป็นรายด้าน 
ดังนี้ 

1) ปัญหำและอุปสรรคที่มำจำกหน่วยฝึกอบรม (ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครพนม) พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ได้แก่ หลักสูตร
เปิดอบรมมีน้อย ไม่หลากหลาย และไม่ตรงตามความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 3.08 ค่าลงทะเบียนสูง 
มีค่าเฉลี่ย 3.07 มีผู้เข้าอบรมในแต่ละครั้งจ านวนมากเกินไป มีค่าเฉลี่ย 3.06 ช่วงเวลาการฝึกอบรมไม่
สอดคล้องกับความสะดวกของผู้เข้าอบรม มีค่าเฉลี่ย 2.90 วิทยากรท าการถ่ายทอดเนื้อหาไม่น่าสนใจ 
มีค่าเฉลี่ย 2.88 การประชาสัมพันธ์รับสมัครล่าช้า/ไม่ทั่วถึง มีค่าเฉลี่ย 2.85 ช่องทางการช าระ
ค่าลงทะเบียนมีน้อย และไม่สะดวก มีค่าเฉลี่ย 2.78 และหน่วยจัดไม่มีการจัดเตรียมที่พักค้างคืนให้
ระหว่างการอบรม มีค่าเฉลี่ย 2.64 

2) ปัญหำและอุปสรรคที่มำจำกภำยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ในภาพรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 เมื่อพิจารณาปัญหารายประเด็น พบว่า ระดับปัญหาและ
อุปสรรคที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนจ ากัด ส่งผลต่อ
การอนุมัติเข้าฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ย 3.51 

ระดับปัญหาและอุปสรรคที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ไม่มีคนท างานแทน หรือมีภาระงาน
มาก ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ มีค่าเฉลี่ย 3.08 ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาไม่เห็น
ความส าคัญของการอบรม มีค่าเฉลี่ย 2.77 และระดับปัญหาและอุปสรรคที่อยู่ในระดับน้อย ได้แก่ 
ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชามีความล าเอียง/เลือกปฏิบัติในการคัดเลือกบุคลากรเข้าฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ย 
2.52 

 
5. สรุปผล อภิปรำย และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผล 
1) ข้อมูลข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของบุคลำกรท้องถิ่น 
การวิจัยครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.3 อายุระหว่าง

41-50 ปี ร้อยละ 45.2 จบการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 50.9 สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ร้อยละ 59.7 ด ารงต าแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติ ร้อยละ 65.5 และเคยได้รับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์มาแล้วทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ ร้อยละ 92.7  
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2) ควำมต้องกำรของบุคลำกรท้องถิ่นในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
จากการสอบถามบุคลากรท้องถิ่น พบว่า ความต้องการของบุคลากรท้องถิ่นในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 เมื่อพิจารณาความต้องการรายด้าน 
พบว่า บุคลากรท้องถิ่นมีความต้องการในการพัฒนาด้านการศึกษาต่อมากที่สุด อาทิ ต้องการศึกษาต่อ
ในหลักสูตรสายงานที่ตนปฏิบัติอยู่  และต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรที่สามารถน ามาปรับใช้กับ
หน่วยงานได ้

ด้านการฝึกอบรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 อาทิ ต้องการฝึกอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานที่ตนปฏิบัติอยู่  ต้องการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้
เทคโนโลยี/เทคนิค/วิทยาการสมัยใหม่ ต้องการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ทันสมัย องค์ความรู้ใหม่ ๆ 
สามารถน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้ ต้องการการสนับสนุน ช่วยเหลือด้านงบประมาณการ
ฝึกอบรมจากหน่วยงานอย่างเพียงพอ ต้องการฝึกอบรมกับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์เฉพาะ
ด้าน ต้องการฝึกอบรมโดยเน้นการเสริมสร้างทักษะความช านาญในการปฏิบัติงาน และต้องการ
ฝึกอบรมโดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ด้านการศึกษาดูงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 อาทิ ต้องการศึกษา     
ดูงานนอกส านักงานทีต่นเองปฏิบัติอยู่ และต้องการศึกษาดูงานการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ด้านสัมมนา ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 อาทิ ต้องการสัมมนาทาง
วิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานที่ตนปฏิบัติงานอยู่ ต้องการสัมมนาในหัวข้อที่
น่าสนใจ สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ แก่บุคลากรและสามารถน ามาปรับใช้กับการท างานได้ และต้องการ
การสนับสนุน ช่วยเหลือด้านงบประมาณในการสัมมนาอย่างเพียงพอ 

ด้านอ่ืน ๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 อาทิ ต้องการการสอนงาน
เพ่ือให้รู้และเข้าใจในระบบการท างานรูปแบบใหม่ ๆ และต้องการการให้ค าปรึกษา เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจในการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 

3) ปัญหำและอุปสรรคเกี่ยวกับกำรฝึกอบรมบุคลำกรท้องถิ่นของส ำนักงำนส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม 

ส าหรับปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นของส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ในภาพรวมปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.93 จ าแนกเป็นปัญหาและอุปสรรคที่มาจากหน่วยฝึกอบรม (ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม) คือ หลักสูตรเปิดอบรมมีน้อย ไม่หลากหลาย และไม่ตรงตามความต้องการ 
ค่าลงทะเบียนสูง และมีการก าหนดผู้เข้าอบรมมากเกินไป ส าหรับปัญหาที่มาจากภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนจ ากัด ส่งผลต่อการ
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อนุมัติเข้าฝึกอบรม และไม่มีคนท างานแทน หรือมีภาระงานมาก ท าให้ไม่สามารถเข้าร่ วมการ
ฝึกอบรมได้ 

5.2 อภิปรำยผลกำรศึกษำ 
การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นถือเป็นกระบวนการส าคัญเพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานด้านการจัดบริการสาธารณ และการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ในพระราชบัญญัติจัดตั้ง และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายรัฐบาล และ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งภารกิจตามอ านาจหน้าที่ดังกล่าว ต้องใช้ความรู้  ทักษะ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับสูง บุคลากรท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทั้งแบบทางการ อาทิ การศึกษาต่อ และแบบไม่เป็นทางการ อาทิ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การ
สัมมนา และอ่ืน ๆ 

จากผลการศึกษาความต้องการของบุคลากรท้องถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าว 
พบว่า บุคลากรท้องถิ่นมีความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับมาก เนื่องจาก ปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการมากมาย ทั้งภารกิจที่ก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง และภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งล้วนแต่
เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแนวทาง
ที่กฎหมายก าหนด บางภารกิจเป็นภารกิจใหม่ต้องใช้ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับสูง 
จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรท้องถิ่นทั้งแบบทางการ และไม่เป็นทางการ 
อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมีการก าหนดแนวทาว
ทางการพัฒนาไม่สอดคล้องและครอบคลุมกับความต้องการของบุคลากรท้องถิ่น โดยจ าแนกได้ 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น มีการก าหนด
หลักสูตรฝึกอบรมที่เฉพาะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของแต่ละต าแหน่งเท่านั้น และมีรอบ
ก าหนดการฝึกอบรมที่จ ากัด เช่น หลักสูตรข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป/
วิชาการ และหลักสูตรนักบริหารงานต่าง ๆ ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากรท้องถิ่นส่วนใหญ่ที่มีความต้องการฝึกอบรมในหลักสูตรลักษณะที่เป็นการบูรณา
การทางความคิด หรือหลักสูตรที่เป็นแบบการพัฒนาแบบองค์รวม และหลักสูตรมีเนื้อหาที่ทันสมัย 
องค์ความรู้ใหม่ ๆ สามารถน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้ 

ส่วนที่ 2 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จัดท าโครงการฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถิ่นน้อย ไม่หลากหลาย อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ กล่าวคือ ส านักงานฯ ไม่มี
งบประมาณส าหรับการจัดฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น จ าเป็นต้องอาศัยค่าลงทะเบียนจากองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นงบประมาณในการบริหารโครงการ การพิจารณาก าหนดหลักสูตรการ
ฝึกอบรม จึงเลือกจัดเฉพาะหลักสูตรที่มีความจ าเป็น และมีปัญหาในทางปฏิบัติเท่านั้น  

ส าหรับปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นของส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม จากผลการศึกษาพบว่า เป็นปัญหามาก คือ งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนจ ากัด เนื่องจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการตั้งงบประมาณการ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ มีจ านวนจ ากัด การพิจารณาของผู้บริหารในการ
ส่งบุคลากรท้องถิ่นเข้าฝึกอบรมจึงค านึงถึงหลักความคุ้มค่า และประโยชน์ที่จะได้รับ ท าให้บุคลากร
ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาไม่ทั่วถึง และไม่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และ

สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรท้องถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ
ต่อส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ดังนี้ 

1) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และแผน
งบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ที่เป็นรูปธรรม  

2) การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมควรยึดตามความต้องการของบุคลากรท้องถิ่นมากกว่า
จะเป็นแบบที่ผู้จัดเป็นผู้ก าหนด 

3) หลักสูตรการพัฒนาควรมีลักษณะที่เป็นการบูรณาการทางความคิด หรือหลักสูตรที่เป็น
แบบการพัฒนาแบบองค์รวม และหลักสูตรมีเนื้อหาที่ทันสมัย องค์ความรู้ใหม่ ๆ สามารถน ามาปรับใช้
กับการปฏิบัติงาน เพ่ือเปิดทัศนคติของบุคลากรท้องถิ่นให้ทันสมัยตามกระแสโลกาภิวัตน์ 
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ประชำธิปไตยกับกำรมสี่วนร่วมทำงกำรเมอืงของประชำชนในอ ำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธำนี 

ธิรดา นันทิสุทธิ์* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “ประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของประชาชนในอ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ และสื่อที่ได้รับทางการเมือง 2) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น มุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้านการติดตาม
ข่าวสารทางการเมือง และด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน จ านวนทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ได้แก่ การเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test)   

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง และเมื่อท าการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชน จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ และสื่อ
ที่ได้รับทางการเมือง พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ แตกต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน 
แต่ประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกัน มีการศึกษาแตกต่างกัน มีอาชีพแตกต่างกัน และได้รับสื่อทาง
การเมืองที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

ค ำส ำคัญ: ประชาธิปไตย, การเมือง, การมีส่วนร่วม  
 
 
 

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์  
E-mail: Thirada1404jeab@gmail.com 
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1. บทน ำ 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองถือเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในการขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตย

ให้ไปสู่แก่นแท้ของระบอบการเมืองการปกครองที่เป็นของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน
อย่างแท้จริง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยได้มากขึ้น โดยบัญญัติให้การเลือกตั้งเป็น  “หน้าที่ของ
ปวงชนชาวไทย” ในหมวด 4 ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 50 (7) บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลง
ประชามติอย่างอิสระโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นส าคัญการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และมีความส าคัญต่อการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นอย่างยิ่งเพราะการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองของ
ประชาชนที่ประชาชนได้ท าหน้าที่ปกครองตนเองโดยตรง (Direct Democracy) แต่ในทางปฏิบัตินั้น 
ไม่สามารถกระท าได้ จึงเกิดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทน ( Indirect 
Democracy or Representative Government) โดยประชาชนเลือกผู้แทนขึ้นท าหน้าที่แทนตน 
แล้วผู้แทนเหล่านั้น มีหน้าที่ร่วมกันก าหนดทั้งผู้ปกครอง (รัฐบาล) นโยบาย และวิธีการปฏิบัติตาม
นโยบาย การที่ประชาชนท าหน้าที่ปกครองด้วยตนเองโดยตรง หรือการเลือกผู้แทนเข้าไปท าหน้าที่
แทนตนนั้น เป็นกลไกที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้กระบวนการทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยทุกกระบวนการ ทุกระดับ และทุกมิติด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนต้อง
มีคุณสมบัติที่เอ้ือหรือสนับสนุนต่อหลักการประชาธิปไตย เช่น มีความสนใจ กระตือรือร้นที่จะเข้ามามี
ส่วนร่วมในทางการเมือง หรือติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการท างานของรัฐอย่างจริงจังเป็นต้น 
หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า ประชาชนต้องมีวัฒนธรรมทางการเมืองตามทัศนะที่ว่า  “กิจกรรมทาง
การเมืองการปกครองเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องเอาใจใส่รับผิดชอบจะหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธให้พ้นความ
รับผิดชอบของตนหาได้ไม่” เพราะการมีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครองเป็นของประชาชน 
เป็นหัวใจของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทน เป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้แสดงทัศนะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน นอกจากจะช่วยในการตัดสินใจของผู้เสนอโครงการหรือรัฐบาลมีความรอบคอบ  
สอดรับปัญหาและความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการควบคุมการบริหารงานของ
รัฐบาลให้มีความโปร่งใส ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน มีความรับผิดชอบหรือ
สามารถตอบค าถามของประชาชนได้ ซึ่งเท่ากับเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ต าบล 165 หมู่บ้าน จากการ
ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 มีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จ านวน 90,152 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวน 55,874 คน คิดเป็นร้อยละ 61.98 ถือว่าน้อยเมื่อ
เทียบกับจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เพ่ือหาแนวทางในการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งข้ึนในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนใน
อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 

2.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
มากยิ่งข้ึน 

 
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ   

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้เปรียบเทียบระดับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในอ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  
โดยก าหนด ตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม เพ่ือให้ทราบผลของ
การศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งตัวแปรอิสระ ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคล (เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และสื่อที่ได้รับทางการเมือง) ตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชน จ านวน 3 ด้าน (ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้านการติดตามข่าวสาร
ทางการเมือง และด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง)  

จากตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพที่ 3.1  

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 31 กรอบแนวคิดในการศึกษา  
 

ขอบเขตด้านประชากรกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่อยู่ในอ าเภอ
เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จ านวน 11 ต าบล 165 หมู่บ้าน จ านวนทั้งสิ้น 90,966 คน (ข้อมูล ณ เดือน
ธันวาคม 2562 ส านักทะเบียนอ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี) ส่วนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ค านวณจาก

คุณลักษณะส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. รายได ้
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. สื่อท่ีได้รับทางการเมือง 
   

ระดับกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง 
1. ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
2. ด้านการติดตามขา่วสารทางการเมือง 
3. ด้านการร่วมกจิกรรมทางการเมือง 
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สูตร Taro Yamane (สุวิมล ติรกานันท์, 2548: 176) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95.0 ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 400 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน จากนั้นจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น  
(Stratified Random Sampling) จากประชากรในอ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จ านวน 11 ต าบล  
แล้วน ามาท าการสุ่ มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน  (Proportion Stratified Random Sampling)  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม น าข้อมูลที่ได้มาท าการประมวลผลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์  (SPSS) สถิติที่ ใช้ในการวิจัย คือ สถิติ เชิงพรรณนา  
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) ได้แก่ การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (t-test) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 
4. ผลกำรศึกษำ   

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาจ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เมื่อจ าแนกตามช่วงอายุ ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 31 -40 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.50
จ าแนกตามรายได้ ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.50 จ าแนก  
ด้านการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 22.75 จ าแนก
ตามอาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม (ท านา/ท าไร่/ท าสวน) คิดเป็นร้อยละ 40.50 และจ าแนกตาม
สื่อที่ได้รับทางการเมือง ส่วนใหญ่ได้รับสื่อทางโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 52.50  

ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในอ าเภอเพ็ญ จังหวัด
อุดรธานี พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวมอยู่ในระดับ  

ปานกลาง ( =3.24, S.D.=0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ใน

ระดับมาก ( =3.61, S.D.=0.58) ด้านการติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.21, 

S.D.=0.66) และมีส่วนร่วมด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.90, S.D.= 
0.84) 

ส าหรับการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน
จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่าประชาชนที่มี เพศต่างกัน อายุต่างกัน มีส่วนร่วม 
ทางการเมือง ไม่แตกต่างกัน ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน การศึกษาต่างกัน อาชีพต่างกัน และสื่อที่
ได้รับทางการเมืองต่างกัน จะมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
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5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ  
5.1 สรุปผลกำรศึกษำ 
1) คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำงท้ังหมด 400 รำย พบว่า 

(1) เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 242 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.50 และเป็นเพศชาย จ านวน 158 คนหรือร้อยละ 39.50  

(2) อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 31-40 ปี จ านวน 122 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.50 รองลงมาได้แก่ ช่วงอายุ  18-30 ปี จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25  
ช่วงอายุ 41-50 ปี จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 และช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 57 คน  
คิดเป็นร้อยละ 14.25  

(3) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 
บาท จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 15 ,000 บาท 
จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 

(4) ระดับการศึกษา พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 ระดับปริญญาตรี จ านวน 89 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.25 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75 ระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 ปริญญาโท 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 และ 
อ่ืน ๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 

(5) อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม (ท านา/ท าไร่/
ท าสวน) จ านวน 162 คนคิดเป็นร้อยละ 40.50 อาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ จ านวน 98 คน
คิดเป็นร้อยละ 24.50 อาชีพรับจ้าง 64 คน คิดเป็นร้อยละ16.00 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 27 คน ร้อยละ 6.75 และ 
อ่ืน ๆ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50  

(6) สื่อที่ได้รับทางการเมือง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับสื่อทาง
โทรทัศน์ จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 สื่ออินเตอร์เน็ต/ออนไลน์ จ านวน 183 คนคิดเป็น
ร้อยละ 45.75 สื่อวิทยุ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 สื่อบุคคล จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.50 และสื่ออ่ืน ๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50  

2) กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชน 
(1) ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชน ในอ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
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( = 3.24, S.D.=0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ในระดับมาก  

( =3.61, S.D.=0.58) ด้านการติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.21, S.D.=0.66) 

และมีส่วนร่วมด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.90, S.D.=0.84) 
(2) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  

( = 4.19, S.D.=0.89) การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีความเป็นประชาธิปไตย ( =3.51, S.D.=1.04)  

คิดว่าการเลือกตั้งมีการซื้อสิทธิขายเสียง ( =3.64, S.D.=0.97) การเลือกตั้งมีการประชาสัมพันธ์

อย่างทั่วถึง ( =3.51, S.D.=0.94) คิดว่านโยบายของพรรคการเมืองมีส่วนส าคัญในการตัดสินใจใน

การเลือกตั้ ง  ( =3.65,  S.D.=0.95) การเลือกตั้ งมี ความส าคัญต่อการพัฒนาบ้านเมือง  

( =3.70, S.D.=0.99) มีความตั้งใจที่จะไปเลือกตั้งในครั้งต่อไป ( =3.72, S.D.=1.00) ไปใช้สิทธิ

เลือกตั้งเนื่องจากมีความศรัทธาในวุฒิการศึกษาของตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ( =3.47, S.D.=0.92)  

ไปใช้สิทธิตั้ง เนื่องจากมีความศรัทธาในชื่อเสียงของพรรคการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ( =3.39, 
S.D.=0.99) และมีส่วนร่วมในการแจ้งข่าวเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทราบ ( =3.28, S.D.=1.03)   
(3) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง          

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนได้ได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเมือง ( =3.47, S.D.= 
0.96) มีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองแล้วแจ้งให้สมาชิกในครอบครัวได้รับทราบ  

(  =3.48, S.D.=0.93) มีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองแล้วแจ้งให้สมาชิกใน

หมู่บ้านได้รับทราบ ( =3.21, S.D.=0.91) มีส่วนร่วมในการแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการเมืองให้

ประชาชนได้รับทราบ ( =3.10, S.D.=0.93) มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการเมือง 

( =3.06, S.D.=0.93) มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิทาง

การเมือง ( =3.15, S.D.=0.96) ส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ( =3.15, 

S.D.=0.93) มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ทางการเมือง ( =3.08, 

S.D.=0.94) ได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมือง ( =3.24, S.D.=0.92) และได้

ติดตามการประชุมสภาลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ห้วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ( =3.16, 
S.D.=0.98)   

(4) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง                 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองระดับท้องถิ่น ( =3.26,                   

S.D.=1.02) ร่วมกิจกรรมทางการเมืองระดับประเทศ ( =3.04, S.D.=1.07) ร่วมแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการเมืองระดับท้องถิ่น ( =3.03, S.D.=0.97) ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมือง

ระดับประเทศ ( =2.87, S.D.=1.03) ร่วมชุมนุมฟังการปราศรัยของนักการเมืองท้องถิ่น (  =2.83, 
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S.D.=1.06) ร่วมชุมนุมฟังการปราศรัยของนักการเมืองระดับประเทศ  ( =2.78, S.D.=1.07)  
ร่วมเกี่ยวกับการด าเนินการจัดการเลือกตั้ง เช่น ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรมการการเลือกตั้ง หรือ 

กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ระดับท้องถิ่น  ( =2.84, S.D.=1.15) ร่วมเกี่ยวกับการ
ด าเนินการจัดการเลือกตั้ง เช่น ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรมการการเลือกตั้ง หรือ กรรมการประจ าหน่วย

เลือกตั้ง (กปน.) ระดับประเทศ ( =2.83, S.D.=1.16) ร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการท างานของ

นักการเมือง ( =2.76, S.D.=1.11) ร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตของนักการเมือง ( =
2.79, S.D.=1.11)   

3) กำรเปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยของประชำชน 
จ ำแนกตำมคุณลักษณะส่วนบุคคล 
เมื่อท าการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 

จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ และสื่อที่ได้รับทาง
การเมือง ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  T-test และ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน โดยมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุแตกต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่
แตกต่างกันและประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกัน มีการศึกษาแตกต่างกัน มีอาชีพแตกต่างกัน ได้รับสื่อ
ทางการเมืองที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

โดยการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในอ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 
สามารถสรุปเป็นตารางที่ 5.1 ดังนี้  
ตารางที่ 5.1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม ระดับกำรมีส่วนร่วม 
แตกต่ำงกัน ไม่แตกต่ำงกัน 

เพศ การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ได้แก่ ด้านการเลือกตั้ง  
การติดตามข่าวสารทางการ
เมือง และการร่วมกิจกรรม
ทางการเมือง 

  
อาย ุ   
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
ระดับการศึกษา   

อาชีพ   
สื่อท่ีไดร้ับทางการเมือง   

 
5.2 อภิปรำยผล  
1) ผลการศึกษาประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง แสดงให้เห็นถึงอุปสรรคในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนขาดความสนใจที่จะมีส่วนร่วมทางการ
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เมือง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมเกียรติ ใหม่คามิ (2556) ที่ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่าระดับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

2) ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ประชาชนที่เป็นเพศหญิงและเพศชาย ให้ความส าคัญกับข้อมูลข่าวสารทางด้านการเมืองมากขึ้น 
ส่งผลท าให้ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สมเกียรติ ใหม่คามิ (2556) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองมหาสารคาม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองระหว่างเพศชาย
กับเพศหญิงไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05  

3) ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในปัจจุบันส่งผลท าให้
ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น และจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ท าให้ประชาชนจะต้องไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งที่ ถือว่าเป็น 
“สิทธิและหน้าที่ของประชาชน” ดังนั้น จึงส่งผลท าให้ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีส่วนร่วม
ทางการเมืองไม่แตกต่างกัน แตกต่างกับงานวิจัยของ ฐิติมา อุดมศรี (2556) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าปัจจัยด้านอายุมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลในคลองปลากดอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) 

4) ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน ได้รับข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกัน 
มีความสนใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแตกต่างกัน ตลอดจนปัจจุบัน 
มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่หลากหลาย อาจท าให้ประชาชนได้รับข้อมูลแตกต่างกัน 
จึงส่งผลท าให้ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฐิติมา อุดมศรี (2556) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วน
ท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในคลองปลากดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ได้แก่ อายุ อาชีพ 
สถานภาพครอบครัว การรับรู้ข่าวสาร และระยะเวลาในการอาศัยในพ้ืนที ่
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5) ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน                      
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลท าให้ประชาชนเห็นคุณค่าของ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย จึงส่งผลให้ระดับการมีส่ วนร่วมทางการเมืองที่
แตกต่างกัน แตกต่างจากงานวิจัยของ พรภิรมณ์ ศรีทองค า และวัลลภ รัฐฉัตรานนท์ (2558) ที่ได้
ศึกษา ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในต าบลบ้านช้าง อ าเภอสองพ่ีน้อง                              
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการกล่อมเกลาทางการเมือง ไม่มีผลต่อ
ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย   

6) ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองส่วนร่วมทางการเมือง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพราะในสังคมยุคปัจจุบัน ประชาชนมีความตื่นตัว
ทางการเมืองเป็นอย่างมาก มองเห็นความส าคัญของตัวแทนของประชาชนในการเข้าไปบริหาร
ประเทศ ดังนั้น จึงส่งผลท าให้ประชาชนที่มีรายได้แตกต่างมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดร.บุศรา โพธิสุข (2558) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของ
ประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณีต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน และต าแหน่งหน้าที่ในชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  

7) ประชาชนที่ ได้ รับสื่อเกี่ ยวกับการเมืองที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง                   
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะในปัจจุบันประชาชนได้เลือก
บริโภคสื่อโทรทัศน์ และสื่ออินเตอร์เน็ตออนไลน์ เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การพัฒนาสื่อจึงต้องด าเนินการ                      
อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ดังนั้น ประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่แตกต่างกันจึงมีส่วนร่วม
ทางการเมืองแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธวัลกร บุญศรี  (2556) ที่ได้ศึกษา สื่อที่ส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง: กรณีศึกษา การเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองเวทีราชด าเนินในปี 2556 
พบว่าอิทธิพลของการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง แต่สื่อบุคคล
ค่อนข้างส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าใจถึงความเป็น

ประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เวทีการแสดงความคิดเห็น เวทีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ทางด้านประชาธิปไตย เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออก ร่วมสร้างวิถีความเป็น
ประชาธิปไตยร่วมกัน และสร้างส านึกทางการเมืองมากขึ้น   

2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนและรณรงค์เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบว่าการเลือกตั้งเป็น “หน้าที่” ของทุกคน ไม่ใช่เป็นเพียงการ “ใช้สิทธิ” ทางการเมือง
เท่านั้น 
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3) พรรคการเมืองควรมีการด าเนินงานของพรรค ด้วยการแข่งขันทางด้านนโยบายแนวคิด 
และผลการท างาน มากกว่าการโจมตีกันทางการเมืองที่ไม่สร้างสรรค์ จนท าให้ประชาชนเกิดความเบื่อ
หน่ายทางการเมือง 

4) ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการสนับสนุนในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้ง 
และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตของนักการเมืองให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้รับทราบ               
มากยิ่งขึ้น 

5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการปลูกฝังค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับการเมืองการปกครองตาม
หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการส่งเสริม
กิจกรรมทางการเมืองต่อไป   
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โอกำสและควำมท้ำทำยในกำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำมโครงกำรชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี กรณีศึกษำบ้ำนโนนกอก หมู่ที่ 18 ต ำบลหนองนำค ำ 

อ ำเภอเมืองอุดรธำนี จงัหวัดอุดรธำนี 

ธีระศักดิ์ สุนารักษ์* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคใน
การพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ต าบล 
หนองนาค า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพ่ือน าเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ จากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ 
1) กลุ่มผู้น าชุมชน 2) กลุ่มคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวฯ 3) กลุ่มประชาชนหรือสมาชิกในชุมชนที่มี
บทบาทส าคัญ และ 4) เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

ผลการวิจัย พบว่า จุดแข็งของบ้านโนนกอกที่โดดเด่นที่สุดคือผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้า    
ที่มีการย้อมด้วยดอกบัวแดง ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของการย้อมผ้าจากดอกบัวแดงแห่งแรกของจังหวัด
อุดรธานี ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนดังกล่าวสร้างความสนใจแก่นักท่องเที่ยวให้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทอ
ผ้าและย้อมผ้าด้วยดอกบัวแดง และบ้านโนนกอกมีศูนย์เรียนรู้การทอผ้าโบราณซึ่งเป็นสถานที่หลักใน
การรองรับนักท่องเที่ยว ในส่วนจุดอ่อนของบ้านโนนกอกที่เห็นได้ชัดคือสภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้าน
ไม่สวยงาม ในส่วนโอกาสของบ้านโนนกอกนั้นคือการได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐทั้งระดับ
กรมและระดับจังหวัด ซึ่งเป็นผลดีที่จะท าให้หมู่บ้านมีการต่อยอดการด าเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง 
ในส่วนของอุปสรรคของบ้านโนนกอกนั้นที่คือขาดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งในที่นี้
หมายถึงวัสดุและเครื่องมือเครื่องใช้ในการเรียนรู้การทอผ้าและย้อมผ้า 

การศึกษาครั้งนี้ ได้ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของบ้านโนนกอก ผู้วิจัยได้
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยใช้กรอบตาม
แนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพ่ือการท่องเที่ยว ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
(5P) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว (Place) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านอนุรักษ์
วัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว (Preserve) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่าง

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: theerasak.sun@stu.nida.ac.th 
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ยั่งยืน (People) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสินค้า OTOP เพ่ือการท่องเที่ยว (Product) และ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านมาตรฐานการบริการการท่องเที่ยว (Promotion) ได้น าเสนอในผลงานการวิจัย
เล่มเพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวของหมู่บ้านโนนกอกให้สามารถ
ต่อยอดและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

ค ำส ำคัญ: ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี, บ้านโนนกอก, ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน 
 
1. บทน ำ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ได้มีกรอบแนวคิด ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขันที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้  เกิดความยั่งยืน 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีรายได้ที่ดีข้ึน รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
มีแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ  และพันธกิจ
กระทรวงมหาดไทย ข้อ 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนภารกิจ อ านาจ หน้าที่ของ
กรมการพัฒนาชุมชน ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถและ
ความเข้มแข็งของชุมชน 

เมื่อวันที่  16 มกราคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 150,000 ล้านบาท โดยมีแนว
ทางการจัดท า 3 แนวทาง คือ 1) พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับสวัสดิการ ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ สร้างโอกาสในอาชีพและการจ้างงาน 2) พัฒนาเชิงพ้ืนที่ผ่านกระบวนการประชาคม 
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ในชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น และ 3) ปฏิรูปโครงสร้าง
การผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ ควบคู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าทางการเกษตรและส่งเสริมการตลาด
สมัยใหม่  

รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ าของสังคมที่มุ่งเน้นสร้าง
รายได้และความเจริญความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมด าเนินการร่วมกับภาครัฐเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ในทุกภูมิภาคทั่ว
ประเทศ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับประเทศ คือ คณะกรรมการอานวยการ หนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ  (กอ.นตผ .) เป็นผู้ขับเคลื่อน และมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน 
เป็นผู้รับผิดชอบหลักส่งเสริมการดาเนินงาน OTOP จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 16 ปี โดยร่วมกับ
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หน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุน ส่งเสริม ยกระดับผลิตภัณฑ์ และพัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลาย 
เพ่ือให้ขายได้ มุ่งปรับตัวสู่การค้าแบบสากล ท าให้ผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่สามารถ
แข่งขันได้ ต้องออกไปขายสินค้าตามที่ต่าง ๆ ไม่มีความสุข รายได้ไปตกอยู่แก่ผู้ประกอบการคนเดียว 
หรือบางกลุ่มเล็ก ไม่กระจายถึงประชาชนกลุ่มใหญ่ในชุมชนอย่างแท้จริง ท าให้การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนฐานราก ไม่ประสบผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร กอปรกับ รายได้จากการท่องเที่ยวที่เป็นกระแสหลัก
ของประเทศ ส่วนใหญ่ตกไปอยู่ในกลุ่มทุนเอกชน เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ห้างร้านใหญ่ ๆ กรุ๊ปทัวร์ 
ไม่ลงไปถึงฐานรากเช่นเดียวกัน 

ดังนั้น จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันขายสินค้า OTOP ออกจากชุมชนเพียง 
ด้านเดียว สู่การเพ่ิมชองทางสร้างรายได้ตามความต้องการ (Demand Driven Local Economy) 
โดยการขายสินค้าอยู่ในชุมชน ที่มาจากการท่องเที่ยว โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ ทั้งนี้ครอบครัวและลูกหลานยังอยู่ร่วมกัน ไม่ต้องแข่งขันน า
ผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกชุมชน เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี  ชวนกันคิด ชวนกันท า 
ผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชน ที่มีเสน่ห์ดึงดูด และ 
มีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งรายได้จะ
กระจายอยู่กับคนในชุมชน ทุกคนมีความสุข เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Strength with in) 
และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง 

ตามนโยบายการด าเนินโครงการฯ ดังกล่าว จังหวัดอุดรธานี โดยส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดอุดรธานีได้ขับเคลื่อนภารกิจในการสร้างชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุดรธานี 
จ านวน 81 หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งแต่ละพ้ืนที่ต่างมีความโดเด่นที่แตกต่างและคล้ายคลึงกันในบางประการ 
และสิ่งที่ส าคัญการด าเนินโครงการฯ ดังกล่าว จะประสบความส าเร็จได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัยใน 
หลาย ๆ ด้าน เช่น ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์และท่ีตั้ง ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยด้านความโดดเด่น
เชิงพ้ืนที่ สินค้าและผลิตภัณฑ์ประจ าถิ่น ฯลฯ ซึ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งส าคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
เข้ามาเยี่ยมเยียนหมู่บ้าน/ชุมชน  

ดังนั้น การที่จะน าหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมการด าเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
ให้ประสบความส าเร็จได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยในหลาย ๆ ด้าน ฉะนั้นแล้วผู้วิจัยได้มีความสนใจที่จะ
ศึกษาบ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็น 1 ใน 
81 หมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุดรธานี เพ่ือศึกษาโอกาส
และความท้าทายในการพัฒนาหมู่บ้านที่จะเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ประสบความส าเร็จตามโครงการฯ 
ต้องมีแนวทางการพัฒนาอย่างไรให้สอดคล้องกับจุดอ่อน จุดแข็งของหมู่บ้าน และจะต้องมีแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างไรในการขับเคลื่อน บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ให้ประสบความส าเร็จและเกิดความยั่งยืนในการเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
2.1 เพ่ือวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการ

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 

2.2 เพ่ือน าเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนกอก 
หมู่ที่ 18 ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

 
3. ค ำถำมเพื่อกำรวิจัย 

3.1 บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
อย่างไร 

3.2 บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  ควรมี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อย่างไร 

 
4. ทบทวนวรรณกรรมและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

4.1 กรอบแนวคิดกำรด ำเนินโครงกำรชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถ ี
การด าเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย 

เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนโครงการ โดยมีเป้าหมายในการด าเนินโครงการคือการให้
ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้เพ่ิมขึ้น ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนให้เข้มแข็ง เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ในการพัฒนาอาชีพและสร้างอาชีพใน
ชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้เป็นเครือข่ายและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่สร้างความเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น อันจะส่งผล
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นระยะยาว โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีวัตถุประสงค์
ในการด าเนินโครงการ ดังนี้ 

1) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง 

2) เพ่ือพัฒนาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวเข้าสู่การพัฒนา 
(กลุ่ม D) ให้พร้อมขาย สร้างรายได้มากข้ึน 

3) เพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยว (เมืองหลัก เมืองรอง ชุมชน) ให้มีความโดดเด่น 
มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
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4) เพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และนามาต่อยอดการบริหารจัดการชุมชนได้
อย่างเหมาะสม 

เป้าหมายในการด าเนินโครงการ คือ ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งโดยเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กับเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง และแอ่งท่องเที่ยว จ านวน 3,273 หมู่บ้าน มีการพัฒนาคุณภาพ 
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์  OTOP กลุ่มปรับตัวเข้าสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) จ านวน 64,570 
ผลิตภัณฑ์ และสร้างตลาดที่ชุมชน ดึงคนเข้าหมู่บ้าน ด้วยชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เกิดการ
กระจายรายได้หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน (Local Economy) ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ 

 
ภาพที่ 4.1 แนวคิดการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ 
ที่มา: กรมการพัฒนาชุมชน 
 

ดังนั้น จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันขายสินค้า OTOP ออกจากชุมชนเพียงด้าน
เดียวสู่การเพิ่มชองทางสร้างรายได้ตามความต้องการ (Demand Driven Local Economy) โดยการ
ขายสินค้าอยู่ในชุมชน ที่มาจากการท่องเที่ยว โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้ ทั้งนี้ครอบครัวและลูกหลานยังอยู่ร่วมกัน ไม่ต้องแข่งขันน า
ผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกชุมชนเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี  ชวนกันคิด ชวนกันท า 
ผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชน ที่มีเสน่ห์ดึงดูด และ 
มีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งรายได้จะ
กระจายอยู่กับคนในชุมชน ทุกคนมีความสุข เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Strength with in) 
และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง 
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ภาพที่ 4.2 การเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันการขายสินค้า OTOP 
ที่มา: กรมการพัฒนาชุมชน 
 

กระบวนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มี 5 กระบวนงาน คือ 
1) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวก 3) พัฒนา
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 4) เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว และ 5) ส่งเสริมการตลาด
ชุมชนท่องเที่ยว 

 
ภาพที่ 4.3 กระบวนงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
ที่มา: กรมการพัฒนาชุมชน 
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การคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินงานโครงการ เป็นการคัดเลือกจากการประชุม
คัดเลือกในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด เพ่ือพิจารณาพ้ืนที่โดดเด่นในศักยภาพและความพร้อมของ
หมู่บ้านตามหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นท่ีด าเนินงานโครงการโดยมีข้อพิจารณา ดังนี้ 

1) พิจารณาศักยภาพของชุมชน ประกอบด้วย จ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปชุมชน ต้นทุนด้าน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้นทุนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เป็นต้น 

2) พิจารณาความเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย แอ่งท่องเที่ยวหลัก (แหล่งท่องเที่ยว
แม่เหล็ก) หมายถึง พ้ืนที่ในจังหวัด 22 เมืองหลัก แอ่งท่องเที่ยวรอง หมายถึง พ้ืนที่ในจังหวัด 55 
เมืองรอง แอ่งท่องเที่ยวเล็ก หมายถึง ชุมชนท่องเที่ยวที่มีกิจกรรม สถานที่ท่องเที่ยวที่ส่งเสริมกัน 
เกื้อกูลกันเป็นเส้นทางท่องเที่ยว มีอัตลักษณ์จุดเด่น 

3) ด าเนินการโดยไม่เริ่มต้นจากศูนย์ หมายถึง ต่อยอดหมู่บ้าน OTOP เพ่ือการท่องเที่ยวต่อ
ยอดหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด 
ต่อยอดหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนจาก อพท. ต่อยอดหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง
วัฒนธรรม ต่อยอดหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ต่อยอดกิจกรรมเดิมที่ด าเนินการโดยไม่
จ าเป็นต้องเติมทุก Value Chain เป็นต้น 

4) เน้นการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ประกอบด้วย พิจารณาให้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็น
ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว พิจารณาด าเนินการเลือกพัฒนาและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  OTOP 
กลุ่ม Quadrant D จ านวน 10 ผลิตภัณฑ์ ต่อ 1 หมู่บ้านเป้าหมายหลัก  

5) เสน่ห์ที่เป็นจุดขาย ประกอบด้วย ลักษณะทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา แม่น้ า ความสวยงาม
ของธรรมชาติ เป็นต้น ลักษณะทางภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประวัติ/ต านาน เป็นต้น 

6) ความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้วย ความร่วมมือและความสามัคคีของคนในชุมชน 
ความเข้มแข็งของผู้น า เป็นต้น 

7) ต้องมีการจัดท าแผนธุรกิจ (Demand side) แผนการสร้างรายได้ ปฏิทินท่องเที่ยวของ
ชุมชนถ้าไม่มี ชุมชนต้องท าให้มีขึ้น 

การด าเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีข้อห้ามในการด าเนินงานโครงการ คือ 
1) หมู่บ้านเป้าหมายไม่เป็นหมู่บ้านที่ซ้ ากับหมู่บ้านที่รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางรายการ
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โครงการหมู่บ้าน OTOP เพ่ือการท่องเที่ยว จ านวน 125 หมู่บ้าน 2) รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดซื้อ
จัดจ้าง ให้มีความสอดคล้องกับ มาตรฐานราคากลาง หากไม่มีมาตรฐานราคากลางให้ตรวจสอบราคา
โดยเปรียบเทียบราคาจากร้านค้าในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 3 ร้านค้า และ 3) เป็นงบด าเนินงาน ไม่เป็นงบ
ลงทุน หากเป็นรายการซื้อครุภัณฑ์ หรือก่อสร้างขนาดเล็ก ไม่ควรใช้งบประมาณเกินกว่าร้อยละ 25 
ของวงเงินงบประมาณ 
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สรุปได้ว่า การด าเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  มีการวางแผนและ 
มีกระบวนงานที่ชัดเจน ซึ่งหากหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการด าเนินงานตาม
กรอบกระบวนงานที่วางไว้และเป็นหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติสอดคล้องและตรงตามแนวทางที่กรมการ
พัฒนาชุมชนก าหนด ดังที่กล่าวมาข้างต้น ตลอดจนระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความสอดคล้อง
เหมาะสม ย่อมจะส่งผลให้หมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการประสบความส าเร็จอยู่มากพอสมควร แต่สิ่ง
ที่เป็นที่น่าสังเกตของการด าเนินโครงการดังกล่าว คือ ลักษณะของงบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุน
การด าเนินโครงการนั้นเป็นงบประมาณที่จัดอยู่ในกลุ่มงบด าเนินงาน ไม่ใช่งบลงทุน ซึ่งไม่สามารถซื้อ
วัสดุในลักษณะที่เป็นครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่คงทนถาวรได้ แต่ถ้าหากเป็นการด าเนินงาน
ที่มีลักษณะของงบลงทุน ให้ใช้งบประมาณได้ไม่เกิน ร้อยละ 25 ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด 

4.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว 
ควำมหมำยของกำรท่องเที่ยว 
ค าว่า “การท่องเที่ยว” นั้นมีนักวิชาการด้านการท่องเที่ยวและผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว

หลายท่านได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวไว้ ดังนี้ 
องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดเงื่อนไขของการท่องเที่ยวไว้ 3 ประการ ดังนี้ 
1) การเดินทางจากแห่งอาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว 
2) การเดินทางด้วยความสมัครใจ 
3) เป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามที่มิใช่เพ่ือประกอบอาชีพ หรือหารายได้ ซึ่ง

สอดคล้องกับความหมายของการท่องเที่ยว 
ชาตรี แก้วมา (2549) กล่าวว่า “การท่องเที่ยว” (Tourism) หมายถึง การเดินทางจากที่หนึ่ง

ไปยังอีกที่หนึ่ง ในระยะใกล้หรือไกล โดยไม่มีรายได้เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนั้น ๆ 
และไม่ใช้เพ่ือการประกอบอาชีพหรือไปพ านักอยู่ประจ า แต่เดินทางเพ่ือวัตถุประสงค์หลาย ๆ อย่าง 
เช่น เพ่ือการพักผ่อน เพ่ือหาความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพ่ือประชุมสัมมนา หรือติดต่อธุรกิจ
ตลอดจนการเยี่ยมเยือนญาติมิตร 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2546) กล่าวว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางเพ่ือความ
เพลิดเพลิน พักผ่อนหย่อนใจและเป็นการเดินทางท่ีมีเงื่อนไข 3 ประการคือ  

1) เดินทางจากท่ีอยู่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว  
2) เดินทางด้วยความสมัครใจ  
3) เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ได้ที่ไม่ใช่การประกอบอาชีพหรือ หารายได้ 
ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (2546) อธิบายว่า การท่องเที่ยว เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้อง

กับการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกันทั้งเป็นการเดินทางเพ่ือพักผ่อนประกอบ
กิจกรรมตามความสนใจ หรือเพ่ือประกอบธุรกิจที่เป็นส่วนหนึ่งของการท างาน แต่ไม่ได้เป็นการ
เดินทางเพ่ือไปท างานหรือประกอบอาชีพเป็นหลัก 
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จากนิยามความหมายของการท่องเที่ยวที่นักวิ ชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ 
ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางจากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังสถานที่อีกแห่ง
หนึ่ง อาจจะเป็นการเดินทางแบบค้างคืนหรือไม่ค้างคืนก็ได้หรือเป็นการชั่วคราว และวัตถุประสงค์ของ
การเดินทางนั้นคือการเยี่ยมเยียน เที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ การพักผ่อนหย่อนใจหรือกิจกรรมตามความ
สนใจทีไ่ม่ใช่การเดินทางเพ่ือการท างานหรือหารายได้ 

ควำมส ำคัญของกำรท่องเที่ยว 
ในปัจจุบัน การท่องเที่ยวกลายมาเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจ 

เป็นที่ยอมรับกันว่าทุกประเทศในโลกว่าการท่องเที่ยวสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว ส่งผลให้คนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมีรายได้ที่
สูงกว่าในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ดังนั้นการท่องเที่ยวจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างรายได้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนได้เป็นอย่างดี เรื่องการท่องเที่ยวนั้นได้มีนักวิชาการหลายท่านได้พูดถึง
ความส าคัญของการท่องเที่ยวไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้ 

นิคม จารุมณี (2536) ได้สรุปบทบาท และความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อการเมือง สังคม 
และเศรษฐกิจไว้ดังนี้ 

1) การท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้ต่อประเทศ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา การท่องเที่ยว
ก็ได้เข้ามาเป็นอันดับ 1 ของประเทศเปรียบเทียบกับรายได้จากการผลิตและส่งออกสินค้า 

2) รายได้ที่มาจากการท่องเที่ยวมีส่วนในการสร้างความสมดุลในระเศรษฐกิจและสร้าง
เสถียรภาพให้สมดุลแก่การช าระเงิน 

3) รายได้ที่มาจากการท่องเที่ยวเป็นรายได้ที่กระจายไปสู่ประชาชนในท้องถิ่น  เกิดการจ้าง
งานสร้างอาชีพที่มั่นคง เช่น การผลิตสินค้าท้องถิ่นออกมาจ าหน่ายให้อยู่ในรูปของสินค้า OTOP หรือ
ในแหล่งท่องเที่ยวอาจจะมีธุรกิจน าเที่ยวในชุมชน 

4) การท่องเที่ยวมีบทบาทในการสร้างงาน สร้างอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นแก่คนใน
ชุมชน เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่จะต้องใช้คนเป็นผู้ให้บริการ  โดยเฉพาะ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง เช่น โรงแรม ภัตตาคาร บริษัทน าเที่ยวและธุรกิจสายการ
บินส่วนธุรกิจทางอ้อมนั้นอาจจะเป็นการประกอบอาชีพเสริม เช่น งานหัตถกรรม สินค้า OTOP 
เป็นต้น 

5) การท่องเที่ยวมีบทบาทในการกระตุ้นการผลิต เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
อีกทั้งยังเป็นการน าเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่มี
ความต้องการที่จะท่องเที่ยวจึงท าให้เกิดการใช้จ่ายเงิน เพ่ือตอบสนองความต้องการของตัวเอง ทั้งการ
จ่ายค่าที่พัก ค่าเดินทาง หรือแม้แต่ค่าบริการอ่ืน ๆ ซึ่งเงินที่นักท่องเที่ยวได้จ่ายไปนั้นไม่ได้ตกอยู่
เฉพาะกับค่าที่พัก แต่จะมีการกระจายรายได้ออกสู่เกษตรกรรายย่อยต่าง ๆ เมื่อสินค้าพ้ืนเมืองที่ผลิต
ออกมาขายเป็นของที่ระลึก และมีราคา แม้จะเป็นรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ แต่เมื่อรวมกันเป็นปริมาณ
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มาก ๆ ก็จะเป็นรายได้ที่มีมูลค่ามากซึ่งส่งผลต่อการกระตุ้นการผลิตที่เรียกว่า Multiplier Effect 
ทางการท่องเที่ยวซึ่งมีค่าสูงมากเมื่อเทียบกับการผลิตในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

6) การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มีขีดจ ากัดในการจ าหน่าย เมื่อเทียบกับสินค้าใน
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เนื่องจากสถิติที่ผ่านมาจ านวนนักท่องเที่ยวของโลกได้เพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจึงท า
ให้เกิดการเดินท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ของโลกอีกท้ังวิวัฒนาการของระบบการขนส่งที่แพร่หลาย
จึงท าให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางถูกลง การเดินทางท่องเที่ยวจึงไม้ได้จ ากัดเฉพาะผู้มีรายได้สูงเท่านั้น 
ดังนั้นการท่องเที่ยวจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องเก่ียวกับความพึงพอใจของแต่ละบุคคล องค์การสหประชาชาติ
ได้ประกาศว่า “การเดินทางท่องเที่ยวเป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่งที่รัฐพึงสนับสนุน” 

7) การท่องเที่ยวไม่มีขีดจ ากัดในเรื่องการผลิต เพราะการท่องเที่ยวไม่ต้องพ่ึงดินฟ้าอากาศ
เหมือนกับอาชีพเกษตรกรรม ส าหรับผลผลิตของการท่องเที่ยวที่เสนอขายให้กับนักท่องเที่ยว คือ 
ความสวยงามของธรรมชาติ หาดทราย ชายทะเล ป่าไม้ ภูเขา น้ าตก สภาพอากาศและความสวยงาม
จากมนุษย์สร้างขึ้น เช่น พระราชวัง วัดวาอาราม โบราณสถาน อาคารบานเรือนที่อยู่อาศัย ตลอดจน
ขนบท าเนียมประเพณี วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ตลาดน้ า ประเพณีต่าง ๆ ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้มีความยั่งยืนในตัวมันเองไม่เปลี่ยนแปลงตามสภาพฝนฟ้าอากาศ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึง
ได้รับการสนับสนุนและกระตุ้นจากองค์การท่องเที่ยวอย่างจริงจังที่จะให้ประเทศที่ก าลังพัฒนาและหัน
มาใช้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เป็นประโยชน์มากข้ึน 

8) การท่องเที่ยวเป็นตัวช่วยในการสนับสนุนฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี 
ซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดที่ท าให้นักท่องเที่ยวอยากจะมาเยือน เพราะวิถีชีวิตของคนไทยนั้นมีความเป็นมาตั้งแต่
อดีตสืบเนื่องมาเป็นเวลานานหลายร้อยปี เป็นมรดกตกทอดจนถึงปัจจุบันจึงท าให้เกิดเป็นเอกลักษณ์
ขึ้นมา และควรค่าแก่การเผยแพร่ให้คนที่ไม่เคยพบเห็นได้รู้จัก 

9) การท่องเที่ยวสามารถสร้างสรรค์ความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ได้ เมื่อเกิดการเดินทางที่
จะท่องเที่ยว ก็จะต้องมีปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ที่คอยอ านวยความสะดวกนักท่องเที่ยว เช่น โรงแรม 
ภัตตาคารจึงเป็นการสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่น 

10) การท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความปลอดภัยให้แก่พ้ืนที่นั้น เนื่องจากสถานที่ใดถูกให้
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาแล้ว ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปท่องเที่ยวจะต้องมันใจว่า
สถานที่นั้นที่ตนจะเดินทางไปเยือนต้องปลอดภัย ฉะนั้นสถานที่ท่องเที่ยวใดมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยือน
แสดงว่าสถานที่นั้นย่อมมีความปลอดภัย 

องค์ประกอบของกำรท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวต้องอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ รวมกันหลายปัจจัย จึงจะส่งผลให้การท่องเที่ยว

นั้นประสบความส าเร็จ สร้างความประทับใจและผลก าไรให้กับผู้ประกอบการและสถานที่ท่องเที่ยว 
ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านที่ได้อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของการท่องเที่ยวไว้ ดังต่อไปนี้ 
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พยอม ธรรมบุตร (2549) ได้แบ่งองค์ประกอบของการท่องเที่ยวออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้  
1) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ได้แก่ การมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม 

เช่น ระบบคมนาคม สนามบิน ตลอดจนบริการด้านอุตสาหกรรมขนส่ง เช่น การขนส่งทางอากาศ 
ทางบก และทางน้ า ซึ่งจะเอ้ืออ านวยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง 
(Destination) หรือแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) 

2) การมีท่ีพักแรมเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว (Accommodation) ที่ต้องการค้างคืนได้แก่ ที่พัก
ประเภทต่าง ๆ เช่น โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์ โฮมสเตย์ ที่พักแรมประเภทต่าง ๆ จะมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกในระดับต่าง ๆ กัน ซึ่งจะท าให้มีราคาและบริการในระดับต่าง ๆ กัน ได้แก่ ภัตตาคาร 
สระว่ายน้ า ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ซาวน่า ศูนย์กลางธุรกิจและสิ่งอ านวยความสะดวก  

3) แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) นับเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญสูงสุดของการเดินทาง 
เพราะเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอาจเป็นแหล่งธรรมชาติที่มี
ความโดดเด่น เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เช่น ปราสาทพนมรุ้ง แสดงถึงความ
รุ่งเรืองของอาณาจักรขอม การท่องเที่ยวชนบทเพ่ือสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตลอดจนโบราณสถานยุคเก่าแก่ก่อนประวัติศาสตร์ เช่น วัฒนธรรม บ้านเชียง เป็นต้น  

4 กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) และกิจกรรมนันทนาการ (Tourist Activities and 
Recreational Activities) นับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในยุคปัจจุบันเพราะการท่องเที่ยวมิได้
หมายถึง เพียงแค่การเดินทางไปชมโบราณสถาน อนุสาวรีย์ ความงดงามของธรรมชาติเท่านั้น แต่เป็น
การที่นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การเดินป่า การล่องแก่งในแม่น้ า การปีน 
หน้าผา การด าน้ า การตกปลาหมึกในทะเลลึก ตลอดจนการร่วมกิจกรรมกับชุมชนเจ้าบ้าน เช่น 
การเกี่ยวข้าว การ่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะเป็นประสบการณ์ที่อยู่ในความ
ทรงจ าของนักท่องเที่ยวและกิจกรรมดังกล่าวมักก่อให้เกิดการกระจายรายได้  

5) บริการเบ็ดเตล็ดทั้งหมดที่มีให้นักท่องเที่ยว (Ancillary) อาทิเช่น บริการด้านร้านอาหาร 
โรงพยาบาล ไปรษณีย์ สถานีบริการน้ ามัน ร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ห้องสุขา เป็นต้น 

4.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวชุมชน 
1) กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 
สุถี เสริฐศรี (2557) กล่าวว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Base Sustainable 

Tourism) คือ การท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ที่ก าหนด
ทิศทางในการจัดการโดยชุมชนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนรู้และชุมชน โดยมองว่าการ
ท่องเที่ยวสามารถคลอบคลุมทั้ง 5 ด้านพร้อมกัน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม โดยมีชุมชนเป็นผู้ดูแลจัดการ 
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พจนา สวนศรี (2546) ให้ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชนไว้ว่า คือ การท่อง เที่ยวที่
ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม ก าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน 
เพ่ือชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) กล่าวไว้ว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กรชาวบ้านในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนาและได้รับประโยชน์จาก
การท่องเที่ยว การที่จะให้ชุมชนด าเนินการท่องเที่ยวตามหลักการดังกล่าวข้างต้น  มีความจ าเป็นที่
จะต้องเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวใน
ขณะเดียวกันก็ต้องรณรงค์กับคนในสังคมให้เห็นความแตกต่างของการท่องเที่ยว  โดยชุมชนกับการ
ท่องเที่ยวทั่วไป กระตุ้นให้คนในสังคมเห็นความส าคัญและเป็นนักท่องเที่ยวที่สนใจการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้มาเยือน นอกจากนี้ยังเป็นการเพ่ิมการรับรู้และความเข้าใจในบทบาท
ของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นก าลังใจหรือสนับสนุนให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการท างานอนุรักษ์ท้ังด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2562) ให้นิยามไว้ว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน  คือ 
การท่องเที่ยวที่ชุมชนเป็นผู้ก าหนดกระบวนการทิศทาง  และรูปแบบการท่องเที่ยวของตนเอง 
ซึ่งมีชาวบ้านที่เป็นเจ้าของชุมชนเป็นเจ้าของทรัพยากรท่องเที่ยวนั้น  ๆ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
จัดการแหล่งท่องเที่ยว และอนุรักษ์ทั้ง ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมวิถีชีวิตและรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต เพ่ือสร้างการพัฒนาให้เกิดการยั่งยืนสู่ชนรุ่นหลังและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ชูวิทย์ ศิริโชคเวชกุล (2544) กล่าวถึง การท่องเที่ยวโดยชุมชนว่า เป็นแนวทางการท่องเที่ยว
ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลกและของภูมิภาค ซึ่งหัวใจส าคัญของ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Participation) ในกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว เช่น การประดิษฐ์ และจ าหน่ายสินค้าหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
เทศกาล ประเพณี การน านักท่องเที่ยวชมกระบวนการทางการเกษตร ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่หลาย
ประเทศน าไปปฏิบัติและประสบความส าเร็จมีรูปแบบ ดังนี้ 

1) การจ าหน่ายสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน (Product Sales) เช่น สินค้าหัตถกรรม
อาหารประจ าวัน 

2) กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม (Cultural Shows) เช่น การฟ้อนร า การละเล่นพ้ืนบ้าน
การแสดงดนตรีเฉพาะชุมชน 

3) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงหมู่บ้าน (Village Based Activities) คือ กิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว ซึ่งชุมชนในหมู่บ้านเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือเสนอแก่นักท่องเที่ยว กิจกรรมการพักค้างแรมใน
หมู่บ้าน ส าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในชุมชนแห่งนั้น 
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จากความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ข้างต้น สรุปได้
ว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเป็น
สิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการ วางกฎ ระเบียบ ข้อบังคับร่วมกันของชุมชนโดย
คนในชุมชนเอง มีการจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกันภายในชุมชน ร่วมกันรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้ด ารงสืบต่อไป 

2) กำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 
สุถี เสริฐศรี (2557) การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการมีส่วนร่วมของคนเข้ามา

เกี่ยวข้องทั้งบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอก ดังนั้น ผู้น าน าชุมชนจะต้องมี ทักษะมีความรู้ในการ
จัดการอย่างดี เพราะผู้น าชุมชนจะต้องมีความสามารถคาดการณ์  และประเมินว่าวิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไร โดยการร่วมกัน
อภิปราย ระดมความคิดเห็น จากชุมชนให้กว้างขวางจนสามารถสรุปด้วยมติของชุมชนเอง ซึ่งมี
องค์ประกอบของการประเมินอยู่ 7 ประการด้วยกัน ดังนี้ 

1) ผู้น าชุมชนและแกนน าชุมชน จะต้องสามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
ภายนอกและสภาพปัญหาของชุมชน เพ่ือทีจ่ะหาแนวทางที่สามารถแก้ไขได้ถูกต้องและชัดเจน แล้วจะ
ได้ก าหนดวัตถุประสงค์และการท ากิจกรรมท่องเที่ยวได้ 

2) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทั้งหมด เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิของชุมชน ว่าคนใน
ชุมชนเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมชุมชนที่มีต่อการเปิดหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และจะต้องมีวิธีรับมือกับผลกระทบหรือ
สิ่งที่จะตามมาอย่างไร ด้วยวิธีการใด ใครเป็นผู้เกี่ยวข้องบ้าง และใครมีบทบาทหน้าที่อย่างไร 

3) ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดตั้งองค์กรภายในชุมชน เพ่ือรับผิดชอบกิจกรรมนี้ หรือ
ผลักดันให้องค์กรชุมชนอ่ืนที่พิจารณาแล้วว่า มีความพร้อมท าหน้าที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานหนึ่งของ
องค์กรนั้น ๆ แต่ทั้งนี้การด าเนินการขององค์กรต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส เพราะมีผลประโยชน์ที่
เข้ามาเกี่ยวข้อง 

4) พิจารณาหาเอกลักษณ์โดดเด่นของท้องถิ่น หรือของดีของชุมชน เพ่ือท าให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับชุมชน 

5) เพ่ิมความพร้อมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของการท่องเที่ยว อาทิ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ที่พัก อาหาร การดูแลความปลอดภัย การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะต้องไม่อยู่กับแกนน า
ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ต้องมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

6) การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวเพ่ือ
สามารถปรับกระบวนการให้เหมาะสม สอดคล้องยิ่งข้ึน และร่วมแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยัง
เป็นการลดผลกระทบของการท่องเที่ยวในครั้งต่อ ๆ ไปด้วย 
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7) ประสบการณ์และทักษะในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่จะต้องบูรณาการทั้งความ
เพลิดเพลิน ความตื่นตัวและการเรียนรู้ เพ่ือความเหมาะสมของการจัดการการท่องเที่ยวของแต่ละ
พ้ืนที่นั้น ๆ 

4.4 กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรค (SWOT) 
อัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) ผู้คิดค้นทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งเป็นการการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ประกอบด้วย การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้
ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรคการวิเคราะห์ปัจจัย
ต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลง  
ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทังสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กรและจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถ  
ด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนดวิสัยทัศน์ 
การก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรในระดับที่เหมาะสมต่อไป  

ซึ่งค าว่า SWOT นั้น มีความหมาย ดังนี้ 
S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ เป็นข้อดีที่เกิดจาก 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากร
บุคคล ซึ่งองค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด  

W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ ที่ เกิดจาก 
สภาพแวดล้อมภายในต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น 

O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาสหรือข้อได้เปรียบ การที่สภาพแวดล้อมภายนอก
ขององค์กรเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่
โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน 
นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอและใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น เช่น การเมือง  
การปกครอง กฎหมาย ราคาน้ ามัน ค่าเงินบาท คู่แข่ง เป็นต้น 

T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรคหรือข้อจ ากัด ซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
บางครั้ง การจ าแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ท าได้ยากเพราะทั้งสองสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไป 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจท าให้สถานการณ์ที่ เคยเป็นโอกาสกลับกลายเป็นอุปสรรคได้ SWOT 
เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับองค์กรหรือโครงการ ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนดจุดแข็ง
และจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในโอกาสและอุปสรรคจาก สภาพแวดล้อมภายนอก ส าหรับ
ก าหนดแผนงานโครงการจะใช้เป็นแนวทางในการก าหนด วิสัยทัศน์และการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือให้
อุตสาหกรรมพัฒนาไปในทางท่ีเหมาะสม 
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4.5 ข้อมูลพื้นฐำนชุมชน 
บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีข้อมูล

พ้ืนฐานของหมู่บ้านที่จะน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ศักยภาพของหมู่บ้านในการพัฒนาหมู่บ้าน
ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (เอกสารประกอบการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัติวิถี บ้านโนนกอก, 2560) ดังนี้ 

ประวัติหมู่บ้ำน 
บ้านโนนกอกเดิมชื่อบ้านน้อยโนนกอกซึ่งเรียกตามชื่อของตันมะกอกใหญ่ 3 ตันที่ตั้งอยู่

บริเวณกลางหมู่บ้าน มีผู้น าในการตั้งถิ่นฐานคนแรกคือ พ่อชาลี โคตะมี เมื่อ พ.ศ.  2459 ซึ่งย้ายมา
จากบ้านหนองนาค า หมู่ที่ 1 ต าบลหนองบุ ต่อมามีการแยกต าบลเป็นต าบลหนองนาค า ได้มาตั้งถิ่น
ฐานเพ่ิมมากขึ้น จึงมีการขอแยกหมู่บ้านจากหนองนาค า หมู่ที่ 1 เป็นบ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ต าบล
หนองนาค า เมื่อวันที่ 30กันยายน 2546 สาเหตุการแยกหมู่บ้านเนืองจาก บ้าโนนกอกอยู่ห่างจากบ้าน
หนองนาค าประมาณ 1 กิโลเมตร ท าให้การพัฒนาหมู่บ้านไม่ทั่วถึงและไม่ได้ รับความช่วยเหลือใน
งบประมาณเท่าที่ควร  

บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นั้นมี
ผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายโสวัตร แก้ววันนา คนที่สอง นายค าปาน พลอยพุด ด ารงต าแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน  

ค าขวัญบ้านโนนกอก คือ “หมู่บ้านคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รุ่งเรืองแหล่งวัฒนธรรม งามล้ าผ้าไหม หมี่-ขิด ย้อมดอกบัวแดง”  

อำณำเขต 
  ทิศเหนือ ติดบ้านสามพร้าว หมู่ที่ 1 ต าบลสามพร้าว 
  ทิศตะวันออก ติดบ้านหนองนาค า หมู่ที่ 1 ต าบลหนองนาค า 
  ทิศใต้  ติดบ้านนาดอน หมู่ที่ 16 ต าบลหนองนาค า 
  ทิศคะวันตก ติดบ้านนาหวาน หมู่ที่ 11 ต าบลหนองนาค า 

ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพโดยทั่วไปพ้ืนที่ของบ้านโนนกอกหมู่ที่ 18 ต าบลหนองนาค า ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมี 

บางส่วนเป็นที่ดอน ป่าไม้มีสภาพเป็นป่าโปร่งเบญจพรรณ แหล่งน้ ามีส าห้วยหลักอยู่ 2 สาย ได้แก่ 
ส าห้วยเชียงรวง และโสกโปรก และลักษณะของดินหรือสภาพของดินนั้น เนื่องจากโดยทั่วไปเป็นที่
ราบลุ่ม ดินส่วนใหญ่เป็นดินลึก ดินมีการเรียงตัวสลับชั้นกัน ดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วน
ปนทรายและดินลูกรัง สีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนเทา ท าให้ดินระบายน้ าได้ดี ไม่อุ้มน้ า  ความสมบูรณ์
ของแร่ธาตุในพื้นดินมีน้อยมาก ในส่วนของลักษณะแหล่งน้ าสภาพของแหล่งน้ านั้นจะเป็นแหล่งน้ าล า
ห้วยเชียงรวง ชาวบ้านใช้น้ าในการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และหนองน้ าสาธารณะ ส าหรับใช้ส าหรับ
อุปโภคและบริโภค 
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กลุ่มอำชีพ OTOP/องค์กร/ผู้น ำ 
กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก, กลุ่มสัมมาชีพชุมชน (ลี้ยงกบ), กลุ่มเลี้ยงวัว, กลุ่มเลี้ยงไก่, 

คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน/ต าบล อสม. หมู่บ้าน, อาสาสมัคร/สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีหมู่บ้าน, กองทุนหมู่บ้าน, ธนาคารหมู่บ้าน, กองทุนวันละบาท, กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต , 
กลุ่มรถไถประชารัฐ, ฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้าน, อพปร. , ชรบ., คณะท างานขับเคลื่อนชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านโนนกอก, หัวหน้าคุ้ม จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 1) คุ้มกลาง 2) คุ้มเจริญสุข 
3) คุ้มพุดเจริญ 4) คุ้มแสนค า และ 5) คุ้ม อบต. 

อัตลักษณ์เรื่องรำวควำมโดดเด่นของชุมชน 
กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด

อุดรธานี มีกระบวนการผลิตผ้าจากไหม ฝ้าย น ามาย้อมสีด้วยดอกบัวแดง ซึ่งเป็นกรรมวิธีการย้อมที่
และวัตถุดิบในการย้อมที่เป็นเอกลักษณ์ น ามาทอด้วยกี่โบราณ น าลายดั้งเดิมมาอนุลักษณ์และ
ประยุกต์ ออกแบบให้มีลวดลายที่สวยงามโดดเด่นและที่ส าคัญมีความแปลกตาเป็นที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวที่สนใจเรื่องผ้าทอ 

กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก นั้น มีจุดเริ่มต้นในปี 2556 โดนนายอภิชาติ พลบัวไข ซึ่งเป็น
ลูกหลานบ้านโนนกอก ได้ท าผลงานวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับอาชีพชาวบ้าน คือ  การทอผ้าจากภูมิปัญญา
ด้ังเดิมของชาวบ้านโนนกอกจากผู้สูงอายุในหมู่บ้านและต าบลหนองนาค า ซึ่งระหว่างการท าผลงานฯ 
ได้ทดลองทอผ้าแบบโบราณด้วยตนเองจนเกิดความช านาญ จึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาแนวทางการทอ
ผ้าให้มีความโดดเด่น สวยงามมากยิ่งขึ้น จึงได้เริ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น น าวั ตถุดิบ
ที่มาจากท้องถิ่นมาย้อมผ้าและสิ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือสีที่ย้อมจากดอกบัวแดง ซึ่งมีความโดด
เด่นจากการย้อมด้วยวัตถุดิบอ่ืน ๆ จึงได้รับความสนใจและความชื่นชอบจากลูกค้าเป็นจ านวนมาก 
จึงได้เกิดแนวคิดในการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพ่ือขายผลงานการทอผ้าที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ 
จึงได้ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องจัดตั้งกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกขึ้น ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพ่ิมขึ้น
เกิดการสร้างงานภายในชุมชนและส่งต่อผลงานสู่คนรุ่นต่อไปได้เรียนรู้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าของบ้านโนนกอกได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP ผ่านการคัดสรรอยู่ใน
ระดับ 5 ดาว และได้รับรองมาตรฐาน มชช. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน) ในเวลาต่อมา ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี  

การทอผ้าของบ้านโนนกอก มีก าลังการผลิตที่มากพอสมควร โดยมีกี่กระตุก จ านวน 40 ตัว 
ปริมาณการผลิต 2,400 ผืน/เดือน และก่ีกระทบ 30 ตัว ปริมาณการผลิต เกรดปลาตะเพียน สีน้ าเงิน 
สีเขียว 180 ผืน/เดือน (ผืนละ 2 เมตร) 

ในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวและช่องทางการตลาดของบ้านโนนกอก 
หมู่ที่ 18 ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มี ช่องทาง ดังนี้ 1) Facebook  
2) Line 3) Instagram 4) E-Mail 5) YOUTUBE 6) ช่องทาง Social Online ต่าง ๆ ชื่อ “กลุ่มทอผ้า
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โบราณบ้านโนนกอก” โดยชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ต าบลหนองนาค า 
อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

ข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ยว 
บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นั้น มีแหล่ง

ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ 1) พิพิธภัณฑ์ผ้าทอโบราณบ้านโนนกอก 2) ตลาดภูมิปัญญา (ตลาดชุมชน) 
3) ห้วยเชียงรวง 4) ศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก และ 5) สวนตาลคู่ (แปลงเกษตร
ผสมผสาน)  

กิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีกิจกรรม

การท่องเที่ยวของชุมชน ดังนี้ 
จุดที่ 1  
1) กิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (การแสดงพื้นบ้าน 2-3 ชุด) 
2) เล่าประวัติบ้านโนนกอก 
3) เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านโนนกอก 
4) ชม ช้อป ชิม ณ ตลาดบ้านโนนกอก 
จุดที่ 2  
1) จุดพักนักท่องเที่ยวถ่ายภาพที่ระลึก (เถียงนา Land Mark) 
2) นั่งสามล้อเครื่องเที่ยวชมทะเลบัวแดงห้วยเชียงรวง 
3) ชมวิถีชีวิตพ้ืนบ้าน เยี่ยมชมฟาร์มเห็ด 
4) เที่ยวชมแปลงเกษตรผสมผสาน สวนตาลคู่ 
จุดที่ 3  
1) ชมกระบวนการทอผ้า การค้นหูก 
2) ชมการย้อมผ้าด้วยดอกบัวแดงและก้านบัวแดง 
3) ชมข้ันตอนการทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก 
4) ชมผลิตภัณฑ์ OTOP ของฝาก ของที่ระลึก  
จุดที่ 4   
1) ชมการแสดงกลองยาวโบราณ 
2) พิธีบายศรีสู่ขวัญ 
3) การแสดงตามเทศกาลบุญประเพณีอีสาน 
4) ทานอาหารพ้ืนถิ่น/ของหวาน ข้าวต้มมัด  ผลไม้ตามฤดูกาล และลิ้มรสน้ าดอกบัวแดง 
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4.8 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ศุลีพร อานันทประภา (2551) ศึกษากลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี โดยศึกษา

ถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีและส ารวจวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์
ของการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ SWOT Analysis พบว่า สถานการการณ์การ
ท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเกิดการเดินทางท าให้ท้องถิ่นมีรายได้จากธุรกิจต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และท าให้มีเงินตราต่างประเทศไหลเข้าสู่ประเทศไทยและส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจในระดับจังหวัด และในระดับประเทศ และผลจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
จากแบบสอบถาม 170 ชุด ผลการวิจัยพบว่า จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพความพร้อมในทุก
ด้านเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยว ฉะนั้น การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนจะช่วยเกิดการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนาคต 

มนตรี ค าวัน (2560) การศึกษาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการพัฒนา
นครพนมเป็นเมืองท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ าโขง พบว่า 

จุดแข็ง (Strengths) คือมีพระธาตุพนมเป็นศูนย์กลางอารยะธรรมลุ่มแม่น้ าโขงและมีพระธาตุ
ประจ าวันเกิด มีวัฒนธรรมและชนชนเผ่าที่หลากหลาย ผู้คนมีอัธยาศัยไมตรี มีปลาแม่น้ าโขงและ
อาหารเวียดนามเป็นที่นิยม มีความเชื่อเรื่องพญานาคและมีการสร้างประติมากรรมเป็นจุดเด่นของ
เมือง มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมีทิวทัศน์แม่น้ าโขงที่สวยงามและมีสะพานมิตรภาพไทยลาว
แห่งที ่3 เป็นเส้นทางเชื่อมโยงประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  

จุดอ่อน (Weaknesses) คือสิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการการท่องเที่ยวยังไม่ได้รับ
การพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน เส้นทางความห่างไกลจากศูนย์กลางของประเทศ การด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวยังไม่ชัดเจน ประชาชนในแหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้รับประโยชน์ ขาดการ
ลงทุนจากภายนอกในธุรกิจการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวภายนอก  

โอกาส (Opportunities) คือ สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 3 สามารถเป็นประตูสู่อาเซียน
ทั้งการเดินทางเข้าออกสามรถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากจีนและเวียดนามได้มากขึ้น มีสนามบินที่สามารถ
พัฒนาเป็นสนามบินนานาชาติได้ มีโครงการส ารวจเส้นทางรถไฟสายบ้านไผ่-นครพนม ซึ่งจะเป็นช่อง
ทางการดึงดูนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพ้ืนที่มากขึ้น หากพระธาตุพนมได้รับการประกาศให้เป็นมรดก
โลกจะสร้างความสนใจให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว การสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วใน
ปัจจุบันสามรถประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวมากขึ้น การเปิดพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษจะท าให้เกิดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

อุปสรรค (Threats) คือ ขาดการเชื่อมโยงความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทาง
การคามนาคมเป็นเส้นทางสายรองช่องทางจราจรมีขนาดเล็ก การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว
น ามาสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน ปัญหาทางการเมืองในระดับชาติ จิตส านึกการดูแลรักษา
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แหล่งท่องเที่ยว งบประมาณที่มีไม่ทั่วถึง สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นอุปสรรคของการพัฒนานครพนมเป็น
เมืองท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ าโขง 
 
5. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

5.1 ประเภทของงำนวิจัย 
การศึกษาโอกาสและความท้าทายในการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP 

นวัตวิถี บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งในการวิจัย
ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
การใช้แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และเป็นการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participated observation) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค์สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์
ด้วยเครื่องมือ SWOT Analysis เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้านให้สอดคล้องกับความเป็น
จริงมากท่ีสุด 

5.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยผู้น า ประชาชนหรือสมาชิกในชุมชนและ

เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เก่ียวข้อง กลุ่มตัวอย่างการวิจัยรวมทั้งหมด จ านวนไม่น้อยกว่า 95 คน ดังนี้  
1) ผู้น าชุมชน       จ านวน 3 คน 
2) คณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวฯ    จ านวน  18  คน 
3) ประชาชนหรือสมาชิกในชุมชนที่มีบทบาทในชุมชน  จ านวนไม่น้อยกว่า 54 คน 
4) เจ้าหน้าภาครัฐที่เกี่ยวข้อง    จ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน  

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
การศึกษาในครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถามในรูปของแบบสอบถาม

ออนไลน์ จ านวน 1 ชุด โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและจุดด้อย ของบ้านโนนกอก 

หมู่ที่ 18 ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยการเลือกตัวเลือกที่ตรงตาม
ความเป็นจริงที่สุด (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านที่ 1 จุดแข็งของ
หมู่บ้าน ด้านที่ 2 จุดอ่อนของหมู่บ้าน ด้านที่ 3 โอกาสของหมู่บ้าน และด้านที่ 3 อุปสรรคของหมู่บ้าน 

ส่วนที่ 2 คือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของบ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ต าบลหนองนาค า อ าเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นค าถามปลายเปิด โดยการกรอกข้อมูลค าตอบสั้น ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูล 
ดังนี้ ข้อมูลด้านที่ 1 สถานที่ที่โดดเด่น ข้อมูลด้านที่ 2 ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่น ข้อมูลด้านที่ 3 
อาหารพื้นถิ่นที่โดดเด่น ข้อมูลด้านที่ 4 วัฒนธรรมที่โดดเด่น ข้อมูลด้านที่ 5 การแสดงพ้ืนถิ่นที่โดดเด่น 
ข้อมูลด้านที่ 6 กิจกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่น และข้อมูลด้านที่ 7 ของฝาก ของที่ระลึก ที่โดดเด่น 
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5.4 กำรทดสอบเครื่องมือ 
ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ผู้วิจัยประยุกต์มาจาก แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของเครื่องมือ โดยการประมวลผลข้อมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความถูกต้องเที่ยงตรงและเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์สามารถน ามาใช้ได้ทันที 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยน าแบบสอบถามออนไลน์ให้ผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวได้พิจารณาตรวจสอบ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มี
ความชัดเจนและครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ 

5.5 วิธีกำรเก็บข้อมูล 
1) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้มาจากการเก็บข้อมูลที่ ได้จากการตอบแบบสอบถามออนไลน์ 

ตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ วารสารวิชาการ 

รายงานการวิจัย ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

5.6 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1) สถิติท่ีใช้ 
สถิติที่ใช้ คือ การใช้ความถ่ีสะสมของค าตอบในแบบสอบถามออนไลน์ จัดเรียงล าดับจากมาก

ไปหาน้อยจากข้อมูลที่ได้ของแบบสอบถามออนไลน์และข าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือ จัดท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน 

2) การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้รวบรวมจากการตอบแบบสอบถามออนไลน์ น าข้อมูลที่ได้มา

วิเคราะห์ โดยใช้ค่าความถี่ของค าตอบเรียงล าดับความส าคัญตามถี่ที่มากที่สุด น ามาวิเคราะห์ด้วย
เครื่องมือ SWOT Analysis เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี โดยใช้แนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพ่ือการท่องเที่ยวใน 5 ด้าน 
(5P) ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว (Place) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว (Preserve) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน (People) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสินค้า OTOP เพ่ือการท่องเที่ยว (Product) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านมาตรฐานการบริการการท่องเที่ยว (Promotion) 
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5.7 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
การศึกษาโอกาสและความท้าทายในการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP 

นวัตวิถี บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยใช้กรอบ
แนวคิด ดังต่อไปนี้ 
            ตัวแปรต้น     ตัวแปรตำม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. ผลกำรศึกษำ 
การศึกษาวิจัยเรื่องโอกาสและความท้าทายในการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการชุมชน

ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย ประการแรกคือเพ่ือวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรคในการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนกอก หมู่ที่ 
18 ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และประการที่สองเพ่ือน าเสนอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 
ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 
(Threats) ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 
 
 

 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลพ้ืนฐำนของบ้ำนโนนกอก 
หมู่ที่ 18 ต ำบลหนองนำค ำ อ ำเภอเมือง

อุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำมโครงกำร
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้ำนโนนกอก 

หมู่ที่ 18 ต ำบลหนองนำค ำ อ ำเภอเมือง
อุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี 

- ยุทธศาสตร์ที ่1 Place 
- ยุทธศาสตร์ที ่2 Preserve 
- ยุทธศาสตร์ที ่3 People 
- ยุทธศาสตร์ที ่4 Product 
- ยุทธศาสตร์ที ่5 Promotion 

S 

T O 

W 
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SWOT เมทริกซ์ จุดแขง็ (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

S1 มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น เป็นอัตลักษณ์  
S2 ผู้ น า มี ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง  มี วิ สั ย ทั ศ น์  
มีศักยภาพ 

S3 มีภาคี เครือข่ายการพัฒนาที่เข้มแข็ง 

S4 มีจุดแลนด์มาร์ค (จุดเช็คอิน) ที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยว 
S5 มีกลุ่มกองทุนชุมชนที่เข้มแข็ง 
S6 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หมู่บ้าน 
 

W1 สภาพแวดล้อมของหมู่บ้านไม่สวยงาม 

W2 ประชาชนไปท างานต่างถิ่น 

W3 ประชาชนในพื้นที่มีความยากจน 

W4 ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง 
W5 ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมโครงการฯ 

W6 ผู้น าขาดการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนิน
กิจกรรมให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนทราบ 

W7 ประชาชนมีปัญหากันภายในหมู่บ้าน/ชุมชน 

โอกำส (Opportunities) 
O1 หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด
ให้การสนับสนุน 

O2 หน่วยงานภาครัฐระดับอ าเภอ
ให้การสนับสนุน 

O3 ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ร ะ ดั บ
กระทรวง/กรม ให้การสนับสนุน 

O4 การคมนาคมสะดวก 

O5 ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่ รู้ จั ก
อย่างกว้างขวาง 
O6 ผู้น ามีวิสัยทัศน์ น าการพัฒนา 

กลยุทธ ์SO 

(การน าจุดแข็งภายในเพื่อน าโอกาสจาก
ภายนอกมาใช)้ 

กลยุทธ ์WO 

(ลดจุดอ่อนจากภายในเพื่อน าโอกาสที่ดีจาก
ภายนอกมาใช้) 

อุปสรรค (Threats) 

T1 ขาดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว 

T2 ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ
ระดับท้องถอ่น 
T3 ขาดความพร้อมด้านบุคลากร 
T4 ขาดการเข้าถึงเทคโนโลยีในการ
ด าเนินกิจกรรมโครงการฯ 

T5 ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน 
ไม่ให้ความสนใจกับการด าเนิน
กิจกรรมโครงการฯ 

T6 การกระจายรายได้ของการ
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ไม่
ทั่วถึง 

 
 

กลยุทธ ์ST 

(การน าประโยชน์จากจุดแข็งภายในเพือ่
ลดทอนหรือหลีกเลี่ยงอุปสรรคจาก

ภายนอก) 

 
 

กลยุทธ ์WT 

(ลดจุดอ่อนภายในเพื่อหลีกเลี่ยง 
อุปสรรคจากภายนอก) 
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2) ยุทธศาสตร์ (Strategy) การพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งท่องเที่ยว (Place) 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และแลนด์มาร์ค 

(Land Mark) ศูนย์เรียนรู้การทอผ้าโบราณย้อมดอกบัวแดง 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างศูนย์เรียนรู้กองทุนชุมชนและกลุ่มอาชีพให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน 
กลยุทธ์ที่ 3 จัดกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านพัฒนาภูมิทัศน์ภายใน

หมู่บ้านอย่างสม่ าเสมอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการอ่ืน ๆ ในรูปแบบของกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

กลยุทธ์ที่ 4 ร่วมกับส่วนราชการให้การสนับสนุนสถานที่ส าหรับจัดอบรมหรือประชุม 
กลยุทธ์ที่ 5 ปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวโดยบูรณาการด้านบุคลากรร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว  เพ่ือการเข้าถึง
การบูรณาการด้านงบประมาณหรือขอรับสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของชุมชน
ท่องเที่ยวต่อไป 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมเพื่อพัฒนำกำรท่องเที่ยว (Preserve) 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเยี่ยมชมการฟ้อนร าประกอบการแสดงกลองยาว

พ้ืนบ้านและการเรียนรู้การทอผ้าโบราณย้อมดอกบัวแดง 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าโบราณย้อมดอกบัวแดง โดยเน้นการมี

ส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน และบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐอื่น ๆ เพ่ือการอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 3 ผู้น าชุมชนร่วมกับส่วนราชการในการเป็นวิทยากรให้ความรู้และประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการทอผ้าโบราณย้อมดอกบัวแดงให้มีการรับรู้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนอย่ำงยั่งยืน (People) 
กลยุทธ์ที่ 1 ก าหนดให้มีการประชุมหารือหรือวางแผนเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวโดยผู้น าชุมชนและคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน เป็นประจ า
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และรับการสนับสนุนวิทยากรที่มีความรู้ด้านการท่องเที่ยวร่วมประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

กลยุทธ์ที่ 2 ผู้น าชุมชนต้องมีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวทุก
ครั้งที่มีนักท่องเที่ยวหรือกรู๊ปทัวร์เข้ามาในหมู่บ้าน 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านต่าง ๆ กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของประชาชนในหมู่บ้าน 



268 
 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการสร้างอาชีพทอผ้าย้อมดอกบัวแดงให้กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพ่ือให้เกิดรายได้และลดปัญหาการไปท างานต่างถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 5 ก าหนดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน มีหน้าที่
รับผิดชอบในกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นโซนหรือกลุ่มเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมอย่าง
ทั่วถึง 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนมำตรฐำนกำรบริกำรกำรท่องเที่ยว (Promotion) 
กลยุทธ์ที่ 1 ผู้น าชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการอ่ืน ๆ จัดกิจกรรม

ส่งเสริมการใช้สื่อ Social Media ในการการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบออนไลน์เพ่ือ
เพ่ิมช่องทางการตลาดให้เกิดรายได้แก่ประชาชนมากขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 2 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ป้ายบอกทางหรือป้ายบอกสถานที่ต่าง ๆ 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 3 ก าหนดให้มีบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว ในรูปแบบออนไลน์
หรือ Social Network สร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น Facebook, Twitter, 
Website, YOUTUBE ฯลฯ 

 
7. สรุปผลกำรศึกษำ และข้อเสนอแนะ 

จากการวิเคราะห์ SWOT เมทริกซ์ และได้มาซึ่งกลยุทธ์ในการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี ดังข้อมูล ข้อที่ 4.1 และข้อมูล ข้อที่ 4.2 ที่แสดงข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้น ากลยุทธ์ที่ได้มาวิเคราะห์
ร่วมกับข้อมูลส่วนที่ 2 (ข้อที่ 4.2) น ามาก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ต าบลหนองนาค า 
อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ตามกระบวนการ 5  P 
ของพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพ่ือการท่องเที่ยว กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย น ามาเป็นแนว
ทางการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้ดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนกอก ผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างรายได้ ต้นก าเนิดแหล่ง

เรียนรู้การทอผ้าโบราณย้อมดอกบัวแดงคู่อุดรธานี” 
พันธกิจ 
“เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบการทอผ้าโบราณย้อมดอกบัวแดงของจังหวัด

อุดรธานี สู่ความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประเภทผ้า” 
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เป้ำประสงค์ 
“สร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และพัฒนาการทอผ้าโบราณ

ย้อมดอกบัวแดงสู่อาชีพท่ียั่งยืนของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” 
ยุทธศำสตร์ (Strategy) กำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำมโครงกำรชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 

บ้ำนโนนกอก หมู่ที่ 18 ต ำบลหนองนำค ำ อ ำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งท่องเที่ยว (Place) 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และแลนด์มาร์ค 

(Land Mark) ศูนย์เรียนรู้การทอผ้าโบราณย้อมดอกบัวแดง 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างศูนย์เรียนรู้กองทุนชุมชนและกลุ่มอาชีพให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน 
กลยุทธ์ที่ 3 จัดกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านพัฒนาภูมิทัศน์ภายใน

หมู่บ้านอย่างสม่ าเสมอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการอ่ืน ๆ ในรูปแบบของกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

กลยุทธ์ที่ 4 ร่วมกับส่วนราชการให้การสนับสนุนสถานที่ส าหรับจัดอบรมหรือประชุม 
กลยุทธ์ที่ 5 ปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวโดยบูรณาการด้านบุคลากรร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว เพ่ือการเข้าถึง
การบูรณาการด้านงบประมาณหรือขอรับสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของชุมชน
ท่องเที่ยวต่อไป 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมเพื่อพัฒนำกำรท่องเที่ยว (Preserve) 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเยี่ยมชมการฟ้อนร าประกอบการแสดงกลองยาว

พ้ืนบ้านและการเรียนรู้การทอผ้าโบราณย้อมดอกบัวแดง 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าโบราณย้อมดอกบัวแดง โดยเน้นการมี

ส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน และบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงาน
ภาครัฐอื่น ๆ เพ่ือการอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 3 ผู้น าชุมชนร่วมกับส่วนราชการในการเป็นวิทยากรให้ความรู้และประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการทอผ้าโบราณย้อมดอกบัวแดงให้มีการรับรู้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนอย่ำงยั่งยืน (People) 
กลยุทธ์ที่ 1 ก าหนดให้มีการประชุมหารือหรือวางแผนเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวโดยผู้น าชุมชนและคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน เป็นประจ า
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และรับการสนับสนุนวิทยากรที่มีความรู้ด้านการท่องเที่ยวร่วมประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

กลยุทธ์ที่ 2 ผู้น าชุมชนต้องมีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวทุก
ครั้งที่มีนักท่องเที่ยวหรือกรู๊ปทัวร์เข้ามาในหมู่บ้าน 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านต่าง ๆ กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของประชาชนในหมู่บ้าน 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการสร้างอาชีพทอผ้าย้อมดอกบัวแดงให้กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพ่ือให้เกิดรายได้และลดปัญหาการไปท างานต่างถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 5 ก าหนดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน มีหน้าที่
รับผิดชอบในกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นโซนหรือกลุ่มเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมอย่าง
ทั่วถึง 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนมำตรฐำนกำรบริกำรกำรท่องเที่ยว (Promotion) 
กลยุทธ์ที่ 1 ผู้น าชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการ อ่ืน ๆ จัดกิจกรรม

ส่งเสริมการใช้สื่อ Social Media ในการการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบออนไลน์เพ่ือ
เพ่ิมช่องทางการตลาดให้เกิดรายได้แก่ประชาชนมากขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 2 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ป้ายบอกทางหรือป้ายบอกสถานที่ 
ต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 3 ก าหนดให้มีบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว ในรูปแบบออนไลน์
หรือ Social Network สร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น Facebook, Twitter, 
Website, YOUTUBE ฯลฯ 

7.1 อภิปรำยผลกำรวิจัย 
จากการศึกษาโอกาสและความท้าทายในการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว 

OTOP นวัตวิถี บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัย
ได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ การลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน 
คณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวฯ และประชาชนที่มีบทบาทส าคัญในหมู่บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ต าบล
หนองนาค า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น เป็นอัตลักษณ์ ผู้น ามีความเข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ 
มีศักยภาพ รวมถึงการมีภาคี เครือข่ายการพัฒนาที่เข้มแข็ง หมู่บ้ านมีจุดแลนด์มาร์ค (จุดเช็คอิน) 
ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ภายในชุมชนนั้นมีกลุ่มกองทุนชุมชนที่เข้มแข็ง และประการสุดท้ายคือประชาชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน (กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนาการ
ท่องเที่ยว) 

จุดอ่อน (Weaknesses) สภาพแวดล้อมของหมู่บ้านไม่สวยงาม ประชาชนในพ้ืนที่ไม่ได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงเนื่องจากมีความยากจนจึงส่งผลให้ประชาชนบ่งส่วนต้องไปท างานต่างถิ่น ท าให้
ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมโครงการฯ อาจจะเป็นด้วยสาเหตุจากผู้น าขาดการ
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สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนทราบอย่างทั่วถึง อีกทั้งใน
บางเรื่องของหมู่บ้านท าให้ประชาชนมีปัญหากันภายในหมู่บ้าน/ชุมชน 

โอกำส (Opportunities) หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง/กรม จังหวัดและอ าเภอให้การ
สนับสนุน เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน และในการเดินทางไปยังหมู่บ้านนั้นมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วใช้เวลาไม่มากนัก สิ่งที่ส าคัญที่สุดซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีคือ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนั่นก็คือผ้าย้อมดอกบัวแดง และประการสุดท้ายที่บ้านโนน
กอกมีก็คือผู้น ามีวิสัยทัศน์ น าการพัฒนา 

อุปสรรค (Threats) บ้านโนนกอกนั้นขาดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ขาดการ
สนับสนุนจากภาครัฐในระดับท้องถิ่น ทั้งยังขาดความพร้อมด้านบุคลากรเนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่มี
ความรู้น้อยและขาดการเข้าถึงเทคโนโลยีในการด าเนินกิจกรรมโครงการฯ และที่ส าคัญนั้นประชาชน
ในหมู่บ้าน/ชุมชน ไม่ให้ความสนใจกับการด าเนินกิจกรรมโครงการฯ ส่งผลให้การกระจายรายได้ของ
การด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ไม่ทั่วถึง 

บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีข้อมูล
พ้ืนฐานที่เป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน ดังนี้ 1) ด้านสถานที่ที่โดดเด่นของหมู่บ้าน/ชุมชน คือ ศูนย์เรียนรู้
กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก 2) ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน/สินค้าชุมชนที่โดดเด่น  คือ ฝ้ายทอมือย้อม
ดอกบัวแดง 3) ด้านอาหารพ้ืนที่ถิ่นที่โดดเด่น คือ ข้าวต้มมัดดอกบัวแดง, น้ าดอกบัวแดง, ขนมจีน 
และเมี่ยงบัวแดง 4) ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นที่โดดเด่น คือ ประเพณีบุญบั้งไฟ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ 
5) การแสดงพื้นถ่ินที่โดดเด่น คือ การฟ้อนร าประกอบการแสดงกลองยาว 6) กิจกรรมการท่องเที่ยวที่
โดดเด่น คือ การท าผ้ามัดย้อม, การย้อมผ้าด้วยดอกบัวแดง และลงแขกท านา และ 7) ด้านของฝาก
ของที่ระลึกที่โดดเด่น คือ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือย้อมดอกบัวแดง จากศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าโบราณ
บ้านโนนกอก  

ซึ่งจากข้อมูลข้างต้น น ามาวิเคราะห์และจัดท ายุทธศาสตร์  (Strategy) การพัฒนาหมู่บ้าน
ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งท่องเที่ยว (Place) ประกอบด้วยการสร้าง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และแลนด์มาร์ค (Land Mark) 
ศูนย์เรียนรู้การทอผ้าโบราณย้อมดอกบัวแดง สร้างศูนย์เรียนรู้กองทุนชุมชนและกลุ่มอาชีพให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านพัฒนาภูมิ
ทัศน์ภายในหมู่บ้านอย่างสม่ าเสมอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการอ่ืน ๆ ในรูปแบบ
ของกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และร่วมกับส่วนราชการให้การ
สนับสนุนสถานที่ส าหรับจัดอบรมหรือประชุม และที่ส าคัญต้องมีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการ
ชุมชนท่องเที่ยวโดยบูรณาการด้านบุคลากรร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
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คณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว เพ่ือการเข้าถึงการบูรณาการด้านงบประมาณหรือขอรับสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวต่อไป 

ยุทธศำสตร์ที่  2 ด้ำนกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมเพื่อพัฒนำกำรท่องเที่ยว (Preserve) 
โดยจะต้องจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเยี่ยมชมการฟ้อนร าประกอบการแสดงกลองยาวพ้ืนบ้านและการ
เรียนรู้การทอผ้าโบราณย้อมดอกบัวแดง และจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าโบราณย้อม
ดอกบัวแดง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน และบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ เพ่ือการอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
สุดท้ายผู้น าชุมชนต้องร่วมกับส่วนราชการในการเป็นวิทยากรให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การทอผ้าโบราณย้อมดอกบัวแดงให้มีการรับรู้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนอย่ำงยั่งยืน (People) ต้องก าหนดให้มีการ
ประชุมหารือหรือวางแผนเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยผู้น าชุมชนและคณะกรรมการ
ชุมชนท่องเที่ยวร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน เป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  และรับการ
สนับสนุนวิทยากรที่มีความรู้ด้านการท่องเที่ยวร่วมประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผู้น าชุมชน
ต้องมีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกครั้งที่มีนักท่องเที่ยวหรือกรู๊ปทัวร์
เข้ามาในหมู่บ้าน ต้องมีการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านต่าง ๆ 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของประชาชนในหมู่บ้าน  
ส่งเสริมการสร้างอาชีพทอผ้าย้อมดอกบัวแดงให้กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือให้เกิดรายได้และ
ลดปัญหาการไปท างานต่างถิ่น และที่ส าคัญต้องก าหนดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นโซนหรือกลุ่มเพ่ือสร้าง
การมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนมำตรฐำนกำรบริกำรกำรท่องเที่ยว (Promotion) ผู้น าชุมชนต้อง
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการอ่ืน ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อ Social Media 
ในการการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบออนไลน์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดให้เกิดรายได้
แก่ประชาชนมากขึ้น ร่วมจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ป้ายบอกทางหรือป้ายบอกสถานที่
ต่าง ๆ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ ยวได้ง่ายขึ้น และที่ส าคัญต้องก าหนดให้มี
บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว ในรูปแบบออนไลน์หรือ Social Network สร้างช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น Facebook, Twitter, Website, YOUTUBE ฯลฯ 

7.2 ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาโอกาสและความท้าทายในการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP 

นวัตวิถี บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค น ามาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
หมู่บ้าน ซึ่งชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมือง
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อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สามารถน าประเด็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาหมู่บ้านมาประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมการพัฒนาของหมู่บ้าน ตามแนวทางยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ ด้านพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยว (Place) ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว (Preserve) ด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชนอย่างยั่งยืน (People) ด้านการพัฒนาสินค้า OTOP เพ่ือการท่องเที่ยว (Product) และด้าน
มาตรฐานการบริการการท่องเที่ยว (Promotion) ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  
เพ่ือเป็นแนวทางการขับเคลื่อนให้ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่
ประสบความส าเร็จในการด าเนินโครงการฯ ท าให้ประชาชนมีรายได้และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนต่อไป 

1) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป 
(1) ศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หรือสถานที่

ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ เพ่ือการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยว เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้รับรู้ข้อมูลและเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้มากขึ้น 

(2) ศึกษาและเปรียบเทียบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถน ามาปรับใช้ในชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดทีม่ีผลกำรตัดสินใจเลอืกใช้บริกำรศูนย์ซ่อมสี
และตัวถังรถยนต์ ในเขตพื้นท่ีอ ำเภอเมืองอุดรธำนี 

นพเดช ประจวบศรีรัตน์* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์ซ่อมสี
และตัวถังรถยนต์ ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุดรธานี มีวัตถุประสงค์ คือ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด และปัจจัยอื่นที่มีผลต่อคุณภาพของศูนย์บริการ ซ่อม สีและตัวถังรถยนต์ในจังหวัดอุดรธานี 
2) ศึกษาความต้องการของผู้บริโภค ที่มีผลต่อการเลือกใช้ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ในเขต
พ้ืนที่อ าเภอเมืองอุดรธานี และ 3) เพ่ือศึกษาข้อกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ 

ขอบเขตเนื้อหา งานวิจัยครั้งนี้จะศึกษาพฤติกรรมของเจ้าของรถยนต์ในการเลือกใช้บริการ 
ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ รวมทั้งส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 7 ด้าน และศึกษาจากข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ ตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ในด้าน
ขอบเขตด้านประชากร ของงานวิจัยครั้งนี้ คือ เจ้าของรถผู้ซึ่งเคยใช้บริการ ศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง
รถยนต์ ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน จึงได้สุ่มเก็บตัวอย่างจ านวน 
400 ราย 

ผลวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ให้ระดับความเห็นจากปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ และปัจจัยด้าน
บุคลากร ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ส าหรับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการตลาดให้ความเห็นในระดับมาก 

ในส่วนของกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องในการประกอบการศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง
รถยนต์ประกอบด้วย พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติการการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535, พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

ค ำส ำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจ, ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์  
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1. บทน ำ 

รถยนต์ นับเป็นยานพาหนะท่ีมีความส าคัญในการใช้ชีวิตประจ าวัน ส าหรับในการเดินทางไป
ในสถานที่ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน การผลิตรถยนต์ในประเทศไทยในแต่ละปีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในภาคการส่งออก และภาคการใช้ในประเทศ รวมทั้งในจังหวัดอุดรธานีดังตารางที่ 1.1 

ตารางที ่1.1 จ านวนรถยนต์สะสมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ในจังหวัดอุดรธานี  
รย.1 รย.2 รย.3 รย.5 รย.6 รย.7 รย.8 รย.9 รย.10 รย.11

 รวมรถสะสมตามกฎหมาย

วา่ดว้ยรถยนต์
2,562                            125,007       5,089       128,742       - 56             - 1               50             - - 258,945                                 

2,561                            114,890       5,043       124,983       - 58             - 1               50             - - 245,025                                 

2,560                            104,610       4,935       120,879       - 60             - 1               50             - - 230,535                                 

2,559                            96,107         4,789       116,768       - 58             - 2               38             - - 217,762                                 

2,558                            89,301         4,740       113,380       - 49             - 2               24             - - 207,496                                 

2,557                            82,909         4,570       109,719       - 43             - 2               24             - - 197,267                                 

2,556                            75,960         4,523       105,959       - 44             - 2               17             - - 186,505                                 

2,555                            64,613         4,235       101,205       - 35             - 2               - - - 170,090                                 

2,554                            53,236         3,960       96,375         - 27             - 2               - - - 153,600                                 

2,553                            46,392         3,699       91,509         - 22             - 2               - - - 141,624                                 

        
  

 
ที่มา: กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก (2563)  
 

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์จึงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามจ านวนรถยนต์และผู้ใช้รถยนต์ 
อุบัติเหตุทางรถยนต์ก่อให้รถเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและร่างกาย และเมื่อรถยนต์เกิดความ
เสียหายก็จ าเป็นที่จะต้องน ารถยนต์เข้าสู่กระบวนการซ่อมแซมให้มีกลับสู่สภาพเดิม โดยเจ้าของ
รถยนต์นั้นสามารถน ารถยนต์ เข้าซ่อมกับอู่ซ่อมสีในเครือประกันภัย หรือศูนย์ซ่อมรถยนต์ที่เป็น
ตัวแทนจ าหน่ายของรถยนต์ยี่ห้อต่าง ๆ ในละแวกใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีอู่ซ่อมอิสระที่ไม่ได้ขึ้นกับ
บริษัทประกันภัยรถยนต์ และมิได้เป็นตัวแทนจ าหน่ายยี่ห้อรถยนต์ ซึ่งมีอยู่จ านวน 17 แห่ง 
(ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี, 2562) 

จากเหตุผลข้างต้นทั้งหมด ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา เกี่ยวกับ คุณภาพการบริการ
การซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ของศูนย์ซ่อมในอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เนื่องจากผู้วิจัยมีภูมิล าเนาอยู่
ในจังหวัดอุดรธานี จึงต้องการศึกษาเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนา คุณภาพการบริการของผู้ประกอบการ 
ในจังหวัดอุดรธานี เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ให้ดี
ยิ่งขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยอ่ืนที่มีผลต่อคุณภาพของศูนย์บริการ 
ซ่อม สีและตัวถังรถยนต์ในจังหวัดอุดรธานี 
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2.2 ศึกษาความต้องการของผู้บริโภค ที่มีผลต่อการเลือกใช้ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง
รถยนต์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุดรธานี  

2.3 เพ่ือศึกษาข้อกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจศูนย์ซ่อมสี
และตัวถังรถยนต ์
 
3. ขอบเขตของงำนวิจัย 

3.1 ขอบเขตเนื้อหำ งานวิจัยครั้งนี้จะศึกษาพฤติกรรมของเจ้าของรถยนต์ในการเลือกใช้
บริการ ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ รวมทั้งส่วนประสมทางการตลาด ทั้ ง 7 ด้าน ได้แก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล กระบวนการบริการ และลักษณะ
ทางกายภาพและศึกษาจากข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์  
ตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย พระราชบัญญัติโรงงาน พุทธศักราช 2535 และ
พระราชบัญญัติสาธารณะสุข พุทธศักราช 2535   

3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร ของงานวิจัยครั้งนี้ คือ เจ้าของรถผู้ซึ่งเคยใช้บริการ ศูนย์ซ่อมสี
และตัวถังรถยนต์ ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน จึงได้สุ่มเก็บ
ตัวอย่างจ านวน 400 ราย 
 
4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

4.1 ท าให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ ศูนย์ซ่อมสี
และตัวถังรถยนต์ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

4.2 ท าให้ทราบถึงข้อกฎหมายที่ใช้ในการประกอบกิจการศูนย์ซ่อมสี และตัวถังรถยนต์ ตาม
พระราชบัญญัติที่ เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย พระราชบัญญัติโรงงาน พุทธศักราช 2535 และ
พระราชบัญญัติสาธารณะสุข พุทธศักราช 2535   

4.3 ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจ และเจ้าของกิจการศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง
รถยนต์ ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงาน รวมทั้งใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาด 
 
5. แนวคิดส่วนประสมทำงกำรตลำดส ำหรับธุรกิจบริกำร ของ Philip Kotler 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ได้กล่าวถึงแนวความคิดและทฤษฎีส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ  (Services Marketing Mix) ของ  Phillip Kotler ที่ ธุ รกิ จ ให้บริ การจะใช้
ประกอบด้วย  
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1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้าที่เสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าและก่อให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งประกอบด้วยลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ คุณภาพผลิตภัณฑ์  ความน่าเชื่อถือรูปลักษณ์พิเศษ 
การออกแบบห้องพัก สถานที่ตั้ง ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตา
ของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันการแข่งขันมุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณค่าแก่ลูกค้ามากกว่าที่ลูกค้า
คาดหวัง มีผลท าให้ผลิตภัณฑ์ขายได้  

2) ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน เป็นต้นทุนของลูกค้า แต่เป็นส่วนที่
ก่อให้เกิดรายได้แก่ธุรกิจ ส่วนประสมทางด้านราคานับเป็นส่วนที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุด เนื่องจาก
ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ไม่เหมือนกับตัวคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือช่องทางการ
จัดจาหน่าย แม้ว่าทศวรรษปัจจุบันจะมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับราคามีอิทธิพลต่อผู้บริโภคมาก
ขึ้นแต่ปัจจัยด้านราคาก็ยังเป็นส่วนส าคัญ ในการก าหนดส่วนแบ่งตลาดและผลก าไรของบริษัทอยู่
เช่นเดิม ดังนั้นการก าหนดราคาการให้บริการ ควรมีความเหมาะสมกับระดับการบริการ 

3) สถานที่ (Place) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตตัวสินค้า
ไปยังสถานที่ต้องการและเวลาที่เหมาะสม การก าหนดท าเลที่ตั้งเพ่ือเข้าถึงผู้บริโภคโดยเฉพาะธุรกิจ
บริการที่ผู้บริโภคต้องไปรับบริการจากผู้ให้บริการ ในสถานที่ที่ผู้ให้บริการจัดไว้ เพราะท าเลที่ตั้งที่
เลือกเป็นตัวก าหนดกลุ่มของผู้บริโภคที่จะเข้ามาใช้บริการ ดังนั้นสถานที่ให้บริการต้องสามารถ
ครอบคลุมพ้ืนที่ในการที่ให้บริการกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด จะต้องหาท าเลที่ตั้งที่สะดวกต่อการ
เดินทาง อยู่ใกล้แหล่งชุมชน มีที่จอดรถเพียงพอ มีสิ่งอ านวยความ สะดวกที่เพียงพอต่อความต้องการ
ของลูกค้า 

4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขาย 
กับผู้ซื้อเพ่ือสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแจ้งข่าวสารหรือชักจูงใจผู้ซื้อ 
เช่นการโฆษณาในสื่อต่าง ๆ เช่น ใบปลิว วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น  

5) บุคลากร (People) หมายถึง พนักงาน ผู้ให้บริการ ซึ่งได้จากการคัดเลือก การฝึกอบรม 
และการจูงใจพนักงาน ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการบริการมากขึ้น มีทัศนคติที่ดีสามารถ
ตอบสนองลูกค้า สื่อสารกับลูกค้าได้ดีเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้ แตกต่างเหนือคู่แข่ง  

6) กระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง กระบวนการในการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งมี
หลากหลายรูปแบบ เป็นการส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกับลูกค้าเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว และ
ประทับใจลูกค้า การทักทายและต้อนรับลูกค้าที่มาติดต่อ การแนะน าลูกค้า การคิดค่าบริการที่
เที่ยงตรง การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  

7) การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
เป็นการพัฒนารูปแบบในการให้บริการโดยการสร้างคุณภาพรวม เพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมของสถานที่การให้บริการ การดูแลเอาใจใส่ในความเป็นอยู่และทรัพย์สินของลูกค้าให้มี
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ความปลอดภัยเสมอ และลักษณะทางกายภาพอ่ืน ๆ ที่สามารถดึงดูดใจลูกค้าได้ และท าให้มองเห็น
ภาพลักษณ์ของการบริการได้อย่างชัดเจนด้วย 

 
6. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์ซ่อมสีและ
ตัวถังรถยนต์ในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือแปลงผลของการวิจัยจะน าข้อมูลที่รวบรวมได้น ามาวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับ
รายได ้

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ใน
พ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด และข้อมูลความต้องการ
ของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โดยแบบสอบถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน 5 
ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scales) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก  
เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับความเห็น    คะแนน 
เห็นด้วยมากที่สุด       5 
เห็นด้วยมาก        4 
เห็นด้วยปานกลาง       3 
เห็นด้วยน้อย        2 
เห็นด้วยน้อยที่สุด       1 

ส าหรับการแปลความหมายของระดับความคิดเห็น ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การหาค่าเฉลี่ยในการแปล
ความหมาย โดยค านวณหาความกว้างอันตรภาคชั้น ได้ดังนี้ 
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ดังนั้น เกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็นสามารถวัดและแปลความหมายได้ ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.21-4.20 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 4 ประมวลกฎหมายส าหรับการเปิดและด าเนินการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ 
 

7. ผลกำรวิจัย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 51.50 เพศชายร้อยละ 48.50 มีอายุ 31-40 ป ี

มากที่สุด ร้อยละ 46.00 รองลงมาอายุต่ ากว่า 30 ปี ร้อยละ 39.75 ล าดับถัดไปอายุ 41-50 ปีร้อยละ 
11.25 และล าดับสุดท้ายอายุ 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 3.00 สถานภาพโสด ร้อยละ 56.25 สมรสร้อยละ 
42.75 และหย่าร้าง ร้อยละ 1.00 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 84 .00 มากที่สุด รองลงมา 
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 11.25 และระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 4.75 มีอาชีพข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 40.75 มากที่สุด รองลงมาอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 29.25 
ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 27.50 อาชีพอ่ืน ๆ ร้อยละ 1.75 และล าดับสุดท้าย นิสิตนักศึกษา ร้อยละ 0.75 
ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงสุดเท่ากันคือ 20,001-30,000 บาท และ 40,000 บาท ขึ้นไปร้อยละ 
29.75 ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาทร้อยละ 20.25 ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
30,001-40,000 บาทร้อยละ 16.75 และล าดับสุดท้ายระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท 
ร้อยละ 3.50 ประเภทประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่ท าเป็นประกันภัยชั้น 1 สูงที่สุด คือร้อยละ 
74.00 รองลงมาคือ ไม่ท าประกันภัยภาคสมัครใจร้อยละ 12.00 ประกันภัยชั้น 3 ร้อยละ 8.25 และ
ล าดับสุดท้ายประเภทอ่ืน ๆ ร้อยละ 5.75 โดยส่วนมากครอบครองรถยนต์ส่วนบุคคล 1 คัน คิดเป็น
ร้อยละ 56.25 2 คัน ร้อยละ 28.00 และ 3 คันขึ้นไป ร้อยละ 15.75 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ ในพ้ืนที่
อ าเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุการใช้งานของรถยนต์ 5 ปีขึ้นไป ร้อยละ 48.5 มากสุด รองลงมา
อายุการใช้งานรถยนต์ 2-5 ปี ร้อยละ 42.75 และอายุการใช้งานรถยนต์ต่ ากว่า 2 ปี ร้อยละ 8.75  
มีความถี่ในการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี ร้อยละ 73.75 รองลงมา 1-3 ครั้งต่อปี 
ร้อยละ 22.50 และมากกว่า 3 ครั้งต่อปีร้อยละ 3.75 ไม่มีศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ที่ใช้บริการเป็น
ประจ าร้อยละ 62.75 และมีศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ที่ใช้บริการเป็นประจ าร้อยละ 37.25 ไม่ใช้
บริการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์เดิมร้อยละ 53.5 และใช้บริการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์เดิม
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ร้อยละ 46.5 เลือกใช้ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์จากเพ่ือนหรือญาติแนะน า ร้อยละ 67.50 
เป็นอันดับสูงที่สุด ล าดับถัดไปคือ ค่าแรงถูกกว่าศูนย์บริการ ร้อยละ 41.25 ใกล้บ้านหรือที่พักอาศัย 
ร้อยละ 37.00 คุ้นเคยรู้จักกับเจ้าของหรือช่าง ร้อยละ 35.25 และค่าอะไหล่ถูกกว่าศูนย์บริการเป็น
ล าดับสุดท้าย ร้อยละ 28.75 ใช้บริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ ร้อยละ 69.00 สูงสุด รองลงมาเปลี่ยน
ถ่ายน้ ามันเครื่อง ร้อยละ 56.75 ตรวจเช็คซ่อมช่วงล่าง ร้อยละ 41.75 ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า/แอร์
รถยนต์ ร้อยละ 30.75 และล าดับสุดท้ายซ่อมเครื่องยนต์ ร้อยละ 26.00 ทราบถึงข้อมูลของศูนย์ซ่อม
สีและตัวถังรถยนต์จากบุคคล (เช่น ค าแนะน า/เพ่ือน/คนรู้จัก) ร้อยละ 76.50 สูงที่สุด รองลงมาทราบ
จากสื่อออนไลน์/สังคมออนไลน์ ร้อยละ 60.75 จากป้ายโฆษณา ร้อยละ 20.75 วิทยุกระจายเสียงใน
ท้องถิ่น ร้อยละ 3.75 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 3.75 และล าดับสุดท้ายทราบข้อมูลจากแผ่นพับหรือ
ใบปลิว ร้อยละ 2.75 มีความพอใจหลังใช้บริการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ที่ผ่านมา ร้อยละ 80.25 
พอใจมาก ร้อยละ 16.00 และไม่พอใจ ร้อยละ 3.75 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับควำมคิดเห็นจำกกำรใช้บริกำรศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ 
ในพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 

จากการเก็บตัวอย่างแบบสอบถามจ านวน 400 ตัวอย่าง สามารถน ามาสรุปค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้
ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทั้งหมด 7 ปัจจัยได้ดังนี้ 

1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด 3 ล าดับ คือ การซ่อมบ ารุงได้
ถูกต้องตามจุดที่มีปัญหา (ค่าเฉลี่ย 4.56: เห็นด้วยมากที่สุด) ผลงานดีมีคุณภาพ สีสวยไม่เพ้ียน 
(ค่าเฉลี่ย 4.52: เห็นด้วยมากที่สุด) และรับประกันงานซ่อม (ค่าเฉลี่ย 4.45: เห็นด้วยมากที่สุด)  

2) ปัจจัยด้านราคาที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด คือ ราคาเหมาะสมกับลักษณะงาน 
(ค่าเฉลี่ย 4.37: เห็นด้วยมากที่สุด) ราคาไม่แพงกว่าคู่แข่ง (ค่าเฉลี่ย 4.12: เห็นด้วยมาก) รองลงมา 
และล าดับสุดท้ายผ่อนช าระบัตรเครดิตได้ (ค่าเฉลี่ย 3.28: เห็นด้วยปานกลาง) 

3) ปัจจัยด้านสถานที่ที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด 3 ล าดับ คือ สถานที่จอดรถ
ปลอดภัยมีรั้วรอบขอบชิด และอยู่ใต้หลังคา (ค่าเฉลี่ย 4.41: เห็นด้วยมากที่สุด) สถานที่ให้บริการ
สะอาด (ค่าเฉลี่ย 4.39: เห็นด้วยมากที่สุด) และมีสถานที่จอดรถเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 4.21: เห็นด้วย
มากที่สุด) 

4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด คือ มีบริการล้างรถ
ฟรี (ค่าเฉลี่ย 3.93: เห็นด้วยมาก) มีบริการตกแต่งรถยนต์เสริม (ค่าเฉลี่ย 3.38: เห็นด้วยปานกลาง)
รองลงมา และล าดับสุดท้ายแจกของที่ระลึกตามเทศกาล (ค่าเฉลี่ย 3.10: เห็นด้วยปานกลาง) 

5) ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด 3 ล าดับ คือ 
ส่งมอบรถยนต์ตรงเวลา (ค่าเฉลี่ย 4.47: เห็นด้วยมากที่สุด) แจ้งราคาชัดเจนก่อนท าการซ่อม (ค่าเฉลี่ย 
4.38: เห็นด้วยมากที่สุด) และก าหนดระยะเวลาการท่ีเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.37: เห็นด้วยมากที่สุด) 



282 
 

6) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด 3 ล าดับ คือ 
ห้องน้ าสะอาด (ค่าเฉลี่ย 4.20: เห็นด้วยมาก) สูงที่สุด บริเวณสถานที่โดยรอบสะอาดและตกแต่ ง
สวยงามทันสมัย (ค่าเฉลี่ย 4.08: เห็นด้วยมาก) เป็นอันดับรองลงมา และมีป้ายชื่อศูนย์บริการ อย่าง
ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 3.96: เห็นด้วยมาก)เป็นล าดับสุดท้าย 

7) ปัจจัยด้านบุคลากรที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด 3 ล าดับ คือ ช่างซ่อมมีความรู้
ความเชี่ยวชาญ (ค่าเฉลี่ย 4.40: เห็นด้วยมากที่สุด) สูงที่สุด การดูแลเอาใจใส่ของพนักงาน (ค่าเฉลี่ย 
4.26: เห็นด้วยมากที่สุด) เป็นอันดับรองลงมา และความสุภาพในการให้บริการของพนักงาน (ค่าเฉลี่ย 
4.22: เห็นด้วยมากที่สุด)เป็นล าดับสุดท้าย 

ความต้องการของผู้บริโภคโดยทั่วไปที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด 3 ล าดับ คือ 
ใช้ระยะเวลาในการซ่อมไม่นาน (ค่าเฉลี่ย 4.58: เห็นด้วยมากที่สุด) เป็นล าดับสูงที่สุด รับประกันงาน
ซ่อม (ค่าเฉลี่ย 4.45: เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมา และงานซ่อมรถยนต์เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
(ค่าเฉลี่ย 4.37: เห็นด้วยมากที่สุด) 

ความต้องการลดต้นทุนของผู้บริโภคที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด คือ มีส่ วนลด
ส าหรับการช าระเงินสด (ค่าเฉลี่ย 3.83: เห็นด้วยมาก) และรองลงมาคือ มีบริการรถรับส่ง (ค่าเฉลี่ย 
3.54: เห็นด้วยมาก) 

ความต้องการความสะดวกในการซื้อของผู้บริโภคที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด 3 
ล าดับ คือ มีบริการจองคิวล่วงหน้า (ค่าเฉลี่ย 4.33: เห็นด้วยมากที่สุด) เป็นล าดับสูงที่สุด มีบริการรับ
รถลูกค้าถึงที่บ้าน (ค่าเฉลี่ย 3.78: เห็นด้วยมาก) รองลงมา และอู่ซ่อมรถยนต์อยู่ติดถนนสายหลัก 
(ค่าเฉลี่ย 3.40: เห็นด้วยปานกลาง) เป็นล าดับที่ 3 
  ส่วนที่ 4 ผลการศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ 

ในการประกอบกิจการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ในปัจจุบันนั้น สามารถเปิดได้อย่าง
อิสรเสรี ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการหลายที่จึงมิได้ให้ความส าคัญในการก าจัด ควบคุม ดูแลของ
เสียและเศษซากจากการท างาน จึงเกิดของเสียและมลพิษไปสู่แหล่งสาธารณะและชุมชนจ านวนมาก 
หากไม่มีการควบคุมมลพิษที่ดีจะเกิดมลพิษเข้าสู่ชุมชนได้โดยง่าย เช่น เสียงเครื่องยนต์ของรถยนต์ที่
เข้ามารับบริการ ฝุ่นผงจากงานขัดสีและตัวถัง สารระเหยที่มีกลิ่นและไม่มีกลิ่นต่าง ๆ น าเสียจากการ
ใช้งาน คราบจาระบีน้ ามันต่าง ๆ ที่ไหลลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะโดยมิได้รับการบ าบัด เป็นต้น 

นอกจากนี้ หน่วยงานราชการอาจไม่สามารถท าการตรวจสอบหรือควบคุมได้อย่างทั่วถึงทุก
พ้ืนที่ ผู้ท าการวิจัยได้ศึกษาข้อกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องซึ่งพบว่าประกอบด้วย 
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติการการสาธารณสุข พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
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แนวทำงกำรปรับปรุงกฎหมำยและพระรำชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง
รถยนต์ 

จากการส ารวจสถานที่ของศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ภายในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี พบว่า ผู้ประกอบการไม่ให้ความส าคัญในการดูแล ควบคุม หรือก าจัดของเสียที่เกิดขึ้นอย่าง
ถูกวิธี และเจ้าพนักงานของรัฐบาลที่มีอยู่อย่างจ ากัด จึงเป็นไปได้ยากในการตรวจสอบพ้ืนที่อย่าง
เข้มงวด 
  ผู้วิจัยมีความเห็นเพ่ิมเติมส าหรับการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องดังนี้ 
  1) ในการขออนุญาตเปิดกิจการของศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ต้องมีการตรวจจริง มิใช่เพียง
ตรวจเฉพาะเอกสารแต่ขาดลงการดูสถานประกอบการจริง และต้องมิให้มีการด าเนินงานอย่าง
เด็ดขาด หากไม่มีการจัดการด้านมลพิษท่ีเกิดข้ึนได้อย่างถูกต้องตามหลักการ 
  2) หลังจากเริ่มด าเนินงานแล้วต้องมีการตรวจติดตามผลการควบคุมดูแลด้านมลพิษของศูนย์
ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ว่าเป็นไปตามแผนหรือตามข้อก าหนดหรือไม่ และเพ่ือเป็นการลดหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานรัฐ ต้องมีการออกแบบระบบการตรวจสอบโดยให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในลดหน้าที่
เจ้าพนักงานรัฐ ตัวอย่างเช่น ในซื้อขายเศษซากวัสดุต่าง ๆ ให้ผู้ประกอบการส่งรายการและจ านวน
ของเสียที่เกิดขึ้นผ่านระบบบันทึกของเสีย และแจ้งว่าผู้ใดเป็นผู้มาติดต่อซื้อขาย และผู้ที่มารับไปนั้น
น าไปก าจัดที่ใด ด้วยวิธีใด จะท าให้ทราบถึงจุดปลายทางของเศษซากวัสดุ และต้นทุนบางด้านของ
ผู้ประกอบการว่าสอดคล้องกับภาษี รายได้ ที่น าส่งหรือไม่  

3) เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงช่องทางในการแจ้ง ร้องเรียน การบริการที่
ไม่ยุติธรรม หรือแจ้งถึงการกระท าผิดกฎหมายของผู้ประกอบการในด้านต่าง ๆ 
 
8. สรุปผลกำรวิจัย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงสุดเท่ากันคือ  
20,001-30,000 บาท และ 40,000 บาท ขึ้นไป ประเภทประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่ท าเป็น
ประกันภัยชั้น 1 และครอบครองรถยนต์ส่วนบุคคล 1 คัน 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ 
ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุการใช้งานของรถยนต์ 5 ปีขึ้นไป ความถี่ในการซ่อมสีและตัวถัง
รถยนต์น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี ไม่มีศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ที่ใช้บริการเป็นประจ า ไม่ใช้บริการศูนย์
ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์เดิม ใช้ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์จากเพ่ือนหรือญาติแนะน า ทราบถึง
ข้อมูลของศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์จากบุคคล (เช่น ค าแนะน า/เพ่ือน/คนรู้จัก) มีความพอใจหลังใช้
บริการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ที่ผ่านมาในระดับพอใจมาก 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นจากการใช้บริการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด 3 ล าดับ คือ การซ่อมบ ารุงได้

ถูกต้องตามจุดที่มีปัญหา ผลงานดีมีคุณภาพ สีสวยไม่เพ้ียน และรับประกันงานซ่อม 
ปัจจัยด้านราคาที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด คือ ราคาเหมาะสมกับลักษณะงาน 

ราคาไม่แพงกว่าคู่แข่งรองลงมา และล าดับสุดท้ายผ่อนช าระบัตรเครดิตได้ 
ปัจจัยด้านสถานที่ที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด 3 ล าดับ คือ สถานที่จอดรถ

ปลอดภัยมีรั้วรอบขอบชิด และอยู่ใต้หลังคา สถานที่ให้บริการสะอาด และมีสถานที่จอดรถเพียงพอ 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด คือ มีบริการล้างรถฟรี 

มีบริการตกแต่งรถยนต์เสริมรองลงมา และล าดับสุดท้ายแจกของที่ระลึกตามเทศกาล 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด 3 ล าดับ คือ ส่งมอบ

รถยนต์ตรงเวลา แจ้งราคาชัดเจนก่อนท าการซ่อม และก าหนดระยะเวลาการท่ีเหมาะสม 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด 3 ล าดับ คือ 

ห้องน้ าสะอาดสูงที่สุด บริเวณสถานที่โดยรอบสะอาดและตกแต่งสวยงามทันสมัยเป็นอันดับรองลงมา  
และมีป้ายชื่อศูนย์บริการอย่างชัดเจนเป็นล าดับสุดท้าย 

ปัจจัยด้านบุคลากรที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากท่ีสุด 3 ล าดับ คือ ช่างซ่อมมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญสูงที่สุด การดูแลเอาใจใส่ของพนักงานเป็นอันดับรองลงมา และความสุภาพในการให้บริการ
ของพนักงานเป็นล าดับสุดท้าย 

ความต้องการของผู้บริโภคโดยทั่วไปที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด 3 ล าดับ คือ 
ใช้ระยะเวลาในการซ่อมไม่นานเป็นล าดับสูงที่สุด รับประกันงานซ่อมรองลงมา และงานซ่อมรถยนต์
เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ความต้องการลดต้นทุนของผู้บริโภคที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด คือ มีส่วนลด
ส าหรับการช าระเงินสด และรองลงมาคือ มีบริการรถรับส่ง 

ความต้องการความสะดวกในการซื้อของผู้บริโภคที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด 3 
ล าดับ คือ มีบริการจองคิวล่วงหน้าเป็นล าดับสูงที่สุด มีบริการรับรถลูกค้าถึงที่บ้านรองลงมา และศูนย์
ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์อยู่ติดถนนสายหลักเป็นล าดับที่ 3 
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ส่วนที่ 4 ผลการศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ 
  ข้อกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องในการประกอบกิจการศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง
รถยนต์ประกอบด้วย พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 , พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535, พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งมีการก าหนดเงื่อนไขและมาตรการดูแล ป้องกันได้
อย่างครบถ้วนตามที่ควรจะมี แต่ขาดการปฏิบัติและน าไปใช้อย่างเคร่งครัด จึงท าให้เกิดปัญหาด้าน
มลพิษขึ้นในชุมชน 
 
9. ข้อเสนอแนะ 

9.1 ข้อเสนอแนะส ำหรับผู้ประกอบกำรหรือผู้สนใจ 
ผลการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์ซ่อมสีและ

ตัวถังรถยนต์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุดรธานี สามารถน าไปใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่สนใจทั้งผู้ที่
ประกอบกิจการแล้วอยู่เดิม หรือส าหรับผู้ที่ต้องการจะน าข้อมูลไปใช้ก่อนการเริ่มต้นประกอบกิจการ
ได้ดังนี ้

1) ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ ควรซ่อมบ ารุงได้ถูกต้องตรงตามจุดที่มีปัญหา เนื่องจากใน
การท าวิจัยครั้งนี้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความส าคัญในข้อนี้มากท่ีสุด  

2) ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ควรคิดค่าบริการให้เหมาะสมกับลักษณะงาน และไม่ควรมี
ราคาที่แพงกว่าคู่แข่ง จะช่วยดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการเพ่ิมมากข้ึน  

3) ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ควรมีสถานที่จอดรถปลอดภัยมีรั้วรอบขอบชิด และอยู่ใต้
หลังคาเพ่ือให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าทรัพย์สินหรือรถยนต์ของลูกค้าที่เข้ารับบริการ จะไม่สูญหายและ
ปลอดภัย 

4) ลูกค้าที่เข้ารับบริการชอบบริการล้างรถฟรี ดังนั้นศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ควรมีบริการนี้ 
5) ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ควรส่งมอบรถยนต์ให้ลูกค้าได้ทันนัดหมายตรงตามเวลา 

เนื่องจากลูกค้าอาจมีรถยนต์เพียงคันเดียวในการใช้งาน 

9.2 ข้อเสนอแนะส ำหรับงำนวิจัยต่อเนื่อง 
1) เนื่องจากบางข้อมูลนั้นไม่สามารถเก็บได้จากแบบสอบถาม ดังนั้นการวิจัยในครั้งต่อไป 

จึงควรเพ่ิมเครื่องมืออ่ืน ๆ ในการเก็บข้อมูลร่วมด้วย เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและเฉพาะเจาะจงมากข้ึน  

2) การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะผู้ใช้บริการในเขตอ าเภอเมืองอุดรธานีเท่านั้น หากมี
การศึกษาในครั้งต่อไปควรศึกษาในเขตพ้ืนที่อ าเภออ่ืน ๆ ซึ่งอาจจะได้ผลวิจัยที่แตกต่างกัน เนื่องจาก
พฤติกรรมผู้บริโภคอาจแตกต่างกันได้ 
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9.3 ข้อเสนอแนะส ำหรับหน่วยงำนรัฐ 
1) หน่วยงานรัฐควรมีการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นทั้งในด้านสาธารณะสุข สิ่งแวดล้อม เพ่ือลด

ปริมาณมลพิษท่ีเข้าสูแ่หล่งสาธารณะทั้ง ๆ ที่ขาดการบ าบัด  
2) นอกจากการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ด้านการจัดเก็บภาษีเข้าสู่ภาครัฐพบว่ายังมี

การท าได้น้อยกว่าความเป็นจริง เนื่องจากยังมีผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มิได้ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐ 
เนื่องจากรัฐขาดการตรวจสอบพ้ืนที่โดยละเอียด ซึ่งเมื่อขาดการขึ้นทะเบียนกับภาครัฐแล้วก็จะยิ่งท า
ให้การควบคุมด้านมลพิษท าได้ยากในทางปฏิบัติ และอาจท าให้เกิดการคอรัปชั่นของเจ้าพนักงานได้ 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
กรณีศึกษำบ้ำนหำดค ำ หมู่ที่ 2 ต ำบลหำดค ำ อ ำเภอเมืองหนองคำย  

จังหวัดหนองคำย 

นันทินี เนติสิงหะ* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของบ้านหาดค า หมู่ที่ 2 ต าบลหาดค า อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย โดยการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 4 กลุ่ม คือ  
1) หน่วยงานภาครัฐ 2) หน่วยงานท้องถิ่น 3) ผู้ปกครองท้องที่ และ 4) ชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี รวมจ านวน 30 คน โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information Interview) จ านวน 5 คน 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า 
การด าเนินชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหาดค าหมู่ที่ 2 ต าบลหาดค า อ าเภอเมือง

หนองคาย จังหวัดหนองคาย มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินชุมชนท่องเที่ยวที่ครบถ้วน
ทั้ง 3 มิติ คือ มิติด้านพ้ืนที่ มิติด้านการจัดการ และมิติด้านกิจกรรมและการด าเนินการ แต่ปัจจัยที่
สร้างความโดดเด่นในการด าเนินชุมชนท่องเที่ยว คือ มิติด้านการจัดการ ทั้งข้อมูลเอกสารและ 
การสัมภาษณ์บ่งชี้ไปยังปัจจัยนี้ว่าเป็นจุดที่สร้างความแตกต่าง 

ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพ่ือหาปัจจัยและแนวทางเพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนา 

การด าเนินชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในชุมชนที่มีบริบท/ปัจจัยแวดล้อมใกล้เคียงกันต่อไป 
ส าหรับการศึกษาในครั้งต่อไปในประเด็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับชุมชนท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือเป็น
การยืนยันว่ากรอบแนวคิดในการด าเนินชุมชนท่องเที่ยวนี้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

ค ำส ำคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ, ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 

 

 

 

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
E-mail: nantineene@gmail.com 
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Success Factors of OTOP tourism community Innovation: Had- 
Kham Village Moo 2 Had- Kham Sub-District, Muangnongkhai 

District, Nongkhai Province 

Nantinee Netisingha* 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to study the factors that influence the 

success of the OTOP tourism community at Had-Kham Village Moo 2 Had-Kham Sub-
District, Muangnongkhai District, Nongkhai Province. By a qualitative research study 
from the sample group used in the research, consisting of 4 groups which are 1) 
Government agencies 2) Local agencies 3) Local leaderships and 4) OTOP tourism 
communities. A total of 30 people was selected by selecting 5 key information 
interviewers. 

The qualitative research found that 
Community Operations OTOP Tourism Innovation at Had-Kham Village Moo 2 

Had-Kham Sub-District, Muangnongkhai District, Nongkhai Province. Factors affecting 
the success of the tourism community operations are in all 3 dimensions, which are 
Area dimension, Management dimension and dimensions of activities and operations. 
But the factor that makes it stand out in the tourism community is the management 
dimensions both information, documents and interviews indicate the different 
management factors. 

A suggestion 
This research is to study factors and guidelines to be a model for the 

development of OTOP tourism communities, innovations in communities with similar 
context/factors. For the next study on the factors that affect the success of the 
tourism community OTOP Innovation should have a comparative study with other 
successful tourism communities In order to confirm that the concept framework of 
this tourism community is more accurate.  

                                                 
* Student Graduated School of Public Administration, National Institute of Development Administration 
E-mail: nantineene@gmail.com 
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1. บทน ำ 

รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) เพ่ือเป็น
กรอบแนวคิดด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ
ให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืนมีคุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่ดีขึ้น นอกจากนี้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เรื่อง การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ก็มีแนวทางเสริมสร้างความสามารถการแข่งขันในเชิง
ธุรกิจของภาคบริการ และพันธกิจกระทรวงมหาดไทย ข้อ 4 ว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนภารกิจอ านาจหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและ
มีเสถียรภาพ รวมทั้งเพ่ือเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน โดยได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มาเป็นเวลากว่า 
19 ปี การปรับตัวสู่การค้าแบบสากลท าให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีศักยภาพมากพอที่จะ
แข่งขันในตลาดระดับประเทศได้ จึงเปลี่ยนสู่ยุคแห่งการสร้างรายได้ตามความต้องการ (Demand 
Driven Local Economy) เน้นขายสินค้าอยู่ในชุมชนโดยอาศัยการท่องเที่ยว ใช้เสน่ห์ ใช้ภูมิปัญญา 
ใช้วิถีชีวิตใช้วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ในชุมชน โดยจัดท าโครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในปี พ.ศ. 2561 เพ่ือสนองนโยบายลดความเหลื่อมล้ าของสังคมที่มุ่งเน้น
การสร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ด าเนินการร่วมกับภาครัฐ  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 กรมการพัฒนาชุมชน ได้สานต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  
นวัตวิถี ด้วยการจัดท าโครงการสนับสนุนการด าเนินงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี และการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว เพ่ือท าการวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาชุมชน
ท่องเที่ยว โดยพิจารณาจากหมู่บ้าน/ชุมชนที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ท าการส่งเสริมพัฒนาทั้ง 3 
ประเภท คือ 1) โครงการหมู่บ้าน OTOP เพ่ือการท่องเที่ยว (OTOP Village) ที่เริ่มด าเนินการมา
ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2549 2) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (SE) ที่เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ในปี 
พ.ศ. 2560 และ 3) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในปี พ.ศ. 2561 ที่เกิดขึ้นภายใต้
โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ในรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และในปี พ.ศ. 2563 
กรมการพัฒนาชุมชนก็ได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ตรงกับศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยได้พิจารณา
คัดเลือกหมู่บ้าน ประเภท B ชุมชนท่องเที่ยวดาวรุ่ง มาด าเนินการพัฒนาต่อยอดต่อไป 
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ส าหรับอ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับการ

ประเมินให้อยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว ประเภท B จ านวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านหมากก่อง หมู่ที่ 1 
ต าบลบ้านเดื่อ บ้านเดื่อ หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านเดื่อ และ บ้านหาดค า หมู่ที่ 2 ต าบลหาดค า อ าเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งบ้านหาดค า หมู่ที่ 2 ต าบลหาดค า เป็น 1 ใน 5 หมู่บ้าน ที่จังหวัด
หนองคายเล็งเห็นถึงศักยภาพ ความพร้อมในการ และโอกาสในการพัฒนาต่อยอด และพิจารณาให้
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในปี พ.ศ. 2563 เพ่ือพัฒนาให้
กลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวประเภท A ต่อไป ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ให้ความสนใจในการศึกษา
ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้งนี้ผลการศึกษาในครั้ง
นี้จะสามารถเป็นรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาแนวทางในการด าเนินชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
ในพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยวภายในต าบล อ าเภอ และจังหวัดที่มีบริบทใกล้เคียงกันได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป 

 
2. ค ำถำมกำรวิจัย 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหาดค า 
หมู่ที่ 2 ต าบลหาดค า อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ประกอบด้วยอะไร 

 
3. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

3.1 เพ่ือค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
บ้านหาดค า หมู่ที่ 2 ต าบลหาดค า อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

3.2 เพ่ือพัฒนาแนวทางในการด าเนินชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
 

4. ขอบเขตของกำรวิจัย 
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ แนวคิดเรื่องปัจจัยแห่งความส าเร็จ แนวคิดเรื่องการท่องเที่ยว

โดยชุมชน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่การศึกษา คือ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหาดค า หมู่ที่ 2

ต าบลหาดค า อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  
4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา ช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
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5. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี กรณีศึกษาบ้านหาดค า หมู่ที่ 2 ต าบลหาดค า อ าเภอเมืองหนองคาย โดยท าการศึกษาวิจัย 
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบกรณีศึกษา (Case Study) โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การทบทวนวรรณกรรมเอกสาร และงานวิจัยที่ทีอยู่ในปัจจุบัน (Documentary Research) ประกอบ
กับการใช้วิธีการสัมภาษณ์ ( Interview) ที่ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information 
Interview) ดังนี้  การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) ส าหรับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 25 คน  
การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) ส าหรับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน 

โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT)
แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Critical Success Factor: CSF) แนวคิดเกี่ยวกับทุนชุมชน 
(Community Capital) และแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม (Participation) มาก าหนดเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

มิติด้ำนพ้ืนที่ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สถานท่ี สิ่งก่อสร้าง 

 

ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนิน 
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถ ี

 

ทุนกายภาพ 
ทุนทางธรรมชาต ิ

Place 
Preserve 

Surprise 

 
มิติด้ำนกำรจัดกำร 

ความรู้ ความสามารถ และการร่วมมือร่วมใจกันของคนใน
ชุมชน 

ทุนมนุษย ์
ทุนสังคม 
ทุนทางการเงิน 

People 
Promotion 

Smile 
Spirit 

 
มิติด้ำนกิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 

โปรแกรมการท่องเที่ยว สินค้า/บรกิารที่น่าสนใจ 
ทุนทางวัฒนธรรม Preserve 

Product 
Story 
Secret 

ภาพที่ 5.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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6. ระเบียบวิธีวิจัยและกำรเก็บข้อมูล 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส า เร็จในการด าเนินชุมชนท่องเที่ยว OTOP 

นวัตวิถี กรณีศึกษาบ้านหาดค า หมู่ที่ 2 ต าบลหาดค า อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) การบันทึกสังเกตการณ์ และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น หนังสือ บทความ เอกสาร งานวิจัย 
และอินเทอร์เน็ต 

โดยก าหนดประชากร (People)ที่ใช้ในการศึกษาคือ ชาวบ้าน บ้านหาดค า หมู่ที่ 2 ต าบล
หาดค า อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และกลุ่มตัวอย่าง (sample) การก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ตัวแทนหน่วนงานภาครัฐ ตัวแทนหน่วยงานท้องถิ่น ตัวแทน
ผู้ปกครองท้องที่ และคนในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหาดค า 

 
7. ผลกำรศึกษำ  

กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT) 
การท่องเที่ยวชุมชนเป็นบทบาทของชุมชนในการด าเนินการท่องเที่ยว ที่มุ่งเน้นคนในชุมชน

ให้เป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวที่ชุมชนซึ่งเป็นผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholder) เข้ามามีส่วนร่วม (Participation) และร่วมด าเนินการ (Collaboration) 
ตั้งแต่กระบวนการคิด การท าการติดตามและประเมินผล การร่วมรับผิดชอบ และการรับผลประโยชน์
จากการท่องเที่ยวอย่างเท่าเทียมกัน 

ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ (Critical Success Factor: CSF)  
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ คือ ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้องค์การมีความได้เปรียบในการแข่งขันใน

ระยะยาว 
ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน (Success Factor of 

Community Based Tourism) 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ขึ้นอยู่ลั กษณะเฉพาะที่ยั่งยืน 

3 ประการ คือ สอดคล้องกับความต้องการทางสังคมของชุมชน ผลตอบแทนจากการสร้างความยั่งยืน
ทางด้านสิ่งแวดล้อม และชุมชนได้รับผลประโยชน์อย่างทั่วถึง ได้แบ่งองค์ประกอบของปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังนี้  การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community 
Participation) ความผูกพันของชุมชน (Community Attachment)การแบ่งปันผลประโยชน์ 
(Benefit Sharing) การแบ่งปันทรัพยากร (Resource Sharing) การสนทนาเกี่ยวกับทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว (Conversation of Tourism Resource) การร่วมมือท างานด้วยกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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(Collaboration among Stakeholders) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้การสนับสนุนปัจจัยภายนอก 
(Securing External Support from Stakeholder) ชุมชนเป็นเจ้าของ (Local Ownership) ชุมชน
เป็นผู้น า (Local Leadership) ล าดับของการพัฒนาการท่องเที่ยว (Scale of Tourism Development) 
ความพึงพอใจในการท่องเที่ยว (Tourism Satisfaction) เพ่ิมคุณภาพชีวิต (Increased Life Quality) 
นวัตกรรมของชุมชน (Local Innovation) การร่วมรับผิดชอบ (Shared Sense of Responsibility) 
อัตลักษณ์ของชุมชน (Local Authenticity) และวิสัยทัศน์ของชุมชน (Local Distinctness) 

ในการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จอาจมีความคลายคลึงกันและมีการก าหนดชื่อปัจจัยไว้
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทของการวิจัยสรุปได้ว่าการก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นมีรายละเอียดในการก าหนดปัจจัยที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทแวดล้อมของ
การศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์และวิเคราะห์ ปัจจัยปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีความสอดคล้องกัน ดังนี้ ปัจจัยทางด้านพ้ืนที่ ปัจจัยทางด้านการจัดการชุมชน
ท่องเที่ยว และปัจจัยทางด้านการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ 

ทุนชุมชน 
ผู้วิจัยของสรุปประเภทของทุนชุมชนที่ใช้เป็นกรอบในการจัดหมวดหมู่ องค์ประกอบ ปัจจัย 

และทรัพยากรของชุมชนในการด าเนินชุมชนท่องเที่ยว ดังนี้ 
1) ทุนมนุษย์ (Human capital)  
2) ทุนสังคม (Social capital)  
3) ทุนกายภาพ (Physical capital)  
4) ทุนทางธรรมชาติ (Natural capital)  
5) ทุนการเงิน (Financial capital)  
6) ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural capital) 
กำรมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วม คือกระบวนการมีส่วนร่วมที่เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปัจจัยแห่ง

ความส าเร็จ รวมถึงในแนวคิดเกี่ยวกับทุนชุมชน ทุนสังคม ก็มีการกล่าวถึงการมีส่วนร่วมแสดงว่าการมี
ส่วนร่วมนั้นจะต้องเป็นส่วนประกอบอันส าคัญส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ที่ยั่งยืน 

แนวคิดเกี่ยวกับโครงกำรและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถ ี

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ปี พ.ศ.2561 เป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการ
“ไทยนิยม ยั่งยืน” การท่องเที่ยวที่ใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
รวมทั้งท าให้มีคุณค่าเพียงพอ เป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ จากนักท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการใช้
จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน เพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน 
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โครงการสนับสนุนการด าเนินงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และ
การจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2562 เพ่ือจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยวและน าไปวางแผนการ
พัฒนาส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว 

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหา
ผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และทดสอบโปรแกรม ปี พ.ศ. 2563 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนที่ยังประสบปัญหาในการค้นหาแนวทางในการสร้างรูปแบบของการพัฒนา
หมู่บ้านให้มีความพร้อมในการรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร 
 
8. บทสรุป 

จากการข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี บ้านหาดค า หมู่ที่ 2 ต าบลหาดค าอ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สามารถสรุปได้ว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้ดังนี้ 

มิติด้านพ้ืนที่ บ้านหาดค า มีปัจจัยที่สร้างความเปรียบในเรื่องของ 1) ท าเลที่ตั้งที่ใกล้กับตัว
เมืองหนองคาย 2) มีสถานที่อ านวยความสะดวกพร้อมทุกด้าน ทั้งสถานที่ท ากิจกรรม ห้องน้ า 
ที่จอดรถ และ 3) มีเส้นทางจักรยานที่เชื่อมตัวเมืองมาถึงชุมชนได้ ในส่วนของทุนธรรมชาติ 
4) แม่น้ าโขง หากเทียบกับบริบทชุมชนท่องเที่ยวใกล้เคียงก็ไม่ได้มีแตกต่างมากนัก แต่บ้านหาดค ามี
ข้อได้เปรียบอีกปัจจัยหนึ่ง คือ 5) ทุ่งดอกทานตะวันที่เกิดจากการจัดการขยะเปียกน ามาใช้ผลิตเป็น
ปุ๋ยในการเพาะปลูกของศูนย์เรียนรู้ขยะรีไซเคิลบ้านหาดค า แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดเนื่องจากจะสามารถมา
เที่ยวได้ในช่วงฤดูการเพาะปลูกเท่านั้น ประมาณ 1 เดือนเท่านั้น 

มิติด้านการจัดการ บ้านหาดค า มีปัจจัยที่ ส่งผลต่อความส าเร็จ คือ 1) ผู้น าที่ เข้มแข็ง 
2) คนในชุมชนให้ความร่วมมืออย่างแข็งขัน ถึงแม้จะยังจ ากัดอยู่ในกลุ่มแกนน า แต่เริ่มมีการกระจาย
การมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น ดูได้จากข้อมูลการจัดคณะกรรมการบริหารชุมชนฯ ในปี  พ.ศ. 2561 
มีข้อมูลคณะกรรมการและสมาชิกทั้งสิ้น 35 คน เมื่อตอนเริ่มโครงการ ปัจจุบันมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นทั้งสิ้น 
60 คน นอกจากนี้คณะกรรมการและสมาชิกก็ยังเป็น 3) ปราชญ์ที่มีองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น 
การประมงพ้ืนบ้าน การจัดการขยะ การท าวิจัย และ 4) มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เกิดทักษะความรู้ที่เอ้ือประโยชน์กับการท่องเที่ยว เช่น 
การอบรมเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
หนองคาย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มองค์กรภายนอก การอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  กิจกรรมย่อยที่  2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหา
ผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และทดสอบโปรแกรม ของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมือง
หนองคาย ที่ช่วยพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวให้สามารถรองรับการศึกษาดูงานและการท่องเที่ยวได้
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จริง มีความน่าสนใจ ดึงดูดการท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น 5) ทีมงานมีการเปิดรับความคิดเห็นและน าไป
ปรับปรุง นอกจากนี้ยังสามารถ 6) ต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวด้วยตนเอง และมีการพัฒนา
ชุมชนผ่านการท างานวิจัยโดยชุมชนอย่างต่อเนื่อง และ 7) มีการแบ่งปันผลประโยชน์โดยการปันผลถึง
ร้อยละ 60 ให้กับผู้ที่มีการลงหุ้นไว้ พร้อมกับเปิดให้มีการลงหุ้นและรับสมาชิกเพ่ิม โดยมีเงื่อนไงของ
การมีส่วนร่วมในการด าเนินชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 

มิติด้านกิจกรรมและการด าเนินการ บ้านหาดค า น าจุดเด่นของการเป็นชุมชนจัดการขยะ 
Zero Waste มาสร้างสรรค์เป็นกิจกรรม 1) โปรแกรมการท่องเที่ยวที่แตกต่ างจากที่ อ่ืน เช่น 
กิจกรรมคนปาดขวด กิจกรรมสาวเส้นสามัคคี กิจกรรมถักใยรักษ์ กิจกรรมดอกไม้พันปี ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่น าขยะมาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชน สมกับสโลแกน “วิถีชุมชนสร้างสรรค์ ต านานร่องค า 
เทพบุตรหงส์ทอง” นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเด่นในด้านของ 2) ต านานร่องค า ที่ได้มีการประดิษฐ์ท่าร า
ร่อนค า และการเล่าเรื่องบ้านหาดค าผ่านท านอง 3) สรภัญญะ และ 4) ประเพณีแข่งเรือยาวที่เป็น
ความภาคภูมิใจของชุมชน ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 

สรุปได้ว่าการด าเนินชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหาดค าหมู่ที่ 2 ต าบลหาดค าอ าเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินชุมชนท่องเที่ยว  
มีครบถ้วนทั้ง 3 มิติ คือ มิติด้านพ้ืนที่ มิติด้านการจัดการ และมิติด้านกิจกรรมและการด าเนินการ  
แต่ปัจจัยที่สร้างความโดดเด่นในการด าเนินชุมชนท่องเที่ยว คือ มิติด้านการจัดการ ทั้งข้อมูลเอกสาร
และการสัมภาษณ์บ่งชี้ไปยังปัจจัยด้านการจัดการที่มีความแตกต่าง ซึ่งแต่ละปัจจัยมีความสอดคล้อง
กับความต้องการทางสังคมของชุมชน มีการให้ผลตอบแทนจากการสร้างความยั่งยืนทางด้าน
สิ่งแวดล้อม และชุมชนได้รับผลประโยชน์อย่างท่ัวถึง 

 
9. ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพ่ือหาปัจจัยและแนวทางเพ่ือเป็นต้นแบบใน 
การพัฒนาการด าเนินชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในชุมชนที่มีบริบท/ปัจจัยแวดล้อมใกล้เคียงกัน
ต่อไป และการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับชุมชนท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือเป็นการ
ยืนยันว่ากรอบแนวคิดในการด าเนินชุมชนท่องเที่ยวนี้มีความถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
 

บรรณำนุกรม 

กรมการพัฒนาชุมชน. (2562). ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.). เข้าถึงได้จาก 
http://ebmn.cdd.go.th/#/home 

_______. (2562). แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 -2564. เข้าถึงได้จาก
http://inspector.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites  



296 
 

_______. (2562). ภารกิจและยุทธศาสตร์. เข้าถึงได้จาก  
http://www.cdd.go.th/related-links/บริการภายใน/about-us/service-directory 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. (2561). คู่มือบริหารโครงการชุมชนท่องเทียว OTOP 
นวัตวิถี. กรุงเทพฯ: กองแผนงาน. 

กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน. (2560). แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564. 
กรุงเทพมหานคร: กรมการพัฒนาชุมชน. 

_______. (2561). แนวทางการด าเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี. กรุงเทพฯ: 
กรมการพัฒนาชุมชน. 

ฐาศุกร์ จันประเสริฐ, ศยามล เอกะกุลานันต์ และเมทินี ทนงกิจ. (2561). ปัจจัยแห่งความส าเร็จของ
การท่องเที่ ยว เชิงสร้ างสรรค์  กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ ยวบ้ านน้ า เชี่ ยว . 
วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ, 14. 

นรินทร์ชัย พัฒนาพงศา. (2546). การมีส่วนร่วม หลักการพ้ืนฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง. 
กรุงเทพฯ: 598 พริ้นท์. 

ปกรณ์ ปรียากรณ์. (2550). การวางแผนกลยุทธ์: แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์. กรุงเทพมหานคร: 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

พจนา สวนศรี. (2546). คู่มือการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน. กรุงเทพฯ: โครงการท่องเที่ยวเพ่ือ
ชีวิตและธรรมชาติ. 

พฤทธิภูมิ พลอยงาม. (2553). การใช้กรณีศึกษาเพ่ือการบริหารการปกครองท้องที่ หน่วยที่ 2.  ใน 
เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่ (หน้า 25). 
นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

พลอย สืบวิเศษ. (2561). ทุนทางสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานภาครับและผล
การด าเนินงานของภาครัฐในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

ยุพาพร รูปงาม. (2545). การมีส่วนร่วมของข้าราชการส านักงบประมาณในการปฏิรูประบบราชการ. 
กรุงเทพฯ: คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

เลหล้า ตรีเอกานุกูล. (2561). ศักยภาพทุนชุมชนเพ่ือการเป็นพ้ืนที่พิเศษด้านการท่องเที่ยว เทศบาล
ต าบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย. วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่, 10(2), 146-159. 

สมชาติ เอี่ยมพงษ์. (2563). การสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยทุนชุมชน. เข้าถึงได้จาก 
  http://www.probation.go.th/home.php 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่, กรมการพัฒนาชุมชน. (2563). ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

กระบี่. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่. 



297 
 

ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองหนองคาย. (2562).  รายงานการประชุมโครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการจัดประเภทชุมชน
ท่องเที่ยว. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ ยว OTOP 
นวัตวิถี และการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว (หน้า 1-10). หนองคาย: ส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอเมืองหนองคาย. 

ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน, กรมการพัฒนาชุมชน. (2553). แนวทางการพัฒนาทุน
ชุมชน. กรุงเทพฯ: กรมการพัฒนาชุมชน.  

ส านักส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน, กรมการพัฒนาชุมชน. (2561). เกณฑ์การประกวดชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี. กรุงเทพฯ: กรมการพัฒนาชุมชน. 

สินธุ์ สโลบล. (2546). แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน. กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย. 

สุนีย์ มัลลิกะมาลย์. (2545). รัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทักษ์รักษา. 
กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์. 

CBT. (2020). Culture, busniess & tourism. เข้าถึงได้จาก: https://cbt-i.org/cbt/# 
Michael Amberg, Florian Fischl, and Martin Wiener. (2005). BACKGROUND OF CRITICAL 

SUCCESS FACTORS RESEARCH. Nurnberg: Friedrich Alexander University Erlanggen 
Nurnberg. 

S. Mann. (2552).  Ethiopia, in Makeda s Footsteps: Towards a Strategy for Pro-Poor 
Tourism Development. Washington, DC: World Bank Report to Ethiopian 
Government. 

W. and Granfield, W. Cloud. (2009). Conceptualising recovery capital: Expansion of a 
theoretical construct. Substance Use and Misuse, 42, 12/13, 1971-1986. 

World Tourism Organization. (2 0 2 0 ) .  Indicators of Sustainable Development for 
Tourism Destination: A Guidebook. Form  
http://www.adriaticgreenet.org/icareforeorope/wp-content/upload/2 0 1 3 / 1 1 
Indicastors-sustainable-development-for-tourism-destination-A-guide-book-by-
unwto.pdf. 

 



298 
 

แนวทำงส่งเสรมิกำรมสี่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนยูง อ ำเภอกุดจับ จังหวัดอดุรธำน ี

นิลปัทม์ สุขรมย์* 
 

บทคัดย่อ 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง แนวทางส่งเสริมการมรส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 
1) เพ่ือศึกษาแนวทางและเพ่ิมศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี  และ 2) เพ่ือศึกษาการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูง 
อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จ านวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามและน าไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 196 คน (ร้อยละ 
52) มีอายุระหว่าง 35-49 ปี จ านวน 137 คน (ร้อยละ 36) มีอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 191 คน 
(ร้อยละ 50) มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า จ านวน187 คน (ร้อยละ 49) มีรายได้
ต่อเดือนระหว่าง ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 192 คน (ร้อยละ 51) และมีประสบการณ์ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ระหว่าง 1-2 ปี จ านวน 193 คน (ร้อยละ 51) แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขนยูง โดยภาพรวม พบว่า 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( =4.80, 
S.D.=0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยภาพรวม พบว่า ด้านช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป็นอันดับ 1 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( =5.17, S.D.=0.43) รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมในการ

เสนอปัญหา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( =4.86, S.D.=0.50) และล าดับสุดท้ายคือ ด้านแนวทาง

การมีส่วนร่วมของประชาชน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( =4.39, S.D.=0.64)  

ค ำส ำคัญ: ส่งเสริมการมีส่วนร่วม, แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 
องค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งขององค์การทางสังคมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

กับผู้คนจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการใช้ชีวิตประจ าวันของ
ประชาชนทั่วไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการพัฒนาต าบลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม โดยมีหน้าที่ต้องด าเนินกิจกรรมในการจัดให้ มีและบ ารุงรักษาทางน้ า และทางบก 
การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และทางสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย และ  
สิ่งปฏิกูล การป้องกันโรค และระงับโรคติดต่อ การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย การส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
การคุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ ารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และการปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามที่ราชการ
มอบหมาย นอกจากหน้าที่ที่ต้องท าดังที่กล่าวแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบล ยังอาจจัดกิจกรรมใน
เขตของตนเองในการให้มีน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร การให้มีและบ ารุงรักษาการไฟฟ้า
หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน การให้มีและการบ ารุงรักษาทางระบายน้ า การให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่
ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสาธารณะ การให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการ
สหกรณ์ การส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว การบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ราษฎร การคุ้มครองและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน การหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลการให้มีตลาด และการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพาณิชย์ในด้าน
การรับผิดชอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
จะรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และมีพนักงานส่วนต าบล
เป็นผู้ปฏิบัติงานประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลอีกด้วย (ลัดดาวรรณ นนปะติ และวัลลภ  
รัฐฉัตรานนท์, 2559: 292) 

นอกจากพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะต้องเร่งก าหนดจุดมุ่งหมายหรือทิศทางในการพัฒนาของตนเอง  
ให้ชัดเจน มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกด้าน และที่ส าคัญสามารถตอบสนองต่อ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสะท้อนปัญหา
สังคมของต าบล และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท่องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นและจัดท าแผนพัฒนาตนเอง เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาที่ชัดเจน ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาต้องมาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
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โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูงโดยรวม มีดังนี้ 1) ปัญหาด้านคมนาคม 
เนื่องจากถนนภายในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ ช ารุดเสียหายท าให้การคมนาคมไม่สะดวก 2) ปัญหา
ด้านการขาดโอกาสในการเลือกประกอบอาชีพ เนื่องจากพ้ืนที่ไม่เหมาะสมกับการประกอบอบอาชีพ
อ่ืนและขาดแคลนเงินทุน 3) ปัญหารายได้น้อยของประชาชนเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ
ทางด้านเกษตรกรรมต้องซื้อปุ๋ยราคาแพง ท าให้ต้องกู้ยืมเงินจากนายทุนนอกระบบก่อให้เกิดปัญหา
หนี้สินและความยากจน 4) ปัญหาด้านการขาดเงินลงทุน มีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอกับความต้องการ 
5) ปัญหาการไม่เป็นกลุ่มอาชีพเนื่องจากไม่เห็นประโยชน์ในการรวมกลุ่มอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ 
6) ปัญหาด้านการศึกษาระดับการศึกษาของประชาชนมีการศึกษาต่ า เนื่องจากขาดโอกาสใน
การศึกษา 7) ปัญหาการขาดสถานที่ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากมีน้อย และ 8) ปัญหา  
ยาเสพติดให้โทษที่แพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่ มผู้ ใช้แรงงานเกิดจากความอยากลอง 
ความแตกร้าวในครอบครัว ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพ่ือต้องการที่จะเพ่ิมก าลังในการท างานให้ได้
ปริมาณมาก ๆ โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงานท้องถิ่นให้มีความ
คล่องตัวสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อีกทั้งเป็น
กระบวนการก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นเครื่องมือส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา การน าปัญหาความต้องการของท้องถิ่นมาพิจารณาและวิเคราะห์
ปัญหา เพ่ือมาก าหนดจุดมุ่งหมาย ภารกิจ และแนวทางในการท างานอย่างเป็นระบบ การจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาโดยค านึงถึงผลกระทบที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับและความต้องการของ
ประชาชนรวมทั้งนโยบายของท้องถิ่นนั้น ซึ่งจะช่วยในการก าหนดแผนงาน โครงการของท้องถิ่นมี
ทิศทางที่สอดคล้องกัน และตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้
ทั้งเป็นการบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย  
โดยกระบวนการแผนพัฒนาท้องถิ่นเริ่มจาก การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาห้าปี โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นล าดับแรก ซึ่งเป็นเสมือนกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นควรตามสภาพแวดล้อมที่เผชิญอยู่ โดยแผน
ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา และโครงการ ที่จะท าให้
บรรลุผล หลังจากนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแนวทางในกา
จัดท าแผนพัฒนาห้าปี ซึ่งระบุรายละเอียดของโครงการตามที่ก าหนดไว้ภายใต้แนวทางการพัฒนา 
และยุทธศาสตร์การพัฒนา ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ เป็นต้น หลังจากนั้น เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
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รายรับหรืองบประมาณที่คาดว่าจะท าได้ในงบประมาณปีนั้น ก็คัดเลือกโครงการจากแผนพัฒนาห้าปี
ในปีแรกไปจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือข้อบัญญัติ เมื่อผ่านการอนุมัติแล้ว จัดท าแผน
ด าเนินงาน และหน่วยงานเจ้าของโครงการน าโครงการเหล่านั้นไปปฏิบัติ ระหว่างปีงบประมาณมีการ
ติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือทราบว่าได้ด าเนินการโครงการต่าง ๆ ไปถึงไหนแล้ว จะปรับเปลี่ยน
อย่างไร และสิ้นปีงบประมาณมีการแระเมินผลเพื่อทราบผลการด าเนินการในรอบปี 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
ภาพที่ 1.1 กระบวนการแผนท้องถิ่น  
ที่มา: กระทรวงมหาดไทย, 2548: 3 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการ
ปกครองท้องถิ่นตนเองเพ่ือตอบสองต่อการแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง คือ 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม แผนพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นเครื่องมือขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขอนยูงในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน เพ่ือน าไปสู่การ
ก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การก าหนดกิจการและแนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและ
การจัดท าแผนจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้จะต้องมีประชาชนมีส่วนร่วมเป็น
ลักษณะร่วมเป็นประชาคม คือ เป็นความรู้สึกร่วมและผูกพันร่วมกันของประชาชน สมาชิกกลุ่ม 
สมาชิกองค์กรในองค์การบริหารส่วนต าบลที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
ตลอดจนมีความต้องการที่จะร่วมก าหนดอนาคตและแนวทางพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันวางแผน ปฏิบัติ 
ติดตามผล ตลอดจนร่วมรับผลประโยชน์ ซึ่งในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ 

คณะกรรมการทอ้งถิน่ 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมนิผล 

 รวบรวมขอ้มูลจากผู้มีสว่นได้ส่วน
เสีย มาวิเคราะห์และจัดท าแผน
ยุทธศาสตร ์

 จัดท าแผนพัฒนา 5 ปี 

  ก าหนดแนวทางและวิธกีาร 

 ด าเนนิการ (ท าเอง หรือให้
หน่วยงานภายนอก) 

 รายงานผลการติดตาม 

 ข้อบัญญตัิ/เทศบัญญตั ิ

 แผนด าเนนิงาน 

การจดัท าแผน 

การติดตามและ
ประเมนิผล 

การแปลงแผนสู่
การปฏิบัต ิ

ผู้บริหาร อปท. 

กระบวนการ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
แต่ในทางปฏิบัติการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนหรือการด าเนินการตามขั้นตอน ในระเบียบยังคง
ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างแท้จริง จึงพบปัญหาการจัดท าโครงการต่าง ๆ ไม่ตรงตามความต้องการของ
ประชาชน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูงมีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ ประกอบกับต้อง
รับผิดชอบพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งต าบล จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไปเพราะจ าเป็นต้องใช้
งบประมาณมาก แต่ความต้องการของประชาชนยังมีอีกจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้
ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ตามท่ีแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ก าหนดไว้   

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ขององค์กรหรือไม่ มิใช่องค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูงเป็นผู้ก าหนดเพียง
ฝ่ายเดียวซึ่งจะสะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลขอนยูง โดยหวังว่ าผล
การศึกษาจะเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นในการก าหนดแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ต่อไป 
 
2. ค ำถำมกำรศึกษำ 

2.1 ประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูงส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านใดบ้าง 
2.2 ช่องทางใดบ้างที่ประชาชนสามารถติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูงได้สะดวก

รวดเร็ว 
2.3 แนวทางใดบ้างที่ประชาชนอยากให้องค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูงแก้ไขปัญหาได้อย่าง

รวดเร็ว 
 
3. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

3.1 เพ่ือศึกษาแนวทางและเพ่ิมศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

3.2 เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
 
4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการค้นคว้าอิสระเรื่อง แนวทาง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขอน
ยูง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ผู้ศึกษาได้สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ 
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ตัวแปรต้น      ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป 
ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยใช้สูตรของ
ทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane) จ านวน 380 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Checklist) 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมในการเสนอปัญหา ด้านช่องทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และด้านแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ตอนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended Form) เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนยูง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 
 

ประชำชนมีอำยุ 20 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลขอนยูง อ ำเภอกุดจับ จังหวัด

อุดรธำนี 
โดยแบ่งตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 
รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ผลส ำเร็จในกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ

ท้องถิ่น 
1. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เสนอปัญหาในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
2. แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
3. ประชาชนมีแนวทางในการเข้าร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 

กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น โดยแบ่งเป็น 3 ด้ำน 

1. ด้านการส่งเสริมในการเสนอปัญหา 

2. ด้านช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3. ด้านแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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5. สรุปผลกำรศึกษำ 
ผลการศึกษา แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ผู้ศึกษาได้สรุปไว้ดังนี้  
5.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า เป็นเพศชาย จ านวน 

196 คน (ร้อยละ 52) มีอายุระหว่าง 35-49 ปี จ านวน 137 คน (ร้อยละ 36) มีอาชีพเกษตรกรรม 
จ านวน 191 คน (ร้อยละ 50) มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า จ านวน187 คน  
(ร้อยละ 49) มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 192 คน (ร้อยละ  51) และ 
มีประสบการณ์ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ระหว่าง 1-2 ปี จ านวน 193 คน (ร้อยละ 51) 

5.2 ผลการศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านการ
ส่งเสริมในการเสนอปัญหาส่วนใหญ่ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นด้าน

การส่งเสริมในการเสนอปัญหา ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  ( =4.86 , S.D.=0.50) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในด้านการส่งเสริมในการเสนอปัญหา พบว่า  ข้อท่านได้มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับใด เป็นอันดับ 1  อยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉลี่ย ( =5.00, S.D.=0.89) รองลงมาคือข้อท่านต้องการให้ อบต. แก้ไขปัญหาในการเข้าร่วม

เสนอการจัดท าแผนระดับใดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( =4.99, S.D.=0.97) และล าดับสุดท้ายคือ
ข้อท่านได้มีส่วนร่วมกับ อบต. ในการจัดท าแผนงานหรือโครงการด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น 

ถนน และไฟฟ้า ในระดับใดอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( =4.50, S.D.=0.94)  
5.3 ผลการศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านช่อง

ทางการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านช่อง

ทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  ( =5.17, S.D.=0.43) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในด้านช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ข้อท่านได้ท ากิจกรรมในที่
สาธารณะประโยชน์ตาม อบต. ก าหนดอยู่ในระดับใด เป็นอันดับ 1 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

( =5.27, S.D.=0.84) รองลงมาคือท่านได้ช่วยรณรงค์เผยแพร่ข่าวสารของ อบต. อยู่ในระดับใดอยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( =5.26, S.D.=0.85) และล าดับสุดท้ายคือท่านได้มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับใดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( =5.02, S.D.=1.08) 
5.4 ผลการศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านแนว

ทางการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านแนว

ทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( =4.39, S.D.=0.64) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในด้านแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ข้อท่านได้เข้าร่วมประชุม

ปรึกษาหารือประชาคมของหมู่บ้านอยู่ในระดับใด เป็นอันดับ 1 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( =4.64, 
S.D.=1.08) รองลงมาคือท่านคิดว่ายังมีบางครอบครัวไม่ได้รับผลประโยชน์จากการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นในระดับใดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( =4.36, S.D.=1.14) และล าดับสุดท้ายคือท่านได้
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เสนอความต้องการของประชาชนให้กับ อบต. เพ่ือเสนอในการจัดท าแผนอยู่ในระดับปานกลาง 

มีค่าเฉลี่ย ( =4.09, S.D.=1.24)  
5.5 ผลการศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยภาพรวม 

พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

( =4.80, S.D.=0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยภาพรวม พบว่า ด้านช่องทางการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนเป็นอันดับ 1 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( =5.17, S.D.=0.43) รองลงมาคือด้านการ

ส่งเสริมในการเสนอปัญหา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( =4.86, S.D.=0.50) และล าดับสุดท้ายคือ

ด้านแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( =4.39, S.D.=0.64)  
 
6. อภิปรำยผลกำรศึกษำ 

จากการศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอยูง ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญและอภิปรายผลการศึกษา 
ดังนี้ 

6.1 ผลการศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านการ
ส่งเสริมในการเสนอปัญหา พบว่า อยู่ในระดับมาก เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูงได้
สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ท าให้
ประชาชนให้ความสนใจกระตือรือร้นอยากเสนอปัญหา เพราะปัญหานั้นสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรศักดิ์ สอนบาล (2557: บทคดย่อ) ได้ศึกษา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วม
ในการติดตามประเมินผลและด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบว่ามีการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเนื้อหาของแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
ด้านการมีส่วนร่วมในการก าหนดปัญหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

6.2 ผลการศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านช่อง
ทางการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า อยู่ในระดับมาก เนื่องขณะนี้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามา
ติดต่อสื่อสารองค์การบริหารส่วนต าบลขอยูงมีหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์มือถือ เฟซบุ๊ก หรือ
แอพพลิเคชั่นไลน์ เมื่อเสนอประชาชนปัญหาในกรณีปัญหาเล็ก ๆ องค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูง
สามารถแก้ปัญหาได้เลย ส่วนในกรณีปัญหาด้านงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูงสามารถ
แก้ปัญหาได้แต่ต้องใช้เวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสาริศา แก้วลี (2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลก าพ้ี 
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อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้านเช่นกัน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการรวบรวมปัญหาความต้องการ 
ด้านการวิเคราะห์ข้องมูล/หาสาเหตุของปัญหา ด้านการเข้าร่วมปฏิบัติการ และด้านการเข้าร่วม
ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ตามล าดับ   

6.3 ผลการศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านแนว
ทางการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากประชาชนยังขาดการตื่นรู้ใน
การเข้าร่วมรับผลประโยชน์ที่ตนเองนั้นควรจะได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยลดาวรรณ์ มหาโชติ (2559: 
บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริการส่วนต าบลวัดละมุด อ าเภอนครชัยศรี จังหวด
นครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ใน
ระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตามปัจจัยคุณลักษณะ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ อาชีพ ระยะเวลาที่มีภูมิล าเนาใน
พ้ืนที่รายได้ มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับที่
แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านการศึกษาไม่มีผลต่อระดับการมรส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
7. ข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษา แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูง ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้  

1) องค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูงควรให้ประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
ของตนเองในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น 
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กำรปรับตัวของเจ้ำหน้ำท่ีในกำรท ำงำนนอกสถำนท่ีจัดตั้ง work for home 
ในช่วงกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโร 2019 กรณีศึกษำ: องค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัดเลย 

นิศาชล นิลสุวรรณ* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาการปรับตัวของเจ้าหน้าที่ในช่วง
การปฏิบัติงานนอกสถานที่จัดตั้ง ในช่วง (โควิด-19) 2) เพ่ือศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
สามารถปรับตัวการการปฏิบัติงานนอกสถานที่จัดตั้งในช่วง (โควิด-19) 3) เพ่ือศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในการท างานนอกสถานที่จัดตั้ง “Work From Home” โดยท าการศึกษาเชิงคุณภาพด้วย
การการสัมภาษณ์เชิงลึก (Deep Interview) จากกองต่าง ๆ ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  
ได้แก่ ส านักปลัด, กองการเจ้าหน้าที่  กองแผนและงบประมาณ กองช่าง และกองพัสดุและคลัง 
 โดยการคัดเลือกผู้สัมภาษณ์ จ านวนกองละ 3 คน และหัวหน้าฝ่าย ผู้อ านวยการกองต่าง ๆ รวมทั้ง
ฝ่ายผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย โดยมีกรอบแนวคิด ดังต่อไปนี้  (1) การรับรู้ถึง
ประโยชน์การใช้งาน (2) ความยากง่ายในการใช้งาน (3) กลุ่มท างานที่บ้าน/กลุ่มที่ท างานในส านักงาน 
และความคิดเห็นของหัวหน้างาน (4) ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เอ้ืออ านวยต่อการท างาน  

ผลการศึกษาพบว่า  
1) พนักงานที่ท างานนอกสถานที่จัดตั้ง สามารถสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและ 

การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าการท างานอยู่ที่บ้านสามารถแบ่งเวลาและจัดสรรเวลาใน
การดูแลบุตร-หลาน หรือ พ่อ แม่ ได้ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า  

2) สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานเพราะมีสมาธิในการท างานมากยิ่งขึ้นไม่มีเสียง
รบกวนของเพ่ือนร่วมงาน  

3) สามารถลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 
4) พนักงานที่ท างานในส านักงานมี ลักษณะงานที่ไม่เอ้ือต่อการท างานที่บ้านเพราะว่ามีผู้มา

ติดต่องานตลอดเวลา และงานที่ต้องใช้เทคนิคหรือข้อมูลในการท างาน   
5) หัวหน้างานและผู้บริหาร ประสิทธิภาพในการท างานอาจจะไม่มีดีเท่าที่ควรเพราะไม่มีคน

คอยควบคุมก ากับงานให้มีประสิทธิภาพได้ 

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรไีทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
E-mail: nisachol.nin@stu.ac.th    



310 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้   
การท างานนอกสถานที่จัดตั้ง ต้องมีนโยบายตั้งแต่ผู้บริหารของหน่วยงานที่ชัดเจน ออกแบบ

โครงสร้างหรือลักษณะงานที่สามารถท างานที่บ้านได้โดยสอบถามความสมัครใจของพนักงาน หรือ
พนักงานที่สามารถท างานที่บ้านได้ โดยมีการตรวจสอบความก้าวหน้าของงานเพ่ือให้มีการติดตามงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ควรจะสนับสนุนงบประมาณทั้งด้านของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไร้สาย
ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาโปรแกรมหรือแพลตฟอร์มให้สนับสนุนการท างานที่บ้าน 

ค ำส ำคัญ: Work From Home, การท างานที่บ้าน, COVID-19 
 

1. บทน ำ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดจากมณฑล

หูเป่ย เมืองอู่ฮ่ัน ประเทศสาธารณะประชาชนจีน เริ่มมีการแพร่ระบาดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562  
โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern หรือ 
PHEIC) หมายถึง เหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อประเทศอ่ืน ๆ จากการ
แพร่ระบาดระหว่างประเทศและต้องอาศัยความร่วมมือจากนานาประเทศในการรับมือกับเหตุการณ์
นั้น เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 และประกาศให้เป็นโรคระบาดทั่วไปเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 
(Pandemic Disease) คือโรคระบาดที่เกิดจากระบาดทั่วโลกท าให้อัตราการป่วยและเสียชีวิต และ 
มีการติดต่อระหว่างคนสู่คน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มโคโรนาที่
ท าให้มีอาการไข้ และมีอาการระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการ มีไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจ
ล าบาก บางรายอาจมีอาการอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต เชื้อสามารถติดต่อจากคนสู่คน แพร่โรคผ่าน
ทางจากละอองทางอากาศ (DROPLET) ทางการไอ หรือจามของผู้ที่มีเชื้อและสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย  
โดยมีระยะฟักตัว 2-14 วัน ส าหรับประเทศไทยพบผู้ป่วยเดินทางมาจากประเทศจีนโดยท าการคัด
กรองเป็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ในวันที่ 8 มกราคม 2563 โดยประเทศไทยเริ่มขยายการเฝ้า
ระวังผู้ที่เดินมาจากต่างประเทศและกลุ่มผู้ที่สัมผัสผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ซึ่งการแพร่ระบาด
อย่างต่อเนื่องและมีจ านวนผู้ป่วยติดเชื้อเป็นจ านวนมากและมีผู้เสียชีวิตในประเทศไทย ทางรัฐบาล
ไทยจึงเริ่มมีมาตรการออกพระราชก าหนดสถานการณ์ฉุกเฉินประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั ่ว
ราชอาณาจักร ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ .ร.ก. ตั้งแต่
วันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนาในการล็อก
ดาวน์พ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคือ การปิดสถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด 
การปิดร้านตัดผม และร้านสะดวกซื้อซึ่งปิดบริการเวลา 22.00 น. และห้ามการรวมตัวของคนจ านวน
มาก ท าให้ประชาชนจากต่างจังหวัดที่เข้ามาท างานในกรุงเทพมหานคร กลับภูมิล าเนาท าให้เกิดการ
ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนขยายเป็นวงกว้างทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
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มาตรการของรัฐบาลจึงได้มีมาตรการรณรงค์ให้ประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ”  
เพ่ือเป็นการหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาตรการการ
เพ่ิมระยะห่างทางสังคม (Social Distancing, Physical Distancing) 
ในทางระบาดวิทยาเป็นที่ยอมรับกันว่าการต่อสู้กับโรค COVID-19 มี 2 แนวทาง คือ 

1) การบรรเทาความเสียหาย โดยให้กลุ่มเสี่ยง เช่น แยกตัวผู้สูงอายุออก หรือการกักโรค 
(Quarantine) ผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง 

2) การยับยั้งโรคโดยใช้ Social Distancing เพ่ือชะลอการแพร่ระบาดไม่ให้จ านวนผู้ป่วยสูง
จนเกินขีดความสามารถของระบบสาธารณสุข หรือเป็นอาวุธส าคัญในการ “ลดระดับความชันของเส้น
โค้ง” ของจ านวนผู้ป่วยได้ ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับการลดจ านวนผู้ติดเชื้อ มีผลต่อการชะลอการเพ่ิมขึ้น
และจ ากัดวงการระบาดในของโควิด 19 ในประเทศไทยได้ 

จากการที่ภาครัฐมีมาตรการเพ่ิมระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ท าให้ภาคเอกชน
ออกมาตรการพนักงานท างานที่บ้าน “Work From Home” หรือที่หลายคนย่อว่า “WFH” เพ่ือลด
ความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโควิด-19 การท างานที่บ้าน คือ การที่บริษัทเลือกให้พนักงานสามารถท างานที่
บ้านหรือนอกสถานที่ได้โดยไม่ต้องเข้าออฟฟิศ บริษัทอาจมีการก าหนดให้ต้องเข้าไปสรุปงานที่บริษัท
สัปดาห์ละกี่ครั้ง ซึ่งจะเป็นการรองรับการประชุมออนไลน์ (e-meeting) ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 
(VDO Conference) สามารถประชุมพร้อมกันได้ตั้งแต่ 50-200 คน และยังสามารถท างานด้าน
เอกสารพร้อมกันได้จ านวนมาก ซึ่งมีแพลตฟอร์มที่รองรับการท างานที่บ้าน อาทิ เช่น StreamYard, 
ZOOM, Microsoft Teams, LINE, Google Hangouts  

จากเหตุผลดังกล่าว ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  17 มีนาคม 2563 
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการกรณีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ได้ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีต่อไป โดยให้ค านึงถึงคุณภาพชีวิต
และ ความปลอดภัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบหรือเกิดผลเสียหายต่อ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารราชการและการบริการประชาชน จึง อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงก าหนด
แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) กรณีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) และให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาการก าหนด
แนวทางการปฏิบัต ิงานนอกสถานที ่ตั ้งหรือก าหนดตัวชี ้ว ัดปฏิบัต ิราชการแบบยืดหยุ ่นการ
ปฏิบัติงานราชการ   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดตั้ง
เพ่ือบริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตจังหวัด มีการติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและ
ภานอกองค์การ ประกอบกับจังหวัดเลยมีจ านวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) มีจ านวนผู้ติด

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/work-from-home-pm2-5/
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/work-from-home-pm2-5/
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เชื้อ จ านวน 5 คน รักษาหาย 2 คน และรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล จ านวน 3 คน จ านวนผู้ป่วย
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จ านวน 209 คน ไม่พบเชื้อ 204 คน ข้อมูล ณ วันที่  
20 เมษายน 2563 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย จึงได้มีมาตรการการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื ้อไวร ัสโคโรนา 2019  (COVID-19) การปฏิบ ัต ิราชการน าสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื ่อลดขั ้นตอนการปฏิบัติงานบุคลากร โดยใช้ แอพพลิเคชั ่น (Application) 
เข้ามาสนับสนุนในการท างานโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ส  เป็นบริการแชทแบบกลุ่มองค์กร ท าให้
กลุ่มบุคลากรสามารถท างานอยู่ที่บ้านเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้กับประชาชนผู้เข้ามา
ใช้บริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย รวมทั้งตัวของเจ้าหน้าที่เองด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาการปรับตัวของเจ้าหน้าที่ในช่วงการปฏิบัติงานนอกสถานที่จัดตั้ง ในช่วง  
(โควิด-19)  

2.2 เพ่ือศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยสามารถปรับตัวการการปฏิบัติงานนอกสถานที่
จัดตั้งในช่วง (โควิด-19) 

2.3 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการท างานนอกสถานที่จัดตั้ง “Work from home” 
 

3. ค ำถำมกำรวิจัย 
3.1 การปรับตัวของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยในการปฏิบัติงานนอก

สถานที่จัดตั้ง “Work From Home” ในช่วง (โควิด-19) เป็นอย่างไร 
3.2 ปัญหาและอุปสรรคในการท างานนอกสถานที่จัดตั้ง (Work From Home) คืออะไรและ

มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
 
4. และวรรณกรรมและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

4.1 แนวคิดเกี่ยวกับกำรท ำงำนที่บ้ำน 
ลักษณะของการท างานระยะไกลและที่บ้านเมื่อน าไปใช้แต่ละองค์การ อาจมีความแตกต่าง

กันซึ่งศัพท์เหล่านี้ล้วนมีความหมายเดียวกัน อาทิเช่น Telework, Teleworking, Telecommuting, 
Home-base working, Flexiplace, Flexi-working และ Work from home 

Nilles (1998; อ้างถึงใน มนัสนันท์ ศรีนาคาร และพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, 2555) ได้ให้
ความหมายของการท างานทางไกล หรือการท างานที่บ้าน (WORK FROM HOME) คือการท างานที่
ยืดหยุ่นโดยให้พนักงานในองค์กรสามารถท างานที่บ้าน หรือนอกสถานที่ส านักงานได้โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication Technologies: ICTs) ซึ่งมีความส าคัญ
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ในการท างานรูปแบบทางไกล หรือท างานอยู่กับบ้าน เป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่เป็นบางครั้งคราว  
โดยภายใน 1 อาทิตย์ พนักงานจะปฏิบัติงานที่บ้านหรือศูนย์ท างานระยะไกล มากกว่า 1 วัน 

Pearce (2009; อ้างถึงใน ชาลิณี ฐิติโชติพณิชย์, 2555) การท างานทางไกล หรือ การท างาน
ที่บ้านหมายถึง ระบบซึ่งสามารถให้พนักงานท างานที่บ้าน โดยมอบหมายหน้าที่หรืองานให้สามารถ
ท างานที่บ้านหรือท่ีท างานอ่ืนตามพ้ืนที่ที่สะดวกต่อที่อยู่อาศัยของพนักงาน 

Kugelmass (1995; อ้ า งถึ ง ใน  ชาลิณี  ฐิ ติ โ ชติ พณิ ชย์ , 2555)  การท า งานทางไกล 
(Telecommuting) หรือการท างานที่บ้าน (Work From Home) หมายถึงการท างานที่ยืดหยุ่นใน
ด้านเวลา (Flexi time) ด้านสถานที่ (Flexi place) มีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในท างานจาก
ส านักงานไปสู่ที่บ้าน โดยใช้การสื่อสารทางไกลในการท างาน 

James and Hopkinson (2006) การท างานทางไกล (E-working) หมายถึงการท างานนอก
สถานที่ส านักงาน โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารเป็นเครื่องมือในการท างาน 

ธีรยุทธ์ วัมนาศุภโชค (อ้างถึงใน ชาลิณี ฐิติโชติพณิชย์, 2555) ส านักงานเสมือน (Virtual 
Office) คือการที่พนักงานขององค์การไม่จ าเป็นจะต้องเข้ามาในส านักงานเป็นประจ าทุกวัน  โดยให้
พนักงานสามารถท างานที่ไหนก็ได้ หรือเวลาไหนก็ได้ โดยประสานงานเข้าด้วยกันผ่านทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

Maxwell (2005; อ้างถึงใน กนกพร ประชุมวงศ์) กล่าวว่า การจัดการและวัฒนธรรมของ
องค์กรต้องสนับสนุนความยืดหยุ่นในการท างาน เพื่อลดความตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตการท างาน
ของพนักงาน 

ผู้วิจัยขอให้นิยามความหมายของการท างานที่บ้าน (Work From Home) การท างานที่บ้าน 
หมายถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการท างาน โดยใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ในการท างานให้มีประสิทธิภาพ เป็นการติดต่อประสานงานในการ
ท างานระหว่างคนในองค์กร หรือคนนอกองค์กร โดยใช้รูปแบบการการประชุมออนไลน์ (E-meeting) 
หรือใช้การประชุมทางไกลโดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์หรือโปรแกรม อาทิเช่น ZOOM, Microsoft 
Team, Dropbox, Trello, Microsoft 365 และ Line โดยเป็นการเพิ่มความสะดวกแก่ผู ้ใช้งาน 
เป็นต้น 

จากการน ารูปแบบการท างานที่บ้านเข้ามาปรับใช้ในองค์การท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ส าคัญ 3 ส่วน 
คือ ผลลัพธ์ต่อผู้ปฏิบัติงาน ผลลัพธ์ต่อองค์การ และผลลัพธ์ต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

1) ผลของกำรท ำงำนที่บ้ำนต่อพนักงำน 
ผลกระทบเชิงบวก 
- ลดเวลาในการเดินทางและเพ่ิมเวลาการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ลดค่าใช้จ่าย เช่น การเดินทาง ค่าอาหาร ค่าท่ีจอดรถ 
- มีความสมดุลระหว่างงาน ครอบครัว และมีเวลาส่วนตัว 
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- ชีวิตมีความยืดหยุ่นในการดูแลคนในครอบครัว 
ผลกระทบในเชิงลบ 
- รู้สึกโดดเดี่ยว 
- ขาดการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 
- มีโอกาสในการท างานหนักเกินไป ซึ่งส่งผลให้เกิดความเครียดและเหนื่อยล้าจาก

การท างาน 
- การท างานทางไกลหรือการท างานที่บ้าน ให้เกิดการท างานที่ถูกกดขี่ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การต้องเฝ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา 
- การได้รับการดูแลจากหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาลดลง 

2) ผลกระทบกำรท ำงำนทำงไกลต่อองค์กำร 
ผลกระทบเชิงบวก 
- ลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานลดลง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับส านักงาน เช่นค่า

สาธารณูปโภค 
- มีรอบการท างานได้มากขึ้นจากการท างานที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
- ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีข้ึน 
- ลดอัตราการขาดงานและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 
ผลกระทบเชิงลบ 
- ปัญหาในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน การบริหารงาน และขาดการ

ควบคุมดูแล 
- การท างานที่บ้านหรือการท างานทางไกลมีผลกระทบต่อรูปแบบการท างานร่วมกัน 
- มีมาตรฐานความแตกต่างกันระหว่างพนักงานที่ท างานที่บ้านและพนักงานที่

ท างานในส านักงาน 
3) ผลกระทบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบเชิงบวก 
- เพ่ิมโอกาสในการจ้างงาน เช่น คนพิการ 
- ช่วยท าให้สภาพแวดล้อมดีข้ึน พนักงานที่ท างานทางไกลสามารถลดความแออัดใน

เมือง โดยไปพักอาศัยอยู่ที่ชานเมืองหรือเมืองที่แออัดน้อยกว่า  
- ลดการบริโภคน้ ามัน ลดมลภาวะเป็นพิษ ความแออัดทางจราจร รวมทั้ง  ปัญหา

อุบัติเหตุทางรถยนต์ 
ผลกระทบเชิงลบ 
- เกิดการต่อต้านในการเปลี่ยนแปลง 
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4.2 ทฤษฏีกำรยอมรับและเทคโนโลยี 
ทฤษฎีการกระท าด้วย เหตุผล  (Theory of Reasoned Action: TRA) น า เสนอโดย 

Fishbein and Ajzen (1975) โดยทฤษฎีนี้ไดอ้ธิบายความสัมพันธ์ของความเชื่อและทัศนคติที่มีผลต่อ
การแสดงพฤติกรรม ซึ่งกล่าวไว้ว่า บุคคลโดยปกติจะเป็นผู้มีเหตุผลใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
อย่างเป็นระบบในการประกอบการพิจารณา เพ่ือตัดสินใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อนแสดงออกมาเป็น
พฤติกรรม ดังนั้นการอธิบายพฤติกรรมที่ตั้งใจในการกระท าใด ๆ ที่แสดงออกมานั้น เกิดจากความ
ตั้งใจแสดงออกมา (Behavioral Intention) ซึ่งการที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมออกมานั้นมาจาก
ความเชื่อ (Belief) ทัศนคติ (Attitudes) และความตั้งใจกระท า (Intention) ของแต่ละบุคคล 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 ทฤษฏีการจ าลองด้วยเหตุผล 
 

โดยทฤษฎีนี้ได้กล่าวว่า พฤติกรรมใด ๆ ที่แสดงออกมานั้น จะประกอบขึ้นจาก 3 ส่วนดังนี้ 
1) ความตั้งใจแสดงพฤติกรรม (Behavioral Intention) แนวคิดนี้มีสมมติฐานว่า โดยทั่วไป

มนุษย์จะเป็นผู้มีเหตุผล และเลือกใช้ข้อมูลที่มี ประโยชน์ต่อตนเองอย่างเป็นระบบ เพ่ือบรรลุถึงการ
ตัดสินใจของตน โดยจะพิจารณาก่อนว่า การกระท าของตนส่งผลกระทบอย่างไร จากนั้นจึงตัดสินใจ
ว่าควรหรือไม่ที่จะปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นจะผ่านกระบวนการ
การพิจารณาด้วยเหตุผลมาก่อนแล้ว การกระท าใด ๆ ของมนุษย์ จึงเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ ดังนั้น 
ตัวก าหนดว่า มนุษย์จะปฏิบัติพฤติกรรมหรือไม่จึง เป็นผลมาจากเจตนาที่จะปฏิบัติ 

2) ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม (Attitude toward the behavior) ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมซึ่ง
เป็นผลมาจากความเชื่อของบุคคลว่า การกระท าใน พฤติกรรมใด ๆ นั้นจะมีผลที่ได้รับแน่นอน และ 
มีผลมาจาก 2 ปัจจัยคือ ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการกระท า  (Behavioral Beliefs) และ 
การประเมินผลลัพธ์ (Evaluation Outcomes) กล่าวคือ หากบุคคลมีความเชื่อว่าการท าพฤติกรรม
ใดแล้วได้รับผลทางบวก ย่อมมีแนวโน้มจะมีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมนั้น และหากมีความเชื่อว่าท า
พฤติกรรมนั้นแล้วได้รับผลในทางลบ ก็จะมีแนวโน้มที่จะมี ทัศนคติที่ไม่ด ี

3) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง หมายถึง 
ความรู้สึกของมนุษย์ที่คิดว่าสังคมมีแรงกดดันให้กระท าหรือไม่ให้กระท าพฤติกรรมนั้น ซึ่งเป็นผลมา
จาก 2 ปัจจัย ได้แก่ ความเชื่อตามกลุ่มอ้างอิง (Opinions of referent others) และแรงจูงใจในการ

ทัศนคติต่อพฤติกรรม 
(Attitudes) 

กำรคล้อยกันของกลุม่อ้ำงอิง 
(Subjective Norm) 

เจตนำแสดงพฤติกรรม 
(Behavioral 
Intention) 

พฤติกรรม 
(Behavioral) 
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กระท าตามที่ผู้ อ่ืนคิด (Motivation to comply) (Solomon, 1996) ดังนั้นอิทธิพลต่อการกระท า
พฤติกรรมนั้น เกิดจากการที่บุคคลรับรู้เกี่ยวกับความคาดหวังหรือความต้องการของกลุ่มบุคคลอ่ืนใน
สังคมที่มีความส าคัญต่อเขา หากบุคคลนั้นเชื่อว่าผู้อ่ืนที่มีความส าคัญต่อเขาต้องการให้ท าพฤติกรรม
นั้น ก็มีแนวโน้มจะคล้อยตามและท าตามด้วย ในทางตรงกันข้ามหากเชื่อว่าคนอ่ืนที่มีความส าคัญต่อ
เขาคิดว่าเขาไม่ควรท าพฤติกรรมนั้น ก็มีแนวโน้มที่จะไม่ท าพฤติกรรมนั้นด้วย 

Rogers & Shoemaker (1971; อ้างถึงใน วัชรพล คงเจริญ, 2557) การยอมรับและการใช้
เทคโนโลยี (Consumer Acceptance and User of IT) คือกระบวนการทางจิตใจของแต่ละบุคคลที่
เริ่มต้นตั้งแต่การยอมรับรู้ข่าวเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี รวมทั้งการเอาเทคโนโลยีนั้นๆไปใช้
อย่างเปิดเผย 

ศศิพร เหมือนศรี (อ้างถึงใน วัชรพล คงเจริญ, 2557) การยอมรับเทคโนโลยี คือการใช้งานและ 
การอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีท าให้เกิดประสบการณ์ความรู้ทักษะและความต้องการในการใช้งานเทคโนโลยี 

สรุปได้ว่า การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการใช้งานกับตัว
บุคคลหรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมหรือทัศนคติและการใช้เทคโนโลยีที่ง่ายขึ้น
โดยไม่เกดิอคติหรือต่อต้านการใช้เทคโนโลยี นอกจากนี้การน าเทคโนโลยีมาใช้งานท าให้แต่ละบุคคลมี
ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะในการใช้งานที่แตกต่างกัน  

ที่มา: Rogers, E. M., (1995) 
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จะเห็นได้ว่าสภาวะที่เป็นอยู่เดิมมีผลต่อการกระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม สภาวะที่
เป็นอยู่เดิม ได้แก่ 

1) สิ่งที่ท าอยู่เดิม (Previous Practice) (Roger, 1995) 
2) รับรู้ความต้องการหรือปัญหา (Felt needs/problem) บุคคลจะต้องรับรู้ถึงความ

ต้องการหรือปัญหา เมื่อมีนวัตกรรมเกิดข้ึนบุคคลอาจจะรับรู้ถึง ความต้องการเมื่อทราบว่ามีนวัตกรรม
เกิดข้ึน ในทางตรงกันข้ามนวัตกรรมอาจน าไปสู่การรับรู้ถึง ความต้องการของบุคคล (Rogers, 2003) 

3) ความไวในการรับนวัตกรรม ( Innovativeness) ระดับซึ่งบุคคลหรือหน่วยรับนวัตกรรม 
อ่ืนมีการรับนวัตกรรมได้เร็วกว่าสมาชิกของระบบสังคมเดียวกัน (Rogers, 2003) 

4) ธรรมเนียมปฏิบัติของสังคม (Norms of the Social System) มีผลต่อการแพร่กระจาย 
ของนวัตกรรม โดยมีอิทธิพลต่อทุกกลุ่มหรือกลุ่มย่อยของสังคม เช่น องค์การกลุ่มคนในศาสนาต่าง ๆ  
กลุ่มคนในระดับท้องถิ่น เช่น หมู่บ้าน รวมถึงมีอิทธิพลในระดับประเทศเช่นกัน  

ทัศนคติที่มีต่อระบบกำรท ำงำนที่บ้ำน (Attitudes toward Work From Home) 
1) ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB)  
ที่น าเสนอโดย Ajzen ในปี 1985 ทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้  หมายถึง การที่บุคคล

ประเมินผลของความตั้งใจแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ซึ่งเกิดจากความเชื่อเกี่ยวกับผลของการแสดง
พฤติกรรม (Behavioral beliefs) คือ หากบุคคลนั้นมีความเชื่อว่า การแสดงพฤติกรรมนั้นแล้วจะ
ได้รับผลตอบรับทางบวก บุคคลนั้นก็จะมีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมนั้น ในทางตรงกัน
ข้ามหากบุคคลนั้นมีความเชื่อว่า ถ้าแสดงพฤติกรรมนั้นแล้วจะได้รับผลทางลบ ก็จะมีแนวโน้มที่มี
ทัศนคติไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้น (Attitude toward the behavior) ทัศนคติต่อการท างานทางบ้านนั้น
มาจากปัจจัยหลัก 3 ประการ 

(1) การรับรู้ประโยชน์ (Perceived usefulness) เป็นการรับรู้ของบุคคลว่าระบบ
นั้นจะช่วยท าให้ผลการปฏิบัติงานของเขาดีขึ้น 

(2) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้  (Perceived of ease of use) ระดับความ
คิดเห็นของแต่ละบุคคลที่คาดหวังต่อการใช้ระบบว่าจะมีการใช้งานที่ง่าย  ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องใช้ความ
พยายามในการท าความเข้าใจมาก เป็นปัจจัยที่บ่งชี้ว่าการท างานที่บ้านนั้นอ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้
หรือไม ่

(3) ความเข้ากันได้ (Compatibility) (Clark II, 1998) เป็นปัจจัยที่วัดการรับรู้ใน
ความเหมาะสมของการท างานที่บ้าน ว่ายืดหยุ่นสอดคล้องหรือเข้ากันได้กับผู้ใช้งานในด้านต่าง ๆ
หรือไม ่เช่น ด้านค่านิยม ประสบการณ์ในอดีต หรือทักษะ หากนวัตกรรมนั้นเข้ากับตนเองได้ ผู้รับจะ
รู้สึก มั่นใจ รู้สึกว่าไม่เสี่ยง และส่งผลให้นวัตกรรมมีความส าคัญมากขึ้น ซึ่งปัจจัยนี้จะส่งผลต่อทัศนคติ
ที่มีต่อการใช้การทางานทางไกล ด้วยรูปแบบการทางานทางไกล จึงไม่ใช่ทุกคนที่สามารถใช้ระบบนี้ได้ 
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มีการส ารวจพบว่า โอกาสในการทางานทางไกลของพนักงานจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย
ลักษณะงาน (Job characteristics) ว่าเหมาะสมกับการท างานทางบ้านหรือไม ่

2) บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) 
บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง กล่าวคือ การที่บุคคลรับรู้แรงกดดันจากสังคม หรือกลุ่มอ้างอิงที่มี

ความส าคัญในการที่จะแสดงหรือไม่แสดงพฤติกรรมนั้น ๆ (Ajzen, 1991) โดยเฉพาะอย่างยิ่งคน
ใกล้ชิดได้ท าพฤติกรรมนั้น หรือคาดหวังให้เขาแสดงพฤติกรรมนั้น บุคคลนั้นก็มีแนวโน้มที่จะคล้อย
ตามและท าตามพฤติกรรมนั้นด้วย โดยปัจจัยย่อยของบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง แบ่งออกเป็น 2 ด้าน
ดังนี้ 

(1) บรรทัดฐานที่ท างาน (Work social structure) เป็นปัจจัยที่มุ่งเน้นไปท่ีการ รับรู้
ของบุคคล เกี่ยวกับบุคคลอ่ืนในที่ท างานคือ หัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงานและลูกน้อง กล่าวคือ ยิ่งกลุ่ม
อ้างอิงมีอิทธิพลหรือความส าคัญต่อการตัดสินใจมากเท่าใด ความคาดหวังจากสังคมก็จะเพ่ิมขึ้น  และ
ส่งผลต่อการตัดสินใจต่อการท างานทางไกลมากขึ้นด้วย เช่น การศึกษาของ Ruppel and 
Harrington (2000) พบว่าการขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับกลางส่งผลเชิงลบอย่างมากต่อ 
การยอมรับการท างานทางไกล โดยสิ่งจ าเป็นในการท าให้ระบบการท างานทางไกลประสบความส าเร็จ  
คือ ความเชื่อใจระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง (Harrington and Ruppel, 1999) กล่าวคือหัวหน้า
งานต้องเชื่อใจลูกน้องว่าสามารถท างานได้ดี ส่วนลูกน้องที่ท างานทางไกลก็ต้องเชื่อใจหัวหน้าว่าจะ
ปฏิบัติต่อเขาอย่างเป็นธรรม 

(2) บรรทัดฐานที่บ้าน (Home social structure) เป็นปัจจัยที่มุ่งเน้นไปที่การรับรู้
ของบุคคล เกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว และเพ่ือน มีการศึกษาระบุว่าการได้รับการสนับสนุนจาก
ครอบครัวจะส่งผลต่อการท างานทางไกล กล่าวคือหากสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่ท างานทางไกล  
จากที่บ้านมีความเข้าใจ โดยให้ความเคารพเวลาในการท างานเมื่อเขาท างานอยู่บ้าน การสนับสนุน
จากครอบครัวจะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจในการท างานทางไกล 
รวมถึงความสัมพันธ์กับองค์การ (Haines et al., 2002) อีกทั้ง ผู้ที่ท างานทางไกลท างานจากที่บ้าน 
เขาต้องมีความพร้อมของอุปกรณ์และเทคโนโลยีส าหรับการท างานทางไกลเช่น คอมพิวเตอร์ และ  
ระบบการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสม (Weiss, 1994) หากสภาพแวดล้อมที่บ้านของผู้ที่ท างานทางไกล 
ไม่เหมาะสม เช่น พ้ืนที่ในการท างานไม่เพียงพอ อาจท าให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัวหรือเกิด  
ผลงานที่ด้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับการท างานที่ส านักงาน ก็จะส่งผลทางลบต่อความตั้งใจใช้การ
ท างานทางไกล 

3) กำรรับรู้กำรควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control)  
เป็นการรับรู้ของบุคคลที่มีต่อปัจจัยที่อาจส่งเสริมหรือขัดขวางการแสดง  พฤติกรรมนั้น 

(Control beliefs) เช่น การรับรู้ถึงความพร้อมของทรัพยากร ทักษะ หรือโอกาสในการแสดง
พฤติกรรมนั้น หรือกล่าวได้ว่าเป็นการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับเงื่อนไขของสิ่งอ านวยความสะดวก  
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(Facilitating conditions) หมายถึง การเข้าถึงได้ง่ายในด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน ความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีส่งผลการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม คือ  
การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ง่ายและพร้อมใช้งาน จะส่งผลการยอมรับ
เทคโนโลยีเป็นไปได้มากข้ึน  

(1) ทรัพยากรที่ เ อ้ืออ านวยต่อการใช้  (Resource facilitating conditions)  
เป็นปัจจัยที่ผลกระทบความคิดเห็นของพนักงานต่อทรัพยากรในองค์การว่ามีความเพียงพอหรือ
เหมาะสมต่อการท างานทางไกลหรือไม่ การท างานทางไกลเป็นระบบการท างานผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น เพ่ือให้การท างาน
ทางไกลประสบความส าเร็จ องค์การจึงต้องลงทุนในอุปกรณ์เพ่ือให้การท างานทางไกลที่มี
ประสิทธิภาพ เช่น โทรศัพท์ เครื่องโทรสาร คอมพิวเตอร์ ระบบต่าง ๆ และเพ่ือให้มีผู้ที่ท างานทางไกล
มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และดีเหมือนกับการท างานที่ส านักงาน (Ward and Shabha, 2001) 

(2) เทคโนโลยีที่ เ อ้ืออ านวยต่อการใช้ (Technology facilitating conditions)  
ในการที่จะท าให้โปรแกรมการท างานทางไกลประสบความส าเร็จ นอกจากจะต้องมีอุปกรณ์  หรือ
เครื่องที่เพียงพอและเหมาะสมแล้ว เทคโนโลยีก็เป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือรับส่ง 
ข้อมูลระหว่างกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการท างาน องค์การจึงต้องมีการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีการ
สื่อสารและสารสนเทศ หรือมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมที่อ านวยความสะดวกในการท างานระบบ
ทางไกล (Felstead et al., 2002; Fritz et al., 1998; Mann et al., 2000) มีการศึกษาพบว่าผู้ที่
ท างานระบบทางไกลที่ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีที่เพียงพอจะพึงพอใจกับการท างานทางไกล
มากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน (Haines, 2002) 

(3) นโยบายองค์การ (Corporate policy) ปัจจัยส าคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งของการ
ยอมรับการใช้การท างานทางไกล คือปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้ระบบการท างานทางไกลประสบ
ความส าเร็จคือ การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง (Watad and DiSanzo, 2000; Kowalski and 
Swanson, 2005) และหากองค์การมีวัฒนธรรมที่ให้ความส าคัญกับการท างานที่มีความยืดหยุ่นและ 
มีความเชื่อใจต่อพนักงาน การยอมรับการท างานทางไกลจะมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้มากกว่า 
(Standen, 1997; Daniels et al., 2001) ในเรื่องระบบการวัดผลของการท างานทางไกลพบว่าระบบ
การวัดผลที่เหมาะสมกับการท างานทางไกลคือระบบการวัดผลที่เน้นที่ผลงาน (Management by 
result oriented) (Illegems et al., 2001) 

งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยและกำรยอมรับกำรท ำงำนทำงไกล 
Clark II (1998) ท าการศึกษาเรื่องการตัดสินใจการท างานทางไกลของพนักงานในระดับของ

หัวหน้าและลูกน้อง  ได้ท าการศึกษา จากกลุ่มหัวหน้าจ านวน 40 คนและ ลูกน้องจ านวน 77 คน โดย
ท าการสังเคราะห์แบบจ าลองจากการรวมทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ (Economic theory) ทฤษฎีเกี่ยวกับ
สถาบัน (Institutional theory) และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior) 
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พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อความตั้งใจใช้การท างานทางไกลของลูกน้อง ได้แก่ ความเข้ากันใน
การใช้ (Compatibility) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ (Perceived ease of use) การรับรู้ถึง
ประโยชน์การใช้งาน (Perceived usefulness) บรรทัดฐานที่บ้าน (Home social structure) 
บรรทัดฐานที่ท างาน (Work social structure) นโยบายบริษัท (Corporate policy) ทรัพยากรที่
เอ้ืออ านวยต่อการใช้ (Resource facilitating conditions) แต่ส าหรับหัวหน้างานปัจจัย บรรทัดฐาน
ที่บ้าน (Home social structure) บรรทัดฐานที่ท างาน (Work social structure) และนโยบาย
บริษัท (corporate policy) มีอิทธิพลน้อยกว่ากลุ่มลูกน้อง ขณะที่การรับรู้ถึงประโยชน์ต่อบริษัทมี
อิทธิพลมากกว่า 

Martínez-Sánchez et al. (2008) ท าการศึกษาเรื่องการท างานทางไกลของพนักงานกับ
องค์การได้ท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจากบริษัท จ านวน 479 บริษัท ซึ่งได้ท าการส ารวจบริษัทที่มี
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก การท างานทางไกลไม่ได้มีผลกระทบต่อพนักงานเท่านั้น จากการศึกษาได้
พบว่าการท าไกล หรือการท างานแบบยืดหยุ่นมีผลต่อประสิทธิภาพกับองค์กรด้วย โดยองค์การที่ดูแล
พนักงานโดยสร้างความสมดุลระหว่างให้มีความสุขภาวะที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจจะส่งผลกับ
องค์กรด้วย  

Lazar et al. (2010) ได้ท าการศึกษาเรื่องการท างานทางไกลไม่เฉพาะได้ประโยชน์ต่อ
พนักงานเท่านั้น องค์กรของพนักงานก็ได้ผลประโยชน์ด้วย โดยได้ประโยชน์ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย คือฝ่าย
นายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งฝ่ายลูกจ้างมีความรู้สึกว่าองค์กรได้ดูแลพนักงานโดยได้เปิดโอกาสให้พนักงาน
ท างานทางไกลซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างความดึงดูดต่อองค์กรและรักองค์กรซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ขององค์กรด้วย เช่น การลดการขาดงาน การลดอัตราการลาออกและช่วยในการประหยัดงบประมาณ
ในองค์การด้วย 

วลัญช์ ก้าวสัมพันธ์ (2554) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติและการยอมรับการ
ท างานระยะไกล กรณีศึกษา ธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษากลุ่มประชากรจ านวน 345 คน โดยท า
การแจกแบบสอบถาม ซึ่งท าการศึกษาผ่านกรอบแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of 
planned behavior: TPB) ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัย คือทัศนคติที่มีต่อการใช้ บรรทัดฐานกลุ่ม 
อ้างอิง และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม โดยพบว่าปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อ 
ความมุ่งหมายในการใช้การท างานระยะไกลทั้ง 3 ปัจจัยโดยปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดต่อความมุ่งหมาย 
ในการใช้การท างานระยะไกลคือปัจจัยด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยย่อยคือ  
ปัจจั ยการรับรู้ ถึ งประโยชน์การใช้  (Perceived usefulness) และความเข้ ากัน ในการใช้ 
(Compatibility) ส่วนปัจจัยที่ส่งผลรองลงมาคือด้านบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงประกอบไปด้วยโครงสร้าง 
สังคมที่ท างาน (Work Social Structure) และโครงสร้างสังคมที่บ้าน (Home social structure) 
และปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุดคือการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมประกอบไปด้วย 
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(1) ปัจจัยด้านความสามารถ ของตนเอง (self-efficacy)  
(2) ทรัพยากรที่เอ้ืออ านวยต่อการใช้ (Resource facilitating conditions)  
(3) นโยบายของรัฐบาล (Government Policy) 

Verbeke, Schulz, Greidanus, Hambley (2008) ท าการศึกษาการยอมรับการท างาน 
ทางไกล ในมุมมองของพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้เกิดการยอมรับการ 
ท างานทางไกลต่อไป โดยศึกษาเปรียบเทียบพนักงานกลุ่มที่ยอมรับและกลุ่มที่ไม่ยอมรับการท างาน 
ทางไกล โดยท าการส ารวจพนักงานจ านวน 284 คนจากองค์การที่ต่างกัน 14 องค์การในเมืองแคลกะรี 
รัฐแอลเบอร์ตาในประเทศแคนาดาเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ ข้อมูลส่วนตัวและการรับรู้
ของผลกระทบของการท างานทางไกลที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มที่ยอมรับและไม่ยอมรับ พบว่า  8 
ปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างทั้ งหมดคิดว่าเป็นเป็นผลกระทบเชิงลบของการท างานทางไกล ได้แก่ 
ความสัมพันธ์กับพนักงานอ่ืนที่ไม่ได้ใช้ระบบการท างานทางไกล โอกาสการสอนอย่างไม่เป็นทางการ 
(เช่น ระบบพ่ีเลี้ยง) การสื่อสารกับพนักงานอ่ืนในองค์การ การจัดตารางการประชุม โอกาสในการ  
เลื่อนต าแหน่ง ความสามารถที่จะแยกเรื่องงานและเรื่องที่ไม่ใช่งาน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเกี่ยวกับอุปกรณ์ 
ICT ที่ใช้ที่บ้าน โอกาสที่จะให้ปัจจัยต่างๆเข้าสู่กระบวนการท างานที่เกี่ยวข้องกับตนเอง แต่ปัจจัยที่คิด 
ว่าเป็นผลกระทบเชิงบวกสูงสุด 8 ประการได้แก่  

(1) มีความสมดุลในงานและชีวิตส่วนตัว มีอิสระ  
(2) มีความยืดหยุ่นในสัญญาว่าจ้าง มีความสามารถในการจัดการเวลาในการท างาน 
(3) มีคุณภาพชีวิตในทุกด้าน  
(4) มีความพึงพอใจในงาน  
(5) มีโอกาสดูแลเด็กและคนสูงอายุที่บ้าน  
(6) ความสามารถในการท างาน เมื่อส านักงานไม่สามารถท างานได้ (เช่นเหตุการณ์

ระเบิดกลางเมือง)  
(7) โอกาสในการท างานของผู้พิการ 
(8) มีเวลางานที่ยืดหยุ่น ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จูงใจให้เกิดการยอมรับการท างานใน

อนาคต โดยรวมพบว่า ปัจจัยที่มีนัยส าคัญทางสถิติทุกปัจจัย กลุ่มท่ีไม่ยอมรับการท างานทางไกลมีการ
รับรู้เชิงลบมากกว่ากลุ่มท่ียอมรับการท างานไกล กลุ่มที่ไม่ยอมรับที่ต้องการจะท างานทางไกลจะถูกท า
ให้ลดความต้องการลงได้จากการรับรู้ถึงค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าและการรับรู้ถึงผลประโยชน์ที่น้อยกว่าของ
รูปแบบการท างานนี้ แต่การรับรู้ผลกระทบในเชิงลบจะถูกท าให้ลดลงได้ด้วยการทดลองใช้ระบบ  
การท างานทางไกลจริง คนที่ยอมรับการท างานทางไกลจะมีการรับรู้ผลกระทบเชิงบวกมากกว่าผู้ที่ไม่
มีประสบการณ์การท างานทางไกล มีปัจจัยหลายด้านที่กลุ่มไม่ยอมรับมีการรับรู้เป็นเชิงลบแต่กลุ่ม 
ยอมรับมีการรับรู้เป็นเชิงบวก ดังนั้น การรับรู้ผลกระทบในเชิงลบของกลุ่มที่ไม่ยอมรับสามารถเปลี่ยน 
ได้โดยให้ทดลองใช้การท างานทางไกลจริง 
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บังอรรัตน์ ส าเนียงเพราะ (2554) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีส านักงานเสมือนกรณีศึกษา : หน่วยงานปฏิบัติการภาคสนามองค์การผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้แบบจ าลองการผนวกทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี  (UTAUT)  
มาใช้ผ่านการวิจัยเชิงส ารวจ พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีส านักงานเสมือน ประกอบ
ไปด้วย 

(1) ปัจจัยความคาดหวังจากประสิทธิภาพ 
(2) ความพร้อมของอุปกรณ์สนับสนุน  
(3) ความคาดหวังจากความพยายาม  
(4) อิทธิพลของสังคมตามล าดับ 

ภัทรพงษ์ ยมนา (2557) ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและความตั้งใจน าระบบ
ส านักงานเสมือนมาใช้ในองค์การ โดยท าการศึกษาผ่านกรอบแนวคิดด้านเทคโนโลยีองค์การและ
สิ่ ง แวดล้ อม  (Technology-Organization-Environment framework: TOE) และ เ พ่ิมปั จจั ย 
ความไว้วางใจพนักงาน โดยท าการแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ านวน 390 คน ผลการส ารวจ 
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและความตั้งใจน าระบบส านักงานเสมือนมาใช้ในองค์การมีทั้งสิ้น 6 
ปัจจัย คือ 

(1) ความรับรู้ถึงประโยชน์ 
(2) แรงผลักดันจากสภาวะแวดล้อม 
(3) ความไว้วางใจต่อพนักงาน  
(4) ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี  
(5) การสนับสนุนจากผู้บริหารขององค์การ  
(6) ความสามารถทางด้านการเงิน 

แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)   

กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 อ้างถึงส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)   

แนวทางปฏิบัติส าหรับข้าราชให้การปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่น เพ่ือเพ่ิมระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) โดยสามารถเป็นการควบคุมและจ ากัดวงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) พิจารณาให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วน
ราชการ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงานและลักษณะงาน ดังนี้ 

1) ต าแหน่งและคุณลักษณะของข้าราชการและบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
ของส่วนราชการ 



323 
 

(1) เป็นข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ และประเภท
ทั่วไประดับปฏิบัติงานหรือช านาญงาน หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจ า หรือไม่ใช่ผู้ที่มีอ านาจ
ในการอนุมัติ/อนุญาตที่ต้องลงนามในเอกสาร หรือพิจารณาตามความเหมาะสมแต่ละต าแหน่งหรือ
บริบทของหน่วยงาน 

(2) เป็นผู้ที่มีความสมัครใจ เป็นผู้ที่มีความรู้ทักษะคอมพิวเตอร์ โดยมีความพร้อมที่
จะปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ โดยสามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

2) ลักษณะงานที่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการได้ 
(1) งานวิชาการในลักษณะของการศึกษา ค้นคว้า คิดวิเคราะห์ การจัดท ารายงาน  

การศึกษา การวิเคราะห์วิจัย รายงานทางวิชาการ การจัดท าข้อเสนอแนะ การออกแบบหรือพัฒนา
ระบบ การพิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมาย หรืองานอ่ืนที่เห็นว่าสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของ
ส่วนราชการได้โดยไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของส่วนราชการได้ 

(2) งานที่สามารถปฏิบัติผ่านระบบหรือช่องทางดิจิทัลหรือช่องทางที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้เช่นเดียวกับการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของส่วนราชการ สามารถก ากับและติดตามผล
การปฏิบัติงานผ่านระบบหรือช่องทางดิจิทัลหรือช่องทางอ่ืนได้ 

(3) งานที่สามารก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และประเมินผลส าเร็จได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

(4) งานที่สามารถแบ่งเปน็ทีม หรือมีผู้ปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติงานทดแทนได้ 
3) ก าหนดวันปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน ตามความ

เหมาะสมของต าแหน่ง คุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน และลักษณะงาน และสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น วันเว้นวัน ไม่เกิน 3 วันต่อสัปดาห์  

4) แนวทางในการก ากับและติดตามผลการปฏิบัติงาน 
(1) ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงาน มอบหมายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ

หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่จัดตั้งของส่วนราชการ เป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ โดยก าหนด
เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดการท างาน ระบบวิธีการติดต่อสื่อสาร ติดตามและประเมินความก้าวหน้า 
และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานให้รับทราบ 

(2) ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานต้องสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานได้
ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่จัดตั้งของส่วนราชการ เพ่ือก ากับติดตามการปฏิบัติงาน 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้ศึกษาการท างานนอกสถานที่จัดตั้งในแง่ของ
ทฤษฏีการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavioral control) เป็นการรับรู้ของบุคคลที่มี
ต่อปัจจัยที่อาจส่งเสริมหรือขัดขวางการแสดงพฤติกรรมนั้น (Control beliefs) เช่น การรับรู้ถึงความ
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พร้อมของทรัพยากร ทักษะ หรือโอกาสในการแสดงพฤติกรรมนั้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการท างาน
นอกสถานที่จัดตั้งให้ประสบความส าเร็จ 

(1) ทรัพยากรที่ เ อ้ืออ านวยต่อการใช้  (Resource facilitating conditions)  
เป็นปัจจัยที่ผลกระทบความคิดเห็นของพนักงานต่อทรัพยากรในองค์การว่ามีความเพียงพอหรือ
เหมาะสม ต่อการท างานทางไกลหรือไม่  

(2) เทคโนโลยีที่ เ อ้ืออ านวยต่อการใช้ (Technology facilitating conditions)  
องค์การจึงต้องมีการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ หรือมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่
เหมาะสมที่อ านวยความสะดวกในการท างานระบบทางไกล  

(3) นโยบายองค์การ (Corporate Policy) ปัจจัยส าคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งของการ
ยอมรับการใช้การท างานทางไกล คือปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้ระบบการท างานทางไกลประสบ
ความส าเร็จคือ การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 
 
5. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

ในการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับตัวของพนักงานในการท างานนอกสถานที่จัดตั้ง Work from 
home ในช่วงโควิด 19 : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ ความเป็นมา และ
ผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ภาพที่ 5.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กำรปรับตัวของพนักงำนในกำรท ำงำนนอกสถำนที่
จัดต้ัง “Work From Home” 

1. การรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน 
2. ความยากง่ายในการใช้งาน 
3. กลุ่มท างานท่ีบ้าน /กลุ่มที่ท างานในส านักงาน และ
ความคิดเห็นของหัวหน้างาน 
5. ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เอื้ออ านวยต่อการท างาน 
 

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรท ำงำนนอก
สถำนทีจ่ัดต้ัง “Work From Home” 

ให้ประสบส ำเร็จ” 
- เพื่อสนับสนุนการความพร้อมในการท างาน

ที่บ้านให้มีประสิทธิภาพ 

ปัญหำในกำรท ำงำน นอกสถำนที่จัดต้ัง “ Work 
From Home” 

- มิติด้านบุคลากร 
- มิติด้านงบประมาณ 
- มิติทรัพยากร 
- มิติด้านอื่น ๆ เช่นขวัญและก าลังใจของพนักงาน 
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กลุ่มตัวอย่ำงของงำนวิจัย  โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key 
Information Interview) เป็นผู้มีความเก่ียวข้องกับพื้นท่ีที่ท าการศึกษามากที่สุด ดังนี้  

ศึกษาข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ตามแต่ละฝ่ายในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลยได้แก่ ฝ่าย ส านักปลัด ฯ, กองการเจ้าหน้าที่ , แผนและงบประมาณ, กองคลังและพัสดุ, กองช่าง, 
โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวนกองละ 3 คน 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ได้แก่ หัวหน้าฝ่าย ผู้อ านวยการกองแต่ละกอง 
โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการออกนโยบายที่ให้กอง/ฝ่าย ท างานนอกสถานที่จัดตั้งได้ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้ใช้สัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
แสดงให้เห็นถึงกระบวนการและขั้นตอนในการท างานนอกสถานที่จัดตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการ
ท างานนอกสถานที่จัดตั้ง จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ โดยปราศจากอคติของผู้ศึกษา
ค้นคว้า ที่จะต้องน าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตลอดจนสรุปผล ในกรณีที่ได้มาทบทวนข้อมูลแล้ว
พบว่ายังข้อมูลไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามที่ต้องการ ผู้ศึกษาจะได้มีการสอบถามเจ้าหน้าที่ในแต่ละกอง 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 

กำรวิเครำะห์และกำรน ำเสนอข้อมูล ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) เช่น หนังสือ บทความ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต มาพิจารณาร่วมกับ
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายจากกอง ภายใน
ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย และการสังเกตการณ์ของผู้วิจัยมาศึกษาและวิเคราะห์ตาม
กระบวนการของงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบการเขียนกรณีศึกษา ประกอบกับประสบการณ์จากการ
สังเกตการณ์ของผู้วิจัย และน าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการเชิงบรรยาย 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก แยกตามกองในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 
- ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และผู้อ านวยการกองต่างๆ  
- ส านักปลัดฯ   จ านวน 3 คน 
- กองแผนและงบประมาณ   จ านวน 3 คน 
- กองการเจ้าหน้าที่   จ านวน 3 คน 
- กองช่าง   จ านวน 3 คน 
- กองพัสดุและคลัง   จ านวน 3 คน 
 

6. ผลกำรศึกษำ  
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและแบบสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง

สามารถสรุปเป็นผลการศึกษาได้ ดังนี้ 
ตอบค ำถำมกำรวิจัยข้อ 1 การปรับตัวของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยใน

การปฏิบัติงานนอกสถานที่จัดตั้ง “Work From Home” ในช่วง (โควิด -19) เป็นอย่างไร 
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กลุ่มตัวอย่างที่ท าการสัมภาษณ์และการสังเกตของการท างานนอกสถานที่จัดตั้ง  “WORK 
FROM HOME” จากการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของผู้วิจัยศึกษาพบว่า โดยแบ่งกลุ่มผู้ที่
ท างานที่บ้าน และผู้ที่ท างานในส านักงาน   

กลุ่มผู้ที่ท ำงำนที่บ้ำน 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

ส ำนักปลัด

กองแผนและงบประมำณ

กองช่ำง

กองพัสดุและคลงั

กองกำรเจำ้หนำ้ท่ี

อ ื่นๆ เช่น เบื่อหน่ำย

กำรต ิดตอ่ภำยใน

สภำพแวดล้อม

ส่ิงอ  ำนวยควำมสะดวก

ประสิทธิภำพของงำน

Worklife Balance

 
 

สรุปจากการสัมภาษณ์ผู้ที่ท างานในส านักงาน ได้ข้อคิดเห็นดังต่อไปนี้ 
1) สามารถสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพราะว่าการท างานอยู่ที่บ้านสามารถแบ่งเวลาและจัดสรรเวลาในการดูแลบุตร -หลาน หรือ พ่อ แม่ 
ได้เพราะว่าเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคระบาดไวรัสโคโรนา 

2) สามารถลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน เช่น ค่าเดินทางไปท างาน ค่าเสื้อผ้า ค่าเครื่องส าอาง 
3) มีความยืดหยุ่นในการท างาน โดยไม่ต้องเข้าท างาน 8.30 น. - 16.30 น. สามารถท างาน

ได้ตามท่ีหัวหน้าก าหนดหรือตามเป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละวันหรือสัปดาห์ได้ 
4) สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานเพราะมีสมาธิในการท างานมากยิ่งขึ้น  ไม่มีเสียง

รบกวนของเพ่ือนร่วมงาน 
5) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใน อบจ.เลย มีอายุการใช้งานที่นาน ท าให้ไม่เอ้ือต่อการท างานที่บ้าน 

โดยที่ส่วนใหญ่เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะท าให้ไม่สะดวก อยากให้ทางผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดซื้ออุปกรณ์ แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพ่ือสะดวกในการท างานที่มากข้ึน  

6) มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของอินเทอร์เน็ต เพราะว่าต้องใช้งานที่เชื่อมต่อการท างานตลอดเวลา 
อยากให้ผู้บริหารสนับสนุนค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าบริการอินเทอร์เน็ตเป็นรายเดือนในช่วงเวลาท างาน
ที่บ้าน  
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7) ค่าใช้จ่ายในระบบสาธารณูปโภคท่ีเพ่ิมข้ึน เช่นค่าไฟฟ้า ค่าน้ า 
8) เบื่อหน่ายเพราะไม่ได้ออกไปพบปะพูดคุยกับเพ่ือน 
9) เมื่อมีปัญหาในการท างานหรือไม่เข้าใจในงานไม่สามารถที่จะปรึกษาได้สะดวกเหมือนตอน

ที่ท างานในส านักงาน 
10) ระบบแอพพลิเคชั่นในการท างานไม่มีเอ้ือต่อการท างาน เช่น ระบบการลงนามหรืออนุมัติ  

ไม่สะดวกเหมือนกับตอนท างานในส านักงานที่ท างานเสนอตามขั้นตอน ท าให้ต้องเข้ามาส านักงาน
เหมือนเดิม 

11) การเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นในการท างานนั้นไม่สะดวก เพราะว่าระบบปฏิบัติการ
ของ อบจ.เลย ยังเก็บรูปแบบการท างานที่เป็นเอกสารไม่เก็บงานในรูปแบบคลาวด์ หรือไฟล์ออนไลน์
ท าให้ไม่สะดวกในการท างานเหมือนส านักงาน 

12) สิ่งรบกวนที่บ้านหรือสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานที่ไม่เอ้ือต่อการท างาน 
เช่น โต๊ะท างาน 

สัมภาษณ์คนที่ 1 “การท างานที่บ้านในช่วงการระบาดแพร่ระบาดสามารถดูแลลูก และคนใน
ครอบครัวได้ กลัวว่าจะเอาเชื้อไปติดคนในครอบครัว เพราะที่บ้านมีแต่คนสู งอายุ งานที่มาท าที่บ้าน
เป็นงานประชาสัมพันธ์ สามารถอัพเดทข้อมูลผ่านสื่อได้” ไม่จ าเป็นต้องเข้าส านักงาน 

สัมภาษณ์คนที่ 2 “การท างานที่บ้านไม่เป็นอุปสรรค เพราะว่าที่บ้านมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และมีอินเทอร์เน็ตที่บ้าน สามารถส่งงานให้หัวหน้าภายในวันได้ และมีสมาธิในการท างานมากกว่าที่
ส านักงานที่ สะดวกสบาย ไม่อยากออกจากบ้านเพราะกลัวติดเชื้อโควิด  

กลุ่มผู้ที่ท ำงำนในส ำนักงำน มีข้อคิดเห็นดังนี้ 

 
 

1) ส านักปลัด อบจ.เลย จะเป็นธุรการกลางในการติดต่อราชการจากภายนอก มีการติดต่อ
ประสานงานโดยมีโปรแกรม ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Office ระหว่างส่วนราชการภายใน
จังหวัดท าให้สะดวกสามารถลงรับหนังสือประสานงานผ่านระบบขั้นตอนของระบบหนังสือราชการไป
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ตามหน่วยงานภายใน อบจ.เลย ได้ แต่เมื่องานที่เข้ามาเป็นจ านวนมากธุรการท าไม่ทันจะต้องมีการ
เดินหนังสือภายใน 

2) ลักษณะงานที่ไม่เอ้ือต่อการท างานที่บ้านเพราะว่ามีผู้มาติดต่องานตลอดเวลา เช่น ส านัก
ปลัด หรือธุรการประจ ากองต่าง ๆ 

3) งานที่ต้องใช้เทคนิคหรือข้อมูลในการท างานอยู่ในคอมพิวเตอร์ส านักงาน เช่น งานของ
กองช่างที่ต้องเขียนแบบประมาณราคา  หรืองานของสถาปนิก ท าให้ต้องใช้คอมพิวเตอร์ 
การประมวลผลที่สูง 

4) สภาพแวดล้อมที่ส านักงานเหมาะสมมากกว่าท างานที่บ้าน เพราะมีอุปกรณ์ในครบถ้วน 
5) งานที่ท าในส านักงานอยากให้หัวหน้าจัดเวรผลัดเปลี่ยนในการท างานที่บ้าน 
6) จ านวนพนักงานธุรการส่วนกลางในส านักปลัดมีจ านวน คนรับ -ส่ง หนังสือ 2 คน  

ซึ่งจะต้องรับหนังสือทั้งภายใน และภายนอกท าให้งานมีความล่าช้าไม่สามารถน าเอกสารสแกนเข้า
ระบบแบบวันต่อวันได้ ท าให้มีการสะสมหนังสือเอกสารราชการเป็นจ านวนมากในแต่ละวัน 

สัมภาษณ์คนที่ 1 “งานที่ท าเป็นงานเขียนแบบที่บ้านเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าไม่มีคอมพิวเตอร์
ที่ประมวลผลที่เร็วในการเขียนแบบต้องใช้ ทั้งเครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสแกน ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน ท าให้ไม่สะดวกเหมือนที่ส านักงาน” 

สัมภาษณ์คนที่ 2 “การติดต่อระหว่างคนภายใน อบจ.เลย ติดขัด เพราะว่าบาง กอง/ฝ่าย 
ท างานที่บ้าน ท าให้เราไม่รู้ว่าคนไหนท างานที่บ้าน ต้องมีหนังสือค าสั่งแจ้งเวียนให้คนภายในรับทราบ  
ในส่วนตัวก็กังวลการติดเชื้ออยากให้ผู้บริหารจัดเวรหมุนเปลี่ยนเข้ามาส านักงานเหมือนคนอ่ืนบ้าง” 

ควำมคิดเห็นต่อผู้บริหำร/หัวหน้ำฝ่ำย/อ ำนวยกำรกองงำนต่ำง ๆ มีข้อคิดเห็นดังนี้ 
1) ประสิทธิภาพในการท างานอาจจะไม่มีดีเท่าท่ีควรเพราะกลัวว่าพนักงานจะไปท างานอย่าง

อ่ืน เช่น ดูหนัง หรือ เล่นอินเทอร์เน็ต มากกว่าท างานที่ได้รับมอบหมาย 
2) ผู้บริหารไม่สามารถอนุมัติที่ลูกน้องส่งงานมาได้เพราะไม่มีระบบลงนาม 
3) การท างานที่ส านักงานสามารถมีคนคอยควบคุมก ากับงานให้มีประสิทธิภาพได้ 
4) ผู้บริหาร/หัวหน้าสามารถดูงานได้ทุกที่ และทุกเวลา 
สัมภาษณ์หัวหน้า/ผู้บริหาร คนที่ 1 “คิดว่าลูกน้องจะไม่ได้งานเท่าไร เพราะว่าเอาเวลาไปท า

อย่างอ่ืนมากกว่าที่จะสนใจงาน เช่น ดูหนังออนไลน์ หรือ ออกไปท าธุระส่วนตัวมากกว่า ลูกน้องขนาด
ท างานอยู่ในส านักงานยังต้องคอยตามงานตลอดเวลา ปล่อยให้ไปท างานที่บ้านเหมือนปล่อยเสือ 
เข้าป่า ระบบการท างานที่บ้าน งานเอกสารไม่แล้วเสร็จในขั้นตอนเดียวเหมือนท างานที่ส านักงาน 
เพราะว่า ไม่มีระบบการลงลายชื่อเอกสารในระบบ งานที่ลูกน้องส่งมาให้ทางออนไลน์ไม่สามารถ
อนุมัติเห็นชอบ แล้วส่งไปตามขั้นตอนได้ เวลาแก้ไขงาน อธิบายงานทางออนไลน์มีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน” ให้ลูกน้องที่ท างานที่บ้านต้องให้เข้าส านักงาน 2 วัน/สัปดาห์ เพ่ือเอาแฟ้มงานมาเสนอ 
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สัมภาษณ์หัวหน้า/ผู้บริหาร คนที่ 2 “สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเข้าส านักงาน อ่านเอกสารงาน
ผ่านออนไลน์ได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย ประชุมออนไลน์ให้พนักงานทุกคนเข้าประชุมทางออนไลน์ได้ 
ผู้บริหารสามารถเรียกลูกน้องมอบหมายงานได้ทุกที่ทุกเวลา”  

ปัญหำและอุปสรรคในกำรท ำงำนนอกสถำนที่จัดตั้ง  “Work From Home” แบ่งได้
ออกเป็น 3 ด้ำน 

มิติด้ำนบุคลำกร 
1) พนักงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างที่ได้ท างาน

นอกสถานที่จัดตั้ง ยังไม่เปิดใจในการรับนวัตกรรมในการท างานนอกสถานที่จัดตั้ง เพราะมีความกังวล
ว่าไม่สามารถมีประสิทธิภาพที่ดีเท่ากับท างานในส านักงาน 

2) อายุที่แตกต่างกันในส านักงานที่ช่วงวัยท างานตั้งแต่ อายุ 23-60 ปี ในวัยที่อายุมากกว่า 
45 ปีขึ้นไป จะมีความกังวลในเรื่องของประสิทธิภาพในการท างาน เพราะใช้เทคโนโลยีไม่คล่อง  
ไม่เรียนรู้ และไม่เข้าอบรมการใช้งานโปรแกรมหรือแอพลิเคชั่น โดยผู้อ านวยการกอง แต่ละกอง 
หัวหน้าฝ่าย ไม่สนใจในการฝึกอบรม ส่งลูกน้องเข้ามาอบรมแทนท าให้การท างานจริงต้องเสียเวลาใน
การสอนงานหรือเรียนรู้ซ้ าท าให้เสียเวลา 

3) พนักงานธุรการมีจ านวนไม่เพียงพอ จะต้องเปิดรับคนเข้ามาช่วยในการรับ-ส่งเอกสารเพ่ิม 
(ซึ่งเมื่อเปิดรับมาแล้วส่วนมากจะย้ายออกเพราะงานธุรการเป็นงานที่ต้องเฝ้าโต๊ะทุกวันไม่มีใคร
อยากจะท าในต าแหน่งนี้เท่าใดนักเป็นงานที่น่าเบื่อและท างานเยอะ) 

มิติด้ำนงบประมำณ 
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่สามารถจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์

ในส านักงานคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานระหว่าง 8-10 ปี ท าให้อุปกรณ์ในการเชื่อมเครือข่ายไม่
พร้อม เช่น ไม่มีกล้องวีดีโอ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ 

มิติด้ำน HARDWARE และ SOFTWARE 
1) ผู้บริหารต้องสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แท็บแล๊ต หรือ

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ 
2) แอพลิเคชั่น และเทคโนโลยีที่สนับสนุนในการท างานต่าง ๆ ส าหรับการปฏิบัติงานร่วมกัน

ระหว่างผู้ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ท างาน และผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ อาทิเช่น TEAM และระบบ 
ZOOM ที่ใช้เพียงในการประชุมซึ่งคนที่ใช้โปรแกรมในการประชุมส่วนใหญ่จะเป็นหัวหน้า หรือ 
ผู้อ านวยการ ที่สรุปคุยกงานกับผู้บริหาร พนักงานที่ท างานที่บ้านจะใช้แอพลิเคชั่นไฟล์งานผ่านทาง
ไลน์ (LINE) หรือทางกล่องข้อความในเฟสบุ๊ค (FACEBOOK) มากกว่าการใช้โปรแกรม OFFICE 360 

3) ระบบ E-Office หรือระบบงานสารบรรณใน อบจ.เลย เป็นการระบบหนังสือจากส่วน
ราชการภายในจังหวัด และภายใน อบจ. แต่ถ้าเอกชนหรือประชาชนมาติดต่อราชการหรือส่งหนังสือ
ภายนอกจะต้องสแกนหนังสือเข้าส่วนกลางเป็นจ านวนมาก ท าให้งานธุรการกลางเกิดความล่าช้าเมื่อ
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ต้องส่งหนังสือไปส่วนต่าง ๆ ภายใน จึงท าให้มีการเดินส่งหนังสือภายในระหว่างกองมากกว่าจะใช้
ระบบ E-Office ท าให้การท างานที่บ้านไม่มีประสิทธิภาพ 

4) ระบบ E-Office ขาดระบบการลงนามเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และขาดระบบการ
อนุมัติการรับรอง (Authentication) ของหนังสือราชการไปยังผู้มีอ านาจลงนามของหนังสือท าให้ขาด
ความสมบูรณ์ของเอกสาร   

5) ข้อมูลในการท างานเก็บรักษาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของพนักงานเองและเอกสารที่ยัง
ไม่ได้อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์   

จากการศึกษาพบว่า การท างานที่บ้านในช่วงสถานการณ์ในช่วงโควิดมีผลดีและผลเสียต่อ
พนักงาน ทั้งด้านการค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ลดลง เวลาที่ประหยัดได้จากการเดินทางที่ลดลงและ
ผลิตภาพในการท างานที่เพ่ิมขึ้นโดยประโยชน์ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดอยู่กับพนักงาน ข้อดีในรูปแบบ
ของเวลาในการเดินทางที่ประหยัด ซึ่งท าให้พนักงานมีเวลาในการท ากิจกรรมตามที่ต้องการที่เพ่ิมมาก
ขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ในกรณีของพนักงานที่สามารถท างานที่บ้านได้ ก็ยังมี
อุปสรรคที่ท าให้ไม่สามารถท างานจากที่บ้านได้สะดวก เช่นสภาพแวดล้อมที่บ้านไม่ต่อการท างาน เช่น 
มีเสียงดัง  หรือมีเด็กเล็กที่บ้าน ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะในการท างานไม่สะดวก และทรัพยากรต่าง ๆ 
ที่ไม่เพียงพอเมื่อต้องท างานที่บ้าน เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต หรือมีงานที่พบปะหรือติดต่อกับ
ผู้คน หรือกังวลมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเมื่อต้องท างานที่บ้าน และต้องท างานกับเอกสารที่ยังไม่อยู่ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์   
ประโยชน์ที่เกิดข้ึนกบัพนักงานจากการท างานที่บ้าน 

1) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
2) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ลดลง (เช่นค่ากิจกรรมสังสรรค์ ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าเครื่องส าอาง)  

แต่ในขณะเดียวกันมีค่าใช้จ่ายบางรายการที่เพ่ิมมากขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภคที่เพ่ิมขึ้น   
เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา และค่าอินเทอร์เน็ต การท างานที่บ้านยังท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลยสามารถลดค่าใช้จ่าย เช่นค่าไฟฟ้าที่ลดลง ค่าน้ ามันรถยนต์ส่วนกลางที่ลดลง ค่าน้ าประปา  
แต่ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในช่วงโควิด-19 เช่น ค่าจัดหาเจลแอลกอฮอล์ ค่าเครื่องเครื่องวัด
อุณหภูมิดิจิตอล ค่าหน้ากากอนามัย ค่าซื้อสารเคมีเพ่ือท าการฉีดพ่นภายในอาคารส านักงาน   
เหตุผลส าคัญในการท างานที่บ้านช่วยเพิ่มผลิตภาพ คือ   

1) สภาพแวดล้อมการท างานที่เงียบข้ึน 
2) นัดหมายประชุมได้ง่ายขึ้น 
3) ลดงานที่ไม่จ าเป็น 
4) สะดวกในการทานอาหารกลางวัน และพักเบรกระหว่างวัน 
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เหตุผลที่ผลิตภาพลดลง 
1) มีสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจหรือมีสิ่งเร้าในการท างาน เช่น เล่นอินเทอร์เน็ต ดูหนัง หรือฟังเพลง 
2) เสียงรบกวนจากท่ีบ้านหรือเพ่ือนบ้าน 
3) แรงกระตุ้นในการท างานจากเพ่ือนร่วมงานลดลง เช่น หัวหน้าไม่สามารถสอดส่อง

พฤติกรรมการท างานได้ตลอดเวลา 
4) การรบกวนจากครอบครัวหรือเพ่ือน 
5) ระบบการท างานทรัพยากรคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ไม่เอ้ือต่อการท างานที่บ้าน  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
มิติด้ำนประสิทธิภำพของงำน 
1) การท างานนอกสถานที่จัดตั้ง ต้องมีนโยบายตั้งแต่ผู้บริหารของหน่วยงานที่ชัดเจนและ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มตั้งตั้ง เช่น ผู้บริหาร กองการเจ้าหน้าที่ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร ออกโครงสร้างหรือลักษณะงานที่สามารถท างานที่บ้านได้โดย
สอบถามความสมัครใจของพนักงาน หรือพนักงานที่สามารถท างานที่บ้านได้  ถ้างานที่ไม่สามารถ
ท างานที่บ้านได ้ต้องจัดเวรในการเข้าส านักงาน เพ่ือให้งานสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2) ผู้บริหารมอบนโยบายให้พนักงานที่ท างานที่บ้าน โดยมีการตรวจสอบความก้าวหน้าของ
งานเพ่ือให้มีการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ในการมอบหมายงานให้ท า หัวหน้างานควร
ก าหนดวัตถุประสงค์ของงานคืออะไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบโดยการระบุงานให้ชัดเจน และส่งมอบงาน
เมื่อไหร่ 

3) มีการสรุปงานในกลุ่มของฝ่ายแต่ละฝ่าย โดยส่งมอบงานในแต่ละวัน 
4) ควรระบุเวลาในการท างานให้ชัดเจน  

(1) ระบุเวลาการท างานให้ชัดเจน เช่น เริ่มงาน ตั้งแต่ 08.30 น. - 16.30 น. และมี
เวลาพัก  

(2) ก าหนดเป้าหมายงานที่ท าในแต่ละสัปดาห์ว่าต้องส่งงานอะไร งานอะไรที่ต้อง
ส าเร็จ เช่น ก าหนดตารางวันในการท างาน โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยก าหนดการท างาน 
ดังนี้ 

ตำรำงกำรท ำงำน เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของงำนในสัปดำห์ 
วันจันทร์ งานท่ีจะท าตลอดทั้งสัปดาห์มีอะไรบ้าง 
วันอังคาร, วันพุธ ,วันพฤหัสบดี งานท่ีท ามีอะไรที่คืบหน้าบ้าง/ ใครเป็นผู้รับผิดชอบ 

วันศุกร์ สรุปงานในแต่ละสัปดาห์ 
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มิติด้ำนงบประมำณ 
1) สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไร้สาย 
2) จัดซื้อระบบลงนามหรือระบบการอนุมัติในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Office 
มิติด้ำน HARDWARE และ SOFTWARE 
1) อบจ.เลย ยังเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ระบบการจัดการสารสนเทศภายใน อบจ.เลย 

ยังไม่มีประสิทธิภาพ ควรจัดระบบการเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ง่ายต่อการ
ท างานในรูปแบบท างานที่บ้านและเป็นการป้องกันการเกิดเอกสารสูญหาย หรือเอกสารช ารุด และ
สามารถมีการเชื่อมโยง รับ-ส่ง ข้อมูลภายในระหว่าง อบจ.เลย ได้อย่างมีคุณภาพ ต่อไปในอนาคต 

2) คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไร้สายต่าง ๆ มีความล่าสมัยเร็ว ควรที่จะท าการจัดการเช่า
มากกว่าซื้อ เพราะว่าถ้าอุปกรณ์ล้าสมัย บริษัทท่ีการจัดซื้อจัดจ้างจะได้หาเครื่องมาเปลี่ยนและมีเครื่อง
ที่ทันสมัย 

3) ควรจัดอบรมในการใช้งานโปรแกรมหรือมีคู่มือวิธีการใช้งาน หรือ  
4) มีทีมงานด้านเทคนิคที่จะให้การสนับสนุนกับพนักงานที่บ้านที่อาจต้องการความช่วยเหลือ

หรือขอค าปรึกษาทางด้านไอทีต่าง ๆ 
มิติด้ำนขวัญและก ำลังใจ 
1) หัวหน้าหรือผู้บริหารควรจะสอบถามความเป็นอยู่ของพนักงานหรือสอบถามสุขภาพของ

พนักงานในองค์กรด้วย 
2) สนับสนุนงบประมาณในเรื่องของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอินเทอร์เน็ต หรือค่าน้ า ค่าไฟฟ้า/เพ่ือ

ช่วยเหลือพนักงานส าหรับพนักงานที่ท างานที่บ้าน 

อุปสรรคในกำรท ำงำนที่บ้ำน 
จากการส ารวจความคิดเห็นของพนักงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อุปสรรคในการ

ท างาน คือ ขาดอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเจ้าหน้าที่ขาดความ
พร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน และงานบางประเภทไม่สามารถปฏิบัติง านนอก
สถานที่ตั้งได ้

ซึ่งส านักงาน ก.พ. ได้เสนอรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือ Work 
From Home และการเหลื่อมเวลาในการท างานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 1 
(สรุปข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) โดยพบว่า ทั้ง 140 ส่วนราชการมีการมอบหมายให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งซึ่งครบร้อยละ 100 โดย 74 ส่วนราชการ (ร้อยละ 
53) ก าหนดให้ร้อยละ 50 ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ในหลายรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น การท างานที่บ้านสลับกับมาท างานที่ส่วนราชการ ในส่วนการเหลื่อมเวลาท างานในสถาน
ที่ตั้งของส่วนราชการนั้น พบว่ามีการเลือกใช้การเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.30-15.30 
น. เวลา 08.30-16.30 น. หรือเวลา 06.00-14.00 น. เวลา 14.00-22.00 น. เวลา 22.00-06.00 น. 
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เช่น กรมประมง กรมทางหลวง เป็นต้น ทั้งนี้ พบว่าได้มีการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุน
การท างาน เช่น การลงเวลาผ่านระบบออนไลน์ การประสานงานผ่าน Application LINE, Zoom 
Microsoft Team, Cisco Webex และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตามหลายที่ยังคงข้อจ ากัด 
ทั้งขาดอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเจ้าหน้าที่ขาดความพร้อมใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน และงานบางประเภทไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้ 
เช่น งานให้บริการประชาชน  

จะเห็นได้ว่าข้ออุปสรรคในการท างานนอกสถานที่จัดตั้งของหน่วยงานราชการมีข้อจ ากัดที่
คล้ายคลึงกัน ดังนั้นเพ่ือเป็นการพัฒนาในการท างานให้มีประสิทธิภาพ ภาครัฐควรจะสนับสนุน
งบประมาณทั้งด้านของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไร้สายให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนา
โปรแกรมหรือแพลตฟอร์มให้สนับสนุนการท างานที่บ้าน ซึ่งจะท าให้ภาครัฐสามารถลดต้นทุนจากการ
จัดซื้อกระดาษ หรือซื้ออุปกรณ์การจัดเก็บได้ และรวมถึงเป็นการรักษาประสิทธิภาพของงานเอกสาร
ไม่ให้เกิดความช ารุดหรือเสียหายต่อไปในอนาคตได้ด้วย 
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กำรประเมินผลโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสรมิอำชีพผู้สูงอำยุ 
ในพ้ืนที่อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร 

นุสรา บุษดี* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “การประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
ในพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร” มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยท าการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ข้อมูลปฐม
ภูมิ (Primary Data) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือผู้แทน จ านวน 15 คน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ ของเทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ด าเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุในพ้ืนที่อ าเภอวานรนิว าส จ านวน 15 คน 
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 40 คน และ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น บทความ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้วิจัยได้
น ารูปแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใช้เป็นกรอบในการประเมินผลโครงการในครั้งนี้ 

ผลการศึกษา พบว่า 1) ผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ มีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ
โดยผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพทางด้านร่างกายที่เหมาะสมกับวัย ได้รับการตรวจร่างกาย ได้รับ
ความรู้ในการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพทางช่องปากและร่างกายของผู้สูงอายุ การรับประทาน
อาหารให้ถูกสุขลักษณะ ได้รับความรู้เรื่องยาสมุนไพรพ้ืนบ้าน เรียนรู้การออกก าลังกายในรูปแบบ  
ต่าง ๆ ได้เข้าสังคม พบเพื่อนวัยเดียวกัน ร่วมท ากิจกรรมร่วมกัน ไม่เครียด ไม่เหงา รู้จักการจัดการกับ
อารมณ์ตนเอง ส่งผลให้สภาพจิตใจผู้สูงอายุดีขึ้น 2) ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้และ
ส่งเสริมอาชีพ เช่น การจักรสาน การแกะสลัก ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เป็นต้น โดยสามารถพัฒนาและ
ต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพ การรับงานไปท าที่บ้านของผู้สูงอายุ การรวมกลุ่มเพ่ือสร้างงานสร้าง
รายได้ที่ยั่งยืนให้กับผู้สูงอายุ ครอบครัว และชุมชน ทั้งนี้ ผลการศึกษายังพบว่า ปัจจัยที่ส าคัญต่อ
ศักยภาพการด าเนินโครงการฯ คือ งบประมาณ เนื่องจากงบประมาณเป็นปัจจัยที่ท าให้กิจกรรมต่าง ๆ 
ด าเนินไปได้ นอกจากนี้ ปัญหาที่พบในการด าเนินโครงการฯ นอกจากปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่
เพียงพอ ยังมีปัญหาการจัดการระยะเวลา ปัญหาการจัดสถานที่ ปัญหาการประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน ซึ่งถึงแม้ว่าปัญหาดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อศักยภาพการด าเนินโครงการฯ แต่ก็มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของผู้สูงอายุขณะเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ  
                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
E-mail: Wanaree.won@stu.nida.ac.th 
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรบริหารจัดการ
งบประมาณที่ได้อย่างเหมาะสม และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลง หาแหล่งสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน
เพ่ิมมีการเพ่ิมระยะเวลาในการท ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมของผู้สูงอายุ เพ่ือให้โครงการด าเนินได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและสภาพจิตใจ  

ค ำส ำคัญ: การประเมินโครงการ, คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ, โรงเรียนผู้สูงอายุ 
 
1. บทน ำ 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ และประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และคาดว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2567 ซึ่งเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีผลกระทบต่ออัตราส่วนภาระพ่ึงพิงหรือภาระ
โดยรวมที่ประชากรวัยท างานจะต้องเลี้ยงดูประชากรผู้สูงอายุมีจ านวนเพ่ิมขึ้น น าไปสู่ปัญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงปัญหาในด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลง
ทางร่างกายส่วนใหญ่ที่เกิดในช่วงนี้มักเป็นไปในทางเสื่อมลง ปัญหาสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยง โรคที่พบในผู้สูงอายุส่วนหนึ่งมาจากการเจ็บป่วยสะสมตั้งแต่วัยหนุ่มสาวหรือวัยท างาน 
แต่ไม่ได้รับการรักษาหรือการดูแลอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดอาการรุนแรงในวัยสูงอายุ หลายโรคเกิด
จากพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทั้งการบริโภคอาหาร ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ขาดการออกก าลัง
กาย และขาดการควบคุมอารมณ์ท่ีดี โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูง โรคหัวใจขาดเลือดหรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ภาวะสมองเสื่อม อาการสับสนและสูญเสียความ
ทรงจ า อาการนอนไม่หลับ ภาวะซึมเศร้า อีกทั้งผู้สูงอายุจ านวนไม่น้อย ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
ต้องอยู่ตามล าพัง ขาดครอบครัวเข้ามาช่วยดูแล เนื่องจากลูกหลานต้องออกไปท างาน ประกอบอาชีพ
ที่อ่ืน หรือปัญหาความยากจนท าให้ต้องได้รับการช่วยเหลือจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สังคมไทยจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม กับการรับมือกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างจริงจัง 
โดยต้องเริ่มสร้างความตระหนักและความความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพของตนเอง ทั้งด้านการบริโภค
อาหาร ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ การท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยกระตุ้นสมอง กิจกรรมออกก าลัง
กาย กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ตลอดจนมีการตรวจสุขภาพ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม  

จากการที่ประเทศไทยก าลังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ท าให้ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐในการดูแล
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุมีเพ่ิมมากขึ้น เช่น พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับ มาตรา 16 
ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ประกอบ
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กับกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
2540 ฯลฯ ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนสมควรให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร่วมด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า (14) ป้องกันและบ าบัดรักษาโรค 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ว่า
ด้วยผู้สูงอายุเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยการจัดการขององค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ส่งผล
ให้มีการจัดท าประกาศและระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ตามมา เช่น ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการบริหารทางการแพทย์และการสาธารณสุข และประกาศกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545- 
พ.ศ. 2564) ที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุไว้เช่นกัน โดยโรงเรียนผู้สูงอายุ 
เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดกิจกรรมแบบองค์รวม ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพและอาชีพของผู้สูงอายุ ภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจที่จะประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
ในพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพในการจัดกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เพ่ือเป็น
ข้อมูลและข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการโครงการ และมุ่งเน้นในด้านการส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพไม่เป็นภาระต่อสังคมและครอบครัวต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

เพ่ือประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่อ าเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร 

 
3. ค ำถำมกำรวิจัย 

3.1 ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อศักยภาพการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

3.2 ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในพื้นที่อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร คืออะไร และมีแนวทางใน
การแก้ไขอย่างไร 
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4. ทบทวนวรรณกรรมและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
4.1 แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอำยุ 
ความหมายของผู้สูงอายุ 
ประเทศไทยมีการให้ความหมายของค าว่า “ผู้สูงอายุ” ตามองค์การอนามัยโลกและ

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2546 ว่าผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ
มีการใช้ความหมายของผู้สูงอายุนี้ในการก าหนดช่วงที่ผู้สูงอายุที่มีโอกาสเริ่มได้รับสิทธิต่าง ๆ จากทาง
ราชการด้วย เช่น การอายุเกษียณของข้าราชการหรืออายุที่เริ่มได้รับเบี้ยยังชีพ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
การก าหนดอายุที่ 60 ปี นี้ไม่ได้ถูกก าหนดเป็นข้อตกลงหรือเกณฑ์ที่เป็นระดับสากล โดยจะมีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยประเทศที่ได้รับการพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ ได้ก าหนดความหมาย
ของผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป แต่ยังมีนักวิชาการอีกหลายท่านได้ให้รายละเอียดเพ่ิมเติมว่า
ในช่วงอายุของผู้สูงอายุนั้น มีความแตกต่างกันตามสภาพร่างกายและจิตใจ จึงแบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุได้
ดังนี้ 

พัชรี เขียวสะอาด (2550,9) ศึกษาลักษณะของผู้สูงอายุและพบว่าสามารถแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ
ออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 

1) ผู้สูงอายุตอนต้น อายุ 60-69 ปี มีสุขภาพกายและจิตสังคมค่อนข้างด ี
2) ผู้สูงอายุตอนกลาง อายุ 70-79 ปี เริ่มพบความเสื่อมถอยทางร่างกายและจิตสังคม 
3) ผู้สูงอายุตอนปลาย อายุ 80 ปี ขึ้นไป พบว่า ภาวะเสื่อมถอยปรากฏชัดเจน 
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545-พ.ศ. 2564) 
การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งชาติ เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับผู้สูงอายุเป็นไป

อย่างมีเป้าหมายและเป็นระบบ รัฐบาลจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุ
แห่งชาติ จัดท าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2564) ก าหนดให้แผนฉบับนี้เป็น
ยุทธศาสตร์ 5 หมวด ได้แก่ 

1) ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 
2) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ 
3) ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ 
4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุระดับชาติ 
5) ยุทธศาสตร์การประมวลและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสูงอายุและการติดตามประเมินผล 

การด าเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ     
จากยุทธศาสตร์ทั้ง 5 หมวด มี 3 ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสวัสดิการผู้สูงอายุ 

ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพ่ือเข้าสู้วัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ 2) 
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ และ 3) ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ 
โดยแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2564) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
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ผู้สูงอายุอยู่ภายใต้ปรัชญาการสร้างหลักประกันในวัยสูงอายุที่เน้นกระบวนการพัฒนาเพ่ือสร้างความ
มั่นคงทางสังคม โดยให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยตนเอง ครอบครัว เกื้อหนุนชุมชน ช่วยเหลือสัง คม 
รัฐเกื้อหนุน ตระหนักในคุณค่า ให้ความส าคัญและศักยภาพของผู้สูงอายุ การสร้างคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุให้สามารถ ด ารงชีวิตอยู่ในครอบครัวและชุมชน ดังนั้นร่างแผนผู้ สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2  
ได้ก าหนดหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์ไว้ชัดเจน เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ผู้สูงอายุ  
มีสถานะดี ทั้งสุขภาพกายและจิตอยู่กับครอบครัวอย่างอบอุ่นมีหลักประกันมั่นคง อยู่อย่างมีคุณค่า 
มีศักดิ์ศรี พ่ึงตนเองได้ มีส่วนร่วมและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของครอบครัวและชุมชน  

ความส าคัญของผู้สูงอายุ 
องค์การสหประชาชาติ (United Nations, 2007) ระบุเป็นเกณฑ์เอาไว้ว่า ประเทศใดที่มี

ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนเกินกว่า ร้อยละ 10 และสัดส่วนของประชากรที่อายุเกิน
กว่า 65 ปี ขึ้นไป สูงกว่าร้อยละ 7 ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) 
แล้วเมื่อปี ค.ศ. 2007 ประเทศไทยมีประชากรที่อายุ 60 ปี ขึ้นไป จ านวน 7.02 ล้านคน คิดเป็น 
ร้อยละ 10.7 และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ได้คาดคะเน
ว่าในปี ค.ศ.2030 หรืออีกใน 18 ปี ข้างหน้า ประชากรไทย 1 ใน 4 คน จะเป็นผู้สูงอายุ จาการเพ่ิม
จ านวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุดังกล่าว จึงเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งในหลาย
ประเทศ ที่ได้ก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) แล้ว จึงได้ให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุมาตลอด
และมีกฎหมายไทยที่บัญญัติ เกี่ ยวกับผู้ สู งอายุมีทั้ งที่ เป็นบทบัญญัติ ในรั ฐธรรมนูญและ 
ในพระราชบัญญัติ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ได้บัญญัติเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ มาตรา 81 ก าหนดภารกิจให้รัฐพึงช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ผู้สูงอายุอย่างจริงจัง รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติตามมาตรา 53 ว่าบุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปี
บริบูรณ์และรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวก อันเป็น
สาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรีและความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 

สรุปได้ว่า บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ได้ให้ความส าคัญแก่
ผู้สูงอายุโดยยังค านึงถึงความส าคัญของผู้สูงอายุต่อสังคมไทยจึงมีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ โดยเน้นที่
การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีอาชีพหรือกิจกรรมที่เหมาะสม การจัดที่พักอาศัย อาหารเครื่องนุ่งห่มให้
ตามความจ าเป็น และให้ได้รับสวัสดิการจากรัฐที่เพียงพอเพ่ือไม่เป็นภาระแก่สังคม 

ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มประชากรที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่ประชากรวัยหนุ่มสาวมีสัดส่วน

น้อยลง ทั้งที่ยังมีหน้าที่การงานอ่ืนที่ต้องรับผิดชอบ ท าให้ผู้สูงอายุต้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ 
มากมายทั้งทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ปัญหาทางด้านสังคม ดานเศรษฐกิจ ปัญหาที่อยู่อาศัย 
เป็นต้น ปัญหาดังกล่าวนอกจากกระทบต่อผู้สูงอายุโดยตรงแล้ว ยังส่งผลกระทบไปถึงชุมชนและสังคม
ในภาพรวมที่ต้องให้การดูแลและสวัสดิการต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติ 
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กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542: 5) เน้นถึงความต้องการของผู้สูงอายุ โดยยึดแนวคิดของคลาร์ด 
(Clark) พบว่า ผู้สูงอายุต้องการในสิ่งต่อไปนี้ 

1) ต้องการท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
2) ต้องการมีส่วนร่วมหรืเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ชุมชน  
3) ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
4) ต้องการเข้าร่วมสนุกกับเพื่อนตามปกติ 
5) ต้องการการยอมรับนับถือ 
6) ต้องการแสดงออกในผลส าเร็จของตน                                                                                      
ศรีทับทิม รัตนโกศล (2547: 4) แบ่งความต้องการของผู้สูงอายุออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1) ความต้องการการสนับสนุนจากครอบครัว ผู้สูงอายุที่ถูกปล่อยให้อยู่โดดเดี่ยวขาดความจะ

ขาดความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจ รวมทั้งเศรษฐกิจ จึงต้องหันไปพึงการช่วยเหลือจากบุคคลหรือ
องค์กรสังคมสงเคราะห์ภายนอกครอบครัว ผู้สูงอายุจึงมีความต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนจาก
ครอบครัวของจนเองควบคู่ไปกับการช่วยเหลือจากภายนอกครอบครัว เช่น กลุ่มอาสาสมัครทั้ง
องค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชน 

2) ความต้องการด้ายประกันรายได้ โดยเฉพาะการประกันสังคมประเภทประกันชราภาพเมื่อ
เข้าสู่วัยชราและเลิกประกอบอาชีพแล้ว จะได้รับบ านาญชราภาพ เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
มีความสุขและมั่นคงปลอดภัยตามควรแก่อัตภาพในบั้นปลายชีวิต ไม่เป็นภาระแก่บุตรหลานและ
สังคม 

3) ความต้องการมีส่วนร่วมในชุมชนโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางประเภทในสังคม 
สังคมจึงควรให้โอกาสแก่ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นให้มีโอกาสได้
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในการพัฒนาตนเอง ในการปรับตัวให้ทันสมัยกับการดเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในการ
ปรับปรุงวัฒนธรรมและในการรักษาสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงอยู่เสมอ  

4) ความต้องการที่ลดการพึ่งพาตนเองให้น้อยลง หากครอบครัวและสังคมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัวและสังคมแล้ว จะเป็นการช่วยผู้สูงอายุให้รู้จักพ่ึงพาตนเอง 
ไม่เป็นภาระแก่สังคมในบั้นปลายชีวิต 

5) ความต้องการทางสังคมของผู้สูงอายุ ได้แก่ 
(1) ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว กลุ่มสังคม 
(2) ความต้องการการยอมรับและเคารพยกย่องนับถือจากบุคคลในครอบครัวและสังคม 
(3 ความต้องการเป็นบุคคลที่มีความส าคัญในสายตาของสมาชิกในครอบครัวของ

กลุ่มของชุมชน และของสังคม 
(4) ความต้องการมีสัมพันธ์อันดีกับบุคคลภายในครอบครัว ชุมชนและสังคม 

สามารถปรับตัวให้เข้ากับบุตรหลานในครอบครัวและสังคมได้ 



342 
 

(5) ความต้องการมีโอกาสท าในสิ่งที่จนปรารถนา 
6) ความต้องการทางกายและจิตใจ เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานที่สุดในชีวิตมนุษย์ 

ความต้องการทางด้านร่างกาย ได้แก่ ปัจจัย 4 ความต้องการทางด้านจิตใจ ได้แก่ ความมั่นคง
ปลอดภัยโดยเฉพาะความต้องการดานที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย คลายจากความวิตกกังวลและ 
ความหวาดกลัว ความต้องการได้รับการยอมรับนับถือ ความต้องการที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็น
สมาชิกของกลุ่มสังคมและครอบครัว ความต้องการโอกาสก้าวหน้า โดยเฉพาะในเรื่องของความส าเร็จ
ของการท างานในบั้นปลายชีวิต 

7) ความต้องการด้านเศรษฐกิจ ต้องการได้รับการช่วยเหลือด้านการเงินจากบุตรหลาน      
เพ่ือสะสมไว้ใช้จ่ายในภาวะที่จนเองเจ็บป่วย ต้องการให้รัฐช่วยจัดหาอาชีพ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ 
ทั้งนี้ เพื่อตนจะได้มีบทบาททางเศรษฐกิจ ช่วยให้ตนพ้นจากภาวะบีบคั้นของเศรษฐกิจในสถานการณ์  

จากแนวคิดสรุปได้ว่า ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในวัย
สูงอายุ ความต้องการของผู้สูงอายุก็คือ การปรับตัวให้ได้กับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวัย
สูงอายุทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมทั้งนี้ความต้อง การและ 
การปรับตัวของผู้สูงอายุต้องได้รับการสนับสนุนจากบุคคลหลายฝ่าย ทั้งตัวผู้สูงอายุเอง บุคคล 
ในครอบครัว ชุมชน และนโยบายต่าง ๆ ของรัฐโดยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอัน
จะเป็นการลดปัญหาและสนองความต้องของผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุม 

โรงเรียนผู้สูงอายุ 
โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นการจัดการศึกษา ที่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่มี

ความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต เกิดจากแนวคิดที่ตระหนักถึงคุณค่า ความส าคัญของพลังผู้สูงอายุ 
โดยการสร้างพ้ืนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย การเกิดขึ้นของโรงเรียนผู้สูงอายุยังสอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ 
ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2552) และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 
พ.ศ. 2546 (กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2559: 47) 

กรอบแนวคิดโรงเรียนผู้สูงอายุ 
โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

การพัฒนาทักษะ และการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุ กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่
ผู้สูงอายุสนใจและมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต ช่วยเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จ าเป็น 
โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันที่ที่ ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ 
โดยการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่น เพื่อช่วยสืบสานภูมิปัญญา ให้คงคุณค่าคู่กับ
ชุมชน  การด าเนินงานผู้สูงอายุ อยู่บนหลักการใช้อาคารเรียนเก่าของโรงเรียนที่เลิกกิจการหรือตั้งอยู่
ในชมรมผู้สูงอายุ ภายในวัด บางแห่งใช้บ้านหรือผู้ริเริ่มก่อตั้งเป็นสถานที่ด าเนินการการจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุในระยะแรก อาจเป็นเพียงการรวมกลุ่มพบปะพูดคุ ยกัน แล้วจึงมีรูปแบบชัดเจนขึ้น 
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มีกิจกรรมที่หลากหลายตามความต้องการของผู้สูงอายุ หรืออาจเป็นการขยายกิจกรรมจากที่มีการ
ด าเนินการอยู่แล้วเช่น ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม (ศาลาสร้างสุข) ศูนย์สามวัย ธนาคาร
ความดี เป็นต้น โรงเรียนผู้สูงอายุไม่มีรูปแบบกิจกรรมตายตัว ทั้ งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของพ้ืนที่ 
ความต้องการของผู้สูงอายุ และจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ จะก าหนดตารางกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ไว้
ชัดเจน ระยะเวลาเปิดเรียนอาจเป็นตลอดปีหรือเปิดเป็นช่วงเวลาตามหลัดสูตรที่จัดอบรม ส่วนใหญ่จะ
จัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 วัน 

แนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ 
ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ (2558: 40) ก าหนดการขับเคลื่อนการด าเนินงานโรงเรียน

ผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดองค์ประกอบดังนี้  
1) ที่ปรึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ การตั้งที่ปรึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นกลยุทธ์ในการสร้าง

การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมในการรับรู้ การด าเนินงานของโรงเรียน 
และเป็น “ใบเบิกทาง” ให้แก่การด าเนินงานของโรงเรียน ผู้สูงอายุ ซึ่งมีผลต่อการสร้างความ
น่าเชื่อถือในการท างาน และถือเป็นการ สร้างพันธมิตร ในการท างานขั้นเยี่ยม ที่ปรึกษาของโรงเรียน
ผู้สูงอายุ อาจเป็นฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายฆราวาส เช่น นายอ าเภอ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นักวิชาการหรือข้าราชการเกษียณ เป็นต้น 

2) ครูใหญ่ หรือประธาน หรือผู้ด าเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์ประกอบนี้  เป็นส่วนส าคัญ
มากและถือเป็น “หัวใจ” ของการขับเคลื่อนงาน ผู้ที่จะท าหน้าที่เป็น ครูใหญ่ หรือ ประธาน หรือ
ผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เป็นแกนน าเป็นผู้ริเริ่มงานของโรงเรียนผู้สูงอายุในแต่ละพ้ืนที่
ที่ได้รับการยอมรับและศรัทธาจากกลุ่ม ผู้สูงอายุด้วยกันถือ เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการประสานงาน
และรังสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

3) คณะกรรมการ และแกนน าร่วมขับเคลื่อน ถือเป็นหนึ่งเงื่อนไขของความส าเร็จ และกลไก
หลักการในการเคลื่อนงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ การก าหนดจ านวนคณะกรรมการหรือแกนน าร่วม
ขับเคลื่อนขึ้นอยู่กับการแบ่งหน้าที่ หรือแบ่งงานภายในโรงเรียน ผู้สูงอายุแต่ละแห่ง 

4) ทีมวิทยากรจิตอาสา เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นประการหนึ่ง ของโรงเรียนผู้สูงอายุเพราะใช้
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีเป็นตัวตั้งขับเคลื่อน ท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนด าเนินการไป
ตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้เช่น วิทยากรจากสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกัน ข้าราชการบ านาญ พระสงฆ์ 
รวมถึงการขอความอนุเคราะห์วิทยากรจิตอาสา จากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในลักษณะเครือข่าย
ทางสังคม เช่น ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล โรงพยาบาล ส านักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ในแต่ละจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
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จะเห็นได้ว่าโรงเรียนผู้สูงอายุเน้นการขับเคลื่อนองค์กร โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิทยากร
จิตอาสา ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ที่ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพศูนย์พัฒนาศักยภาพ เพ่ือให้
สามารถรับรู้ปัญหาและด าเนินงานได้ตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง ผ่านการถ่ายทอม
ภูมิความรู้ประสบการณ์ ที่สั่งสมแก่บุคคลอ่ืน เพ่ือสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่ากับชุมชน 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ (กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุกรม
กิจการผู้สูงอาย,ุ 2559) 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ หมายถึง ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ มีหรือให้เกิดขึ้นเพ่ือ ให้การด าเนินงาน 
โรงเรียนผู้สูงอายุ บรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ พบว่าปัจจัย แห่งความส าเร็จของการ
ด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุประกอบด้วย 

1) มีผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ทุ่มเท เสียสละและมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมของ
โรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญของความส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผู้สูงอายุ หรือผู้น าทางด้านจิตใจ เช่น พระภิกษุ จะมีผลโดยตรง 
ต่อการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นทั้งผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของโรงเรียน หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ที่มาของร่วมมือ และการสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน 

2) มีเป้าหมายชัดเจนและมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 
ถือเป็นการก าหนดทิศทางการท างานที่สร้างความเข้าใจในหมู่ คณะกรรมการ หรือแกนน า จะเป็น
พลังที่เข้มแข็งในการท างานร่วมกันและการจัดให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าถือเป็นกลไกการ
เชื่อมร้อยความเป็นกลุ่ม และความเป็นชุมชนของผู้สูงอายุ ให้เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้เกิด ความร่วมมือร่วม
ใจ ในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนผู้สูงอายุบรรลุผล 

3) มีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมจะท าให้เกิดการผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน กลไกที่
ท าให้สมาชิกมีส่วนร่วมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การประชุม ประจ าเดือน การสร้าง
เวทีในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การร่วมกันด าเนินงาน 

4) มีเครือข่ายสังคมที่เข้มแข็ง การสร้างเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็ง อาจพิจารณาได้ 2 
ระดับ คือ การสร้างเครือข่ายทางสังคมภายในกลุ่ม หรือในหมู่สมาชิกของโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยกัน 
เช่น ในรูปแบบคณะกรรมการ หรือการมีตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน และการให้ความส าคัญ กับการสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงาน องค์กรภายนอก เพ่ือประสานพลังในการท างานร่วมกัน 

5) มีการเรียนรู้และพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยการทบทวนตนเองและสรุป
บทเรียนในการท างานเป็นระยะ เรียนรู้จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้น และน ามาพัฒนาการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง 

 
 



345 
 

6) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนุนเสริม การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เช่น งบประมาณ บุคลากร สถานที่ การประสานเครือข่าย นับเป็นหนึ่งปัจจัยที่ส าคัญที่จะผลักดันใน
การเคลื่อนงาน ของโรงเรียนผู้สูงอายุเกิดขึ้นได้ และด าเนินการอย่างราบรื่น และด าเนินการอย่ าง
ราบรื่น  

แนวความคิดเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
1) แนวคิด 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  เป็นการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับ

ผู้สูงอายุในชุมชนรูปแบบหนึ่งโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและเปิดโอกาสให้แก่ผู้สูงอายุ แกนน า อาสมัคร 
ชุมชน องค์กรเครือข่ายจากภาครัฐ และภาคเอกชนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์ฯ  โดยมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การหนุนเสริมศูนย์ฯ ด าเนินการภายใต้แนวคิด “ร่วมแรง ร่วมใจ ผู้สูง
วัยกายใจ เบิกบาน” เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่รวมกลุ่มในการจัดกิจกรรมและบริการที่ครอบคลุมทุก
มิติทางด้านสุขภาพ สังคม จิตใจ และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างรายได้และ
การมี่งานท าที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ เพ่ือยกระดับการจัดบริการและสวัสดิการทางสังคมในการ
คุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบครบวงจร สามารถตอบสนองปัญหาและความ
ต้องการของผู้สูงอายุและชุมชนได้ 

2) วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์ฯ 
(1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและบริการ เพ่ือการพัฒนา

ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพผู้สูงอายุและสมาชิกอ่ืน ๆ ในชุมชน 
(2) เพ่ือเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพ และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ 
(3) เพ่ือเป็นศูนย์รวมการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน 
(4) เป็นศูนย์ข้อมูลผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 

3) กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ แบ่งเป็น 2 

กลุ่ม ได้แก ่
(1) กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนและพ้ืนที่ให้บริการศูนย์ฯ 

รวมไปถึงสมาชิกครอบครัวของผู้สูงอายุและผู้ดูแล 
(2) กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ สมาชิกทุกวัยในชุมชน และสมาชิกองค์กรต่าง ๆ                    
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ภาพที่ 4.1 ตัวแบบ (Model) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
 

ข้อก าหนดของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
1) ด้านอาคารสถานที่จักตั้งศูนย์ฯ 

(1) ควรพิจารณาปรับปรุงอาคารสถานที่ที่มิได้ใช้ประโยชน์ที่มีอยู่ในชุมชน เช่น พ้ืนที่
ในองค์กรส่วนบริหารส่วนต าบล เทศบาล วัด มัสยิด สถานนี้อนามัย อาคารโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีไม่ได้มีการใช้งานแล้ว 

(2) หากจะมีการก่อสร้างที่ท าการศูนย์ฯ ขึ้นใหม่ ควรค านึงถึงระยะทางการเดินทาง 
ไป-มา สะดวก ไม่ห่างจากชุมชน  

(3) มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุภายในศูนย์ฯ  

ตัวแบบ (Model) ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิต 
และส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ 

ชมรมผู้สูงอำยุ 

หน่วยงำนภำครัฐ 

ที่สนับสนุน 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มองค์กรอืน่ๆ 

ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิต 

และส่งเสริมอำชีพ 

ผู้สูงอำยุ 

    คณะกรรมกำรศูนย์ 

ชมรมผู้สูงอำยุ 

สมำชกิและอำสำสมัคร 

กิจกรรมในศูนย์ฯ 

1. ส่งเสรมิสุขภาพอนามัย 

2.สนับสนุนการศึกษาและการ     
เรียนรูส้ าหรับผูสู้งอาย ุ

3. ส่งเสรมิให้มีกิจกรรมดา้น  
อาชีพ 

4. ส่งเสรมิการผลติ การจ าหน่าย 

ผลิตภณัฑ์และการรับงานไปท าท่ี
บ้าน 

5. การถ่ายทอดวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

6. กิจกรรมนันทนาการประเพณ ี

7. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลของ
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี 

กิจกรรมนอกศูนย์ฯ 

1. การเยี่ยมบา้นผูสู้งอาย ุ

2. การเยี่ยมผู้สูงอาย ุ

ที่เจ็บป่วย 

3.ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ที่ถูกทอดทิ้ง เดือดร้อน 

4. การถ่ายทอดภูมิปญัญา 

5. จิตอาสา 

6. สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
วัยผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี 
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2) การบริหารจัดการศูนย์ กลไกการบริหารจัดการศูนย์ฯ ให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย 

(1) คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ  
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ  
 นายยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นที่ปรึกษา 
 ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุคัดเลือกจาก

ประธานชมรมผู้สูงอายุ 
 รองประธาน คัดเลือกจากผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ 
 ผู้แทนผู้สูงอายุ จ านวน 3-5 คน เป็นกกรมการ 
 ผู้แทนอาสาสมัคร จ านวน 1-2 คน เป็นกรรมการ 
 กรรมการและเลขานุการ ให้คัดเลือกจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยให้ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งอ านาจหน้าที่

ของคณะกรรมการศูนย์ฯ มีดังนี ้
 ก าหนดแนวทาวทางการด าเนินงาน 
 จัดท าแผนปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรมของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
 จัดท าระบบข้อมูลผู้ส่งอายุในพ้ืนที่ 
 แสวงหาความร่วมมือจากภาคี องค์กรเครือข่ายในชุมชน 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการด าเนินงานศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง 
 ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ เห็นสมควร เพ่ือให้การด าเนินงานศูนย์ฯ บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
(2) งบประมาณศูนย์ งบงบประมาณในการขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์ฯ ได้แก่ 
- การก่อสร้างหรือการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
- การจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุของศูนย์ฯ  

นอกจากนี้ ยังสามารถขอรับการสนับสนุนจากกองทุนต่าง ๆ เช่น กองทุนผู้สูงอายุ กองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคม กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) และรายได้จากแหล่งที่มาอ่ืน ๆ เช่น การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ การจัด
กิจกรรมระดมทุน กิจกรรมหารายได้ การบริจาค การเก็บเงินค่าใช้บริการ การให้เช่าสถานที่จัดงาน 
รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

 
 
 



348 
 

งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เจษฎา นกน้อย และวรรณภรณ์ บริพันธ์ (2551) ศึกษาคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุใน    

จังหวัดสงขลาผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา มีคุณภาพชีวิตในองค์ประกอดด้านสังคม 
ยุพิณ ทรัพย์แก้ว (2558) พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุของศูนย์

ความเป็นเลิศ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช 
พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ที่ผ่านหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ร้อยละ 93.33 มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี และจากความคิดเห็นของผู้สูงอายุและวิทยากรทุกคน เห็นว่า ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาจนท าให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน 

สุทธิพงศ์ บุญผดุง (2554) พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในภาพรวมอยู่ในระดับ
ค่อนข้างดีมาก 2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต พบว่าด้านสภาพอารมณ์ที่ดี มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ปัจจัยด้านความว้าเหว่ อ้างว้าง และปัจจัยด้านความสุขกายสบายใจ ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว มิตรสหาย และเพ่ือนบ้าน  
ด้านการรวมกลุ่มทางสังคมมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ปัจจัยด้านการอุทิศและการได้รับการยอมรับจาก
ชุมชน ด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ปัจจัยด้านการด ารงชีพ และปัจจัยด้าน
รายรับรายจ่าย คุณภาพชีวิตด้านร่างกายที่ดี มีปัจจัยเกี่ยวข้องได้แก่ ปัจจัยด้านการใส่ใจเรื่องสุขภาพ  
และปัจจัยด้านบริโภคที่ดี และสุดท้ายด้านการตัดสินใจด้วยตนเอง มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ปัจจัย
ด้านความเป็นอิสระทางแนวคิด และปัจจัยการเลือกท าในสิ่งที่ต้องการ 

อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี (2561) กล่าวว่า ตัวแบบ CIPP Model เป็นที่นิยมใช้ในการประเมิน
นโยบายสาธารณะทางด้านสังคมศาสตร์ , การศึกษา และสาธารณสุขเนื่องจากเน้นวิธีการศึกษาที่
หลากหลาย ทั้งการศึกษาบริบทในเชิงลึก การวิเคราะห์ต้นทุน ประสิทธิภาพและผลตอบแทนในเชิง
ปริมาณ อีกทั้งตัวแบบดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงทุกมิติที่ถูกประเมิน ตั้ งแต่ขั้นตอนการวางแผน 
ขั้นตอนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ และขั้นตอนกาประเมินผล จึงท าให้  CIPP Model เป็นตัวแบบที่
นิยมใช้ในการประเมินผลโครงการในปัจจุบัน 
 
5. วิธีกำรศึกษำและกรอบในกำรศึกษำ 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
กรอบแนวการศึกษาและเชื่อมโยงสู่การอธิบายเพ่ือตอบค าถามการวิจัยในวัตถุประสงค์ เพ่ือให้การ
ประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส                 
จังหวัดสกลนคร ผู้วิจัยได้ใช้การประเมินแบบ CIPP Model ของ Sufflebeam (1972) เป็นกรอบ
การศึกษาในการวิจัย ดังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 5.1 กรอบแนวการศึกษา 
 

ในการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
ในพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร และศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพในการด าเนิน
โครงการฯ เพ่ือเป็นข้อมูลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 

5.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำ 
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน จ านวน 15 คน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของเทศบาลต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส จ านวน 15 คน ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 40 คน และการสังเกตการณ์ของผู้วิจัย 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือสั่งการ บทความ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต 

5.2 กำรเก็บรวมรวมข้อมูล ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินโครงการ ฯ ทั้งด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ 
และด้านผลผลิตของโครงการ รวมถึงปัญหา อุปสรรคในการด าเนินโครงการ ฯ โดยปราศจากอคติของ
ผู้วิจัย  

 ประชากร 

 ความเหมาะสมในการจัด
สถานที่ในการด าเนิน
โครงการ 

 
 

 ความพร้อมของทรัพยากร 
เช่น งบประมาณ บุคลากร 
วัสดุเอกสารแผ่นพับ/สือ่
วิดีทัศน์ และระยะเวลา 

 การประสานงานความ
ร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน 

 การวางแผนกิจกรรมการ
ด าเนินโครงการ 

 การมีส่วนร่วมของ
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการ 

 ผู้สูงอายุและผู้เข้ารว่ม
โครงการมีสุขภาพที่ดีทั้ง
ทางด้านร่างกายและ
ด้านจิตใจ 

 ผู้สูงอายุและผู้เข้ารว่ม
กิจกรรมได้รับความรู้
และส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอาย ุ

ด้ำนบริบท หรือ
สภำพแวดล้อม 

(Context evaluation) 

ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ 
(Input 

evaluation) 

ด้ำนกระบวนกำร 
(Process  

evaluation) 

ด้ำนผลผลิต 
(Product 

evaluation) 
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5.3 กำรน ำวิเครำะห์และน ำเสนอข้อมูล ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล 
ทุติยภูมิ (Secondary Data) เช่น หนังสือสั่งการ บทความ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต 
มาพิจารณาร่วมกับข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และการสังเกตการณ์ของผู้วิจัยมาศึกษา และ
วิเคราะห์ตามกระบวนการของงานวิจัยเชิงคุณภาพ และน าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการเชิงบรรยาย
ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
6. ผลกำรศึกษำ 

จากการรวมรวมข้อมูลทั้ งข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) และข้อมูลข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) และน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยผู้วิจัยขอน าเสนอผลการศึกษาตามกรอบแนว
การศึกษา ดังนี้  

6.1 ด้ำนบริบท หรือ สภำพแวดล้อม (Context evaluation) 
1) จ ำนวนประชำกร  
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 14 ต าบล จ านวน 182 หมู่บ้าน มีองค์การ

ปกครองท้องถิ่น จ านวน 15 แห่ง แบ่งเป็น เทศบาลต าบล จ านวน 5 แห่ง, องค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 9 แห่ง จากข้อมูลส านักทะเบียนกลางกรมการปกครอง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 อ าเภอ
วานรนิวาส มีประชากรทั้งสิ้น 120,234 คน มีผู้สูงอายุทั้งสิ้น จ านวน 13,045 คน โดยมีองค์กร
ปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส จ านวน 4 แห่ง ที่ด าเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้แก ่
ต าบลวานรนิวาส มีผู้สูงอายุ 1,460 คน , ต าบลคูสะคาม มีผู้สูงอายุ 702 คน, ต าบลคอนสวรรค์มี
ผู้สูงอายุ 768 คน โดยจากการให้สัมภาษณ์ของ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของเทศบาลต าบล
วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลวานรนิวาส เทศบาลต าบลคูสะคาม และองค์การบริหารส่วน
ต าบลคอนสวรรค์ พบว่า เทศบาลต าบลวานรนิวาส มีผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ    
จ านวน 90-150 คน/ครั้ง, องค์การบริหารส่วนต าบลวานรนิวาส มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน
ผู้สูงอายุ จ านวน 70-110 คน/ครั้ง, เทศบาลต าบลคูสะคาม มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน
ผู้สูงอายุ จ านวน 60-110 คน/ครั้ง, องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุ จ านวน 50-100 คน/ครั้ง ซึ่งผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุทุกแห่ง 
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีโรคประจ าตัวในบางคน แต่ไม่รุนแรง ไม่ส่งผลต่อการร่วมกิจกรรมกับคน
อ่ืน ๆ โดยกิจกรรมที่มีผู้สูงอายุเข้าร่วมเป็นจ านวนมากจะเป็นกิจกรรมทัศนศึกษาและดูงานนอกพ้ืนที่ 
เช่น กิจกรรมทัศนศึกษาและดูงานพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมทัศนศึกษาและดูงาน
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า จังหวัดชลบุรี เป็นต้น ซึ่งผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ กล่าวว่า ความรู้สึกที่ได้มา
ร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ คือ มีความสุขมากกว่าอยู่บ้าน ท าให้มีเพ่ือนต่างเพศ ต่างอาชีพ  
จ านวนมาก การได้พบ ได้เข้าสังคม ได้ร่วมกิจกรรม ท าให้รู้สึกมีความสุข สนุก ยิ้มแย้มแจ่มใส ชื่นใจ
กว่าอยู่บ้าน เพราะการอยู่บ้านคนเดียว ท าให้รู้สึกเหงา หดหู่ เครียด คิดมาก สภาพจิตใจแย่ลง 
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2) สถำนที่ด ำเนินโครงกำรฯ 
จากการสัมภาษณ์ผู้แทนนายกเทศบาลต าบลวานรนิวาส เกี่ยวกับสถานที่ที่ใช้ในการด าเนิน

โครงการฯ พบว่า เทศบาลต าบลวานรนิวาส ใช้อาคารเทศบาลต าบลวานรนิวาส (หลังเก่า) ในการ
ด าเนินโครงการฯ เนื่องจาก มีความเหมาะสมทั้งเรื่องจ านวนห้องจัดกิจกรรม มีจ านวน  8 ห้อง 
ซึ่งเพียงพอกับกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ กิจกรรมให้ความรู้ด้านอาชีพ 
กิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย กิจกรรมให้ความรู้ด้านภาษา โดยแต่ละห้องจะอยู่ในอาคารที่มีสภาพ
ความปลอดภัย มีการระบายอากาศถ่ายเทได้ดี จ านวนห้องน้ าเพียงพอต่อผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ 
มีการปรับพ้ืนที่ใช้สอย ภูมิทัศน์ ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุมากขึ้น เช่น ราวจับในห้องน้ า ราวจับทางขึ้น
ลงบันไดส าหรับผู้สูงอายุ เพ่ิมจ านวนหลอดไฟในห้องเรียนเพ่ือเพ่ิมแสงสว่างและความปลอดภัยให้กับ
ผู้สูงอายุ เป็นต้น นอกจากนี้ในกิจกรรมสันทนาการ การออกก าลังกาย เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
จะใช้อาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ในการท ากิจกรรม ซึ่งมีขาดใหญ่ เพียงพอใน
การรองรับผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ถึง 1,000 คน ขณะที่ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นายกเทศบาลต าบลคู
สะคาม ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวานรนิวาส และ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
คอนสวรรค์ พบว่า สถานที่ที่ใช้ด าเนินโครงการฯ ใช้ร่วมกับอาคารของเทศบาลต าบลหรือองค์การ
บริหารส่วนต าบล ด้วยกัน ได้แก่ ห้องประชุม ห้องส านักงาน อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งจะถูกจ ากัดโดย
พ้ืนที่ใช้สอย และจ านวนห้องที่ไม่มาก แต่ยังสามารถบริหารให้เหมาะสมกับจ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการฯ และปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยมีการจัดท าราวจับในห้องน้ า ราวจับทาง
ขึ้นลงบันไดส าหรับผู้สูงอายุ เพ่ิมจ านวนหลอดไฟในห้องเรียนเพ่ือเพ่ิมแสงสว่างและความปลอดภัย
ให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ อีกด้วย 

จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ เกี่ยวกับสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
มีความเหมาะสม พึงพอใจหรือไม่ พบว่า ผู้สูงอายุ ให้ความคิดเห็นว่า มีความพึงพอใจกับอาคาร
สถานที่ที่ใช้ในการท ากิจกรรม ซึ่งมีความเหมาะสม อยู่ในสภาพดี ไม่ทรุดโทรมหรือเก่าเกินไป 
มีความรู้สึกสะดวกสบาย ปลอดภัย เนื่องจากมีราวบันได ราวจับในห้องน้ า มีแสงสว่างเพียงพอในการ
มองเห็นในการร่วมกิจกรรมในห้องเรียน ท าให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่คุณครูถ่ายทอดได้
ง่ายและปฏิบัติได้ดีขึ้น นอกจากนี้ สถานที่ตั้งของโครงการฯ อยู่ในต าแหน่งที่ไม่ไกลจากชุมชนของ
ผู้สูงอายุ ไม่อยู่ในย่านที่มีเสียงดังอึกทึก และมีเส้นทางท่ีสามารถเดินทางเข้าถึงได้โดยสะดวก 

จากข้อมูลผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ในส่วนของสถานที่ที่ใช้
ด าเนินกิจกรรม ได้แก่ ตัวอาคารส านักงาน(หลังเก่า) ห้องประชุม/ห้องส านักงาน หรือ อาคาร
อเนกประสงค์ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ จะประกอบด้วย 
1) กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ 2) กิจกรรมให้ความรู้ด้านอาชีพ 3) กิจกรรมด้านสันทนาการ 
ซึ่งสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจกรรมจะปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม เช่น กิจกรรม
ให้ความรู้ด้านสุขภาพ จะใช้ห้องส านักงานในการจัดกิจกรรม กิจกรรมให้ความรู้ด้านอาชีพ จะใช้ห้อง



352 
 

ประชุมในการจัดกิจกรรม กิจกรรมสันทนาการ การออกก าลังกาย จะใช้อาคารอเนกประสงค์ในการ
จัดกิจกรรม ซึ่งสภาพตัวอาคารอยู่ในสภาพดี มีพื้นท่ีใช้สอยที่มีความเหมาะสมกับจ านวนผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วมโครงการฯ นอกจากนี้ การจัดวางผังของห้อง การเข้าถึง ตลอดจนสภาวะการใช้งาน ได้แก่ 
อุณหภูมิ ความสว่าง ความชื้น การระบายอากาศ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ยังเอ้ือต่อ
ศักยภาพในการท ากิจกรรมของเจ้าหน้าที่ บุคลกร และผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้มีความสุข 
สนุกในการท ากิจกรรม สามารถเรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่คุณครูถ่ายทอดได้ง่ายและปฏิบัติได้ดีขึ้น
ด้วย นอกจากนี้ สถานที่ตั้งของโครงการฯ อยู่ในต าแหน่งที่ไม่ไกลจากชุมชนของผู้สูงอายุ ไม่อยู่ในย่าน
ที่มีเสียงดังอึกทึก และมีเส้นทางท่ีสามารถเดินทางเข้าถึงได้โดยสะดวก 

6.2 ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ (Input evaluation)  
1) งบประมำณ   
จากการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการฯ ของเทศบาลต าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ทั้ง 4 แห่ง เกี่ยวกับงบประมาณท่ีใช้ด าเนินโครงการฯ พบว่า ได้จากการขอรับเงินสนับสนุน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ส านักงานหลักประกันสังคมแห่งชาติ (สปสช.) 
กระทรวงสาธารณสุข โดยงบประมาณที่ได้จะน ามาบริหารค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ อาทิเช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ท าแผ่นพับ/สื่อวิดีทัศน์ ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอุปกรณ์ในกิจกรรมด้าน
อาชีพ ค่าป้ายไวนิล ค่าน้ ามัน เป็นต้น ซึ่งในการขอรับเงินสนับสนุนในแต่ละครั้งจะได้รับงบประมาณ
ไม่เท่ากันในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการขอรับเงินสนับสนุนและจ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการฯ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการฯ ของเทศบาลต าบลวารนิวาส ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ได้รับ
เงินสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 จ านวน 1,000,000 บาท ในการสร้างห้องน้ า ซ่อมแซมอาคาร สร้างทางลาดรถเข็น ติดตั้ง
ราวจับบันได ส าหรับผู้สูงอายุ และได้รับเงินสนับสนุนจากส านักงานหลักประกันสังคมแห่งชาติ 
(สปสช.) เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 
141,000 บาท ขณะที่องค์การบริหารส่วนต าบลวานรนิวาส, เทศบาลต าบลคูสะคาม และองค์การ
บริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ ได้รับเงินสนับสนุนจากส านักงานหลักประกันสังคมแห่งชาติ (สปสช.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 100,000 บาท จ านวน 80,000 บาท และ จ านวน 80,000 
บาท ตามล าดับ ซึ่งจากงบประมาณที่ได้มานั้น เพียงพอส าหรับการด าเนินโครงการทุกปี โดยเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการจะจัดสรรเงินให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มี ตามราคาท่ีเหมาะสม  

จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ เกี่ยวกับความคิดเห็น เรื่องงบประมาณในการ
ด าเนินโครงการฯ พบว่า ผู้สูงอายุอยากให้ได้รับงบประมาณมากขึ้น จะได้มีกิจกรรมเสริมทัศนศึกษา
และดูงานนอกโรงเรียนผู้สูงอายุบ่อย ๆ เนื่องจากกิจกรรมทัศนศึกษาและดูงานจัดขึ้นปีละครั้ง 
ซึ่งผู้สูงอายุในบางคนที่มีอาการป่วยหรือติดธุระส าคัญในช่วงวันเดินทางไม่ได้เ ข้าร่วมกิจกรรมกับ
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ผู้สูงอายุคนอ่ืน ๆ ซึ่งการร่วมกิจกรรมดังกล่าวท าให้ผู้สูงอายุได้เปิดโลกกว้าง พบเห็นสิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เคย
พบ ไม่เคยได้เรียนรู้ ท าให้มีสภาพจิตใจมีความสุข เมื่อสภาพจิตใจมีความสุข ก็จะส่งผลให้ร่างกาย
สุขภาพดีตามมาด้วย 

จากข้อมูลผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า งบประมาณเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดต่อศักยภาพการด าเนิน
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่          
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยจะเห็นว่า งบประมาณเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้กิจกรรมต่าง ๆ 
ด าเนินไปได้ ไม่ว่าจะเป็น ด้านสถานที่ ด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านอาหารเครื่องดื่ม 
ด้านทัศนศึกษาและดูงาน เป็นต้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับงบประมาณสนับสนุนมาก 
แน่นอนว่าย่อมส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายและจิตใจดี และเรียนรู้งานอาชีพได้หลากหลายมาก
ขึ้น ขณะเดียวกัน หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับงบประมาณสนับสนุนน้อย การลดค่าใช้จ่ายที่
ไม่จ าเป็นออก เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้สามารถจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เช่น 
เปลี่ยนการจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน เปลี่ยนเป็นการให้จิตอาสาซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารเอง
ดีกว่า จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงได้ เป็นต้น 

2) วัสดุอุปกรณ์  
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของเทศบาลต าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ทั้ง 4 แห่ง พบว่า วัสดุอุปกรณ์หลัก ๆ ที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรม ได้แก่ เครื่องเสียง ล าโพง 
ไมโครโฟน ครุภัณฑ์ส านักงาน กระดาษ ปากกา ไม้บรรทัด เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่จะด าเนินการจัดสรร
งบประมาณไว้ใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส่วนนี้เป็นหลัก เพราะเป็นสิ่งจ าเป็นในการจัดการเรียน        
การสอนให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ  

จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ เกี่ยวกับความคิดเห็น เรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินโครงการฯ พบว่า ทางเจ้าหน้าที่มีการจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนได้ดีมาก มีเพียงพอกับ
ความต้องการใช้ในกิจกรรม ท าให้การเรียนรู้ของผู้สูงอายุเป็นไปด้วยความราบรื่น มีความสุขในการ
เรียนและร่วมกิจกรรม 

3) ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร   
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของเทศบาลต าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ทั้ง 4 แห่ง พบว่า การจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ได้ก าหนดจัดกิจกรรม 1-2 ครั้ง/เดือน ทุก ๆ เดือนโดยจะแบ่งเป็นกิจกรรมหลัก 
คือ การเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ภายในโรงเรียนผู้สูงอายุ และ กิจกรรมเสริม คือ การร่วมกิจกรรมประเพณี 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมทัศนศึกษาและดูงาน โดยใน 
1 วัน กิจกรรมหลัก จะแบ่งเวลาการเรียนการสอนเป็นการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่ การเรียนรู้ด้าน
กฎหมาย การเรียนรู้ด้านภาษา การเรียนรู้ด้านสุขภาพ การเรียนรู้ด้านอารมณ์ การเรียนรู้  ด้านอาชีพ 
ซึ่งแต่ละการเรียนรู้จะมีวิทยากร/คุณครูประจ าห้องเรียน เพ่ือให้ความรู้แต่ละด้าน.ใช้เวลาด้านละ 1 
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ชั่วโมง ซึ่งจะให้ผู้สูงอายุหมุนเวียนเรียนในแต่ละห้องเรียน และจะก าหนดจัดให้มีกิจกรรมเสริมขึ้น 1 
วัน ตามความเหมาะสมของเวลาและความพร้อมของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ 

จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ เกี่ยวกับความคิดเห็น เรื่อง ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการฯ พบว่า ผู้สูงอายุเห็นด้วยกับการจัดกิจกรรม 1-2 ครั้ง/เดือน ทุก ๆ เดือน ท าให้
ผู้สูงอายุได้เข้าสังคม ได้มีเพ่ือนพูดคุยให้ผ่อนคลายความเหงา ได้รับความรูสามารถน าไปประกอบ
อาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว แต่ควรเพ่ิมเวลาในการเรียนการสอนในห้องเรียนแต่ละด้านมากขึ้น
อีก เนื่องจากเวลา 1 ชั่วโมง ถือว่าน้อยไปส าหรับการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุบางคนมี
การเรียนรู้ที่ช้ากว่าคนอื่น ท าให้เรียนรู้ไม่ทันเพื่อน ๆ คนอื่นได้ 

จากข้อมูลผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ระเวลาในการด าเนินโครงการฯ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อ
ศักยภาพการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
เนื่องจากการจัดสรรเวลาการด าเนินกิจกรรมให้เหมาะสม จะส่งผลให้การเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของ
ผู้สูงอายุได้เข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

4) บุคลำกร   
ส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนี้ จะประกอบไปด้วย ทีมวิทยากร/ครูจิตอาสา ซึ่งแบ่งเป็นการให้
ความรู้ด้านต่าง ๆ ได้แก่ แพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลวานรนิวาส เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (เจ้าหน้าที่ รพ.สต.) ในแต่ละพ้ืนที่ต าบล ให้ความรู้ เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ 
ดูแลสุขภาพด้วยตนเองของผู้สูงอายุ , ครู (ข้าราชการบ านาญ) ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ด้านภาษา, 
ครู การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครู กศน.) อ าเภอวานรนิวาส ให้ความรู้ด้าน
อาชีพ กิจกรรมสันทนาการ ทัศนศึกษาและดงูาน ซึ่งจากการสัมภาษณ์บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส เทศบาลต าบลคูสะคาม องค์การบริหารส่วนต าบลวานรนิวาส องค์การ
บริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ ต่างให้ข้อมูลในทิศทางเดียวกัน พบว่า จ านวนบุคลกรมีความพร้อม 
และเพียงพอ โดยจะสับเปลี่ยน หมุนเวียนมาให้ความรู้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ อีกทั้งในการ
เลือกหัวข้อในการน ามาสอนทุกครั้ง โดยจะเลือกจากความสนใจ ความต้องการของผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการฯ เป็นส าคัญ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้สูงอายุ 

จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ เกี่ยวกับความคิดเห็น เรื่อง บุคลากรที่มาให้
ความรู้ด้านต่าง ๆ ในการท ากิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุได้รับความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ดีมาก เนื่องจาก บุคลากรที่มาให้ความรู้แต่ละคนนั้น              
มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในแต่ละด้านอยู่แล้ว ท าให้สามารถถ่ายทอดความรู้ที่เข้าใจง่าย และ
ผู้สูงอายุน าไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริง สามารถสร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว  
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จากข้อมูลผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า บุคลากรที่รับผิดชอบในการด าเนินโครงการฯ เป็นปัจจัย
หนึ่งที่ส าคัญต่อศักยภาพการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากหากบุคลากรท่ีมาให้ความรู้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถแล้ว จะส่งผล
ให้การเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุได้เข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพร่างกายตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ รู้จัก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับตัวเอง สามารถสร้างอาชีพ เช่น ท าขนมขาย เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครอบครัว เป็นต้น 

6.3 ด้ำนกระบวนกำร (Process evaluation) 
1) กำรประสำนงำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน  
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของเทศบาลต าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ทั้ง 4 แห่ง ให้ข้อมูลในทิศทางเดียวกันว่า การจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เป็นการบูรณาการความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยหน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินการ ประกอบด้วย 

- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจโดยตรงในการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเป็นกลไกส าคัญในการก าหนดนโยบายและขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุในระดับพ้ืนที ่

- ชมรมผู้สูงอายุ เป็นการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ เพ่ือท ากิจกรรมร่วมกัน ชมรมผู้สูงอายุที่
เข้มแข็งจะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- หน่วยงานด้านสังคม ได้แก่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัด ท าหน้าที่
บูรณาการกับหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ และหน่วยงานในระดับ
พ้ืนที่ สนับสนุนทรัพยากรในการขับเคลื่อนด าเนินโครงการฯ 

- หน่วยงานด้านสาธารณสุข ให้ความรู้และบริการแก่ผู้สูงอายุด้านสุขภาพอนามัย เช่น 
การตรวจโรค การรักษาโรค การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ 

- หน่วยงานด้านอาชีพและการมีงานท า ได้แก่ ส านักงานแรงงานจังหวัด ส านักงานจัดหางาน
จังหวัด ส านักงานส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชน มีภารกิจในการให้บริหาร ด้านการฝึกอาชีพ 
การจัดหางานให้แก่ผู้สูงอายุ การรวมกลุ่มประกอบอาชีพ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรับงานไปท าที่บ้าน 
การประกอบอาชีพอิสระของผู้สูงอายุ การพัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

- หน่วยงานด้านการศึกษา มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย เช่น การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เนื่องจากผู้สูงอายุมี
ความต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตามความถนัดและความสนใจ 

- องค์กรทางศาสนา องค์กรชุมชน หรืออาสาสมัคร/จิตอาสา ท างานด้านสังคม 
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จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ เกี่ยวกับความคิดเห็น เรื่อง การประสานงาน
และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด าเนินโครงการฯ พบว่า หน่วยงานต่าง ๆ มีการบูรณาการความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ ได้เป็นอย่างดีมาก ไม่ว่าจะเป็นทีมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการฯ ที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องเสียง ล าโพง อาหารเครื่องดื่ม ได้เรียบร้อยครบถ้วน การให้ความรู้ของวิทยากรครูจิตอาสาที่มี
ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ท าให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากที่ไม่เคยรู้มาก่อน การฝึกทักษะ    
ด้านอาชีพให้ผู้สูงอายุ เพ่ือให้น าไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ครอบครัวอีกทางหนึ่ง  

2) กำรวำงแผนและกำรจัดกิจกรรม  
จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

โครงการฯ บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้ง 4 
แห่ง พบว่า การด าเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ ในพ้ืนทีอ่ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นั้นได้วางแผนและก าหนดกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมภายในโรงเรียนผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 
(1) กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ หรือ         

การปรึกษาหารือร่วมกันของผู้สูงอายุร่วมกับชุมชน 
(2) กิจกรรมด้านสังคมและนันทนาการ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือสร้าง

สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ผู้สูงอายุมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืน และพัฒนาบุคลิกภาพ 
ทักษะในการติดต่อส่งสาร เสริมสร้างการปรับตัวทางสังคมท าให้จิตใจของผู้สูงอายุให้คลายเหงา 
ลักษณะของกิจกรรม ได้แก่ การจัดงานรื่นเริงและฉลองในโอกาสส าคัญ เช่น วันเฉลิมพระชนพรรษา 
วันส าคัญทางศาสนา นอกจากนั้นอาจมีการจัดกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ เช่น การลีลาศ การร้องเพลง 
การเล่นดนตรี เป็นต้น 

(3) กิจกรรมด้านอาชีพ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้สูงอายุใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์ โดยค านึงถึงความถนัดและความสนใจ รวมทั้งศักยภาพของผู้สูงอายุแต่ละบุคคล กิจกรรม
ด้านอาชีพ ได้แก่ การจักรสาน การปั้น แกะสลัก การทอผ้า การท าบายศรี ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 
งานฝีมือต่าง ๆ ซึ่งสามารถพัฒนาและต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพ การรับงานไปท าที่บ้านของ
ผู้สูงอายุ การรวมกลุ่มเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ท่ียั่งยืนให้กับผู้สูงอายุ ครอบครัว และชุมชน 

ภายในโรงเรียน จัดให้มีมุมแสดงผลงานและมุมจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุให้กับ
ผู้ที่สนใจ โดยประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
รวมทั้งจัดหาช่องทางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

(4) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย สามารถด าเนินงานร่วมกับนโยบาย ส่งเสริม
สุขภาพต าบล สถานีอนามัย โรงพยาบาล หน่วยบริการทางแพทย์ต่าง ๆ เพ่ือให้การดูแลสุขภาพ
ทางด้านร่างกายที่เหมาะสมกับวัย ส่งผลให้สภาพจิตใจผู้สูงอายุดีขึ้น ได้แก่ การตรวจร่างกาย การให้
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ความรู้ในการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพทางช่องปากและร่างกายของผู้สูงอายุ การรับประทาง
อาหารให้ถูกสุขลักษณะ การให้ความรู้เรื่องยาสมุนไพรพ้ืนบ้าน การออกก าลังกายในรูปแบบต่าง ๆ 
ตามความสนใจและความต้องการของผู้สูงอายุ เป็นต้น 

(5) กิจกรรมถ่ายทอดวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อให้เกิดอนุรักษ์และสืบ
ทอดศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น หากสร้าง
เอกลักษณ์และความแตกต่างได้จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญา จะเกิดความ
ภูมิใจในผลงาน มองเห็นคุณค่าและความส าคัญในตัวเอง และชุมชนประจักษ์ในศักยภาพและพลังของ
ผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุข 

กิจกรรมเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้แก่ กิจกรรมทัศนศึกษาและดูงานนอกพ้ืนที่ปีละ 1 
ครั้ง โดยจะสอบถามความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ ว่าสนใจที่จะไปทัศนศึกษาที่ใด 
จากนั้นจะมกีารพิจารณาเห็นชอบตามความเหมาะสมและงบประมาณของกรรมการด าเนินโครงการฯ  

จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่ เข้าร่วมโครงการฯ เกี่ยวกับความคิดเห็น เรื่อง 
การวางแผนและการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่เข้าร่ วมโครงการฯ มีความสุขทุก
ครั้งที่ได้มาร่วมกิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมที่ทางโรงเรียนผู้สูงอายุก าหนดขึ้น ผู้สูงอายุได้รับการดูแล
ทุกด้านและครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น การตรวจร่างกาย การให้ความรู้ในการป้องกันโรคและส่งเสริม
สุขภาพทางช่องปากและร่างกายของผู้สูงอายุ การรับประทางอาหารให้ถูกสุขลักษณะ การให้ความรู้
เรื่องยาสมุนไพรพ้ืนบ้าน การออกก าลังกายในรูปแบบต่าง ๆ ตามความสนใจ  อีกทั้งยังส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุได้มีการเรียนรู้สิ่งใหม่และได้พบเพ่ือนในวัยเดียวกัน ลดภาวะซึมเศร้าที่ต้องอยู่บ้านคนเดียว 
และยังสร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวด้วย 

6.4 ด้ำนผลผลิต (Product evaluation) 
ผลผลิตของการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม

อาชีพผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผู้วิจัยขอแบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นที่  1 ผู้สู งอายุที่ เข้าร่วมโครงการฯ มีสุขภาพที่ดี  ทั้ งทางร่างกายและจิตใจ 

โดยผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพทางด้านร่างกายท่ีเหมาะสมกับวัย ได้เข้าสังคม พบเพ่ือนวัยเดียวกัน 
ร่วมท ากิจกรรมร่วมกัน ส่งผลให้สภาพจิตใจผู้สูงอายุดีขึ้น ได้แก่ การตรวจร่างกาย การให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพทางช่องปากและร่างกายของผู้สูงอายุ การรับประทางอาหารให้ถูก
สุขลักษณะ การให้ความรู้เรื่องยาสมุนไพรพ้ืนบ้าน การออกก าลังกายในรูปแบบต่าง ๆ ตามความ
สนใจและความต้องการของผู้สูงอายุ เป็นต้น 

ประเด็นที่ 2 ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้และส่งเสริมอาชีพ โดยสามารถพัฒนา
และต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพ การรับงานไปท าที่บ้านของผู้สูงอายุ การรวมกลุ่มเพ่ือสร้างงาน 
สร้างรายได้ท่ียั่งยืนให้กับผู้สูงอายุ ครอบครัว และชุมชน 
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จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ พบว่า ผู้สูงอายุทุกคนมีความพึงพอใจมี
ความสุข มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย ไม่ต้องไปโรงพยาบาลพบแพทย์บ่อย ๆ เมื่อเทียบ
กับก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งหลังจากเข้าร่วมโครงการฯ ผู้สูงอายุสามารดูแลและช่วยเหลือตัวเองใน
ชีวิตประจ าวันได้โดยไม่เป็นภาระของลูกหลาน อีกทั้งสภาพจิตใจก็ร่าเริง เบิกบาน ยิ้มแย้มแจ่มใจ 
ไม่เศร้า ไม่เครียด ไม่เหงา หลังจากได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ กับคนอ่ืน ๆ ในวัยเดียวกัน นอกจากนั้น 
การได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้ด้านอาชีพ เช่น การปั้น การจักรสาน แกะสลัก การทอผ้า การท าบายศรี 
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เป็นต้น ท าให้ผู้สูงอายุมีรายได้จากการรับงานมาท าที่บ้าน  
 
7. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่อง การประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
ในพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยท าการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ ใช้ ในการวิจัยประกอบด้วย 
การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน จ านวน 15 
คน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลที่ด าเนิน
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุในพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส จ านวน 15 คน ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน 40 คน และ เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น 
บทความ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้วิจัยได้น ารูปแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใช้เป็น
กรอบในการประเมินผลโครงการ โดยสรุปภาพรวมได้ ดังนี้ 

7.1 สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย 
จากการศึกษา ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้ การด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ 
หลังจากได้เข้าร่วมโครงการฯ มีสุขภาพที่ดีท้ังทางร่างกายและจิตใจ โดยผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพ
ทางด้านร่างกายที่เหมาะสมกับวัย ได้รับการตรวจร่างกายจากแพทย์ ได้รับความรู้ในการป้องกันโรค
และส่งเสริมสุขภาพทางช่องปากและร่างกายของผู้สูงอายุ ได้รับความรู้การรับประทานอาหารให้ถูก
สุขลักษณะ ได้รับความรู้เรื่องยาสมุนไพรพ้ืนบ้าน ได้เรียนรู้การออกก าลังกายในรูปแบบต่าง ๆ 
ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ได้เข้าสังคมพบเพ่ือนวัยเดียวกัน ร่วมท ากิจกรรมร่วมกัน ท าให้ผู้สูงอายุไม่
เครียด ไม่เหงา รู้จักการจัดการกับอารมณ์ตนเอง ส่งผลให้สภาพจิตใจผู้สูงอายุดีขึ้น นอกจากนี้ 
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ ยังได้รับความรู้และส่งเสริมอาชีพ เช่น รู้วิธีการท าเครื่องจักรสาน การ
แกะสลัก ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เป็นต้น โดยสามารถพัฒนาและต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพ  
การรับงานไปท าที่บ้านของผู้สูงอายุ การรวมกลุ่มเพ่ือสร้างงานสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับผู้สูงอายุ
ครอบครัว และชุมชน ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดต่อศักยภาพการด าเนินโครงการฯ คือ งบประมาณ 
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จะเห็นได้ว่างบประมาณเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ด าเนินไปได้ ไม่ว่าจะเป็น ด้านสถานที่ 
ด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านอาหารเครื่องดื่ม ด้านทัศนศึกษาและดูงาน เป็นต้น  
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับงบประมาณสนับสนุนมาก แน่นอนว่าย่อมส่งผลให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพร่างกายและจิตใจดี และเรียนรู้งานอาชีพได้หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้วิจัย พบว่า 
ระยะเวลาในการท ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมของผู้สูงอายุ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อศักยภาพการ
ด าเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เนื่องจาก
การจัดสรรเวลาการด าเนินกิจกรรมให้เหมาะสม จะส่งผลให้การเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุได้
เข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

7.2 ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัย ผู้วิจัย ขอเสนอข้อเสนอแนะ การประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ดังนี้ 
1) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรบริหารจัดการงบประมาณที่ได้อย่างเหมาะสม 

และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลง หรือหาแหล่งสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นเพ่ิม        
2) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ควรมีการเพ่ิม

ระยะเวลาในการท ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมของผู้สูงอายุ เนื่องจากระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 1 ชั่วโมง 
ในการร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ยังนับว่าน้อยไป ผู้สูงอายุบางคนมีการรับรู้ เรียนรู้ได้ช้า ดังนั้น 
เพ่ือให้โครงการด าเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรเพ่ิมระยะเวลาร่วมกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม 
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ท่ีด าเนินกิจกรรมควรตระหนักถึงปัญหาและความส าคัญต่อร่างกาย
ผู้สูงอายุในการร่วมกิจกรรมได้ทุกด้านหรือไม่ ผู้สูงอายุบางกลุ่มไม่สามารถได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองเก่ียวกับสุขภาพ 

4) การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจัย การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่อ าเภอข้างเคียง เพ่ือน ามาเปรียบเทียบหาข้อดีข้อเสียของ  
แต่ละด้าน และน ามาศึกษา เพ่ือจะได้น าผลการวิจัยที่ได้เป็นไปแนวทางการบริหารงาน ต่อไป 
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ปัญหำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น
ของเทศบำลต ำบลกดุหมำกไฟ อ ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอดุรธำน ี

บงกชกร นามแก้ว* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ 
อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

โดยท าการศึกษาเชิงคุณภาพ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาประชาชนในต าบลกุดหมากไฟ  
ที่เข้าร่วมและไม่ได้เข้าร่วมในกระบวนการประชาคม เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 11  
หมู่ ๆ ละ 2 คน เป็นจ านวน 22 คน ผลการศึกษาพบว่า 

1) ปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมประชาคมของกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่าปัจจัยหลัก คือ ประชาชนต้องการใช้โอกาสในเวทีประชาคมเข้าร่วม
แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเองให้มีความเจริญ ก้าวหน้า และต้องการให้เทศบาล
ต าบลกุดหมากไฟได้รับทราบ พร้อมทั้งน าปัญหาหรือความคิดเห็นของตนไปด าเนินการแก้ไขหรือ
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2) กระบวนการขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ประชาชนมีส่วนร่วมใน 3 ขั้นตอน คือ 

(1) ขั้นเตรียมการ เป็นการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกตัวแทนเพ่ือ
เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(2) ขั้นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ เป็นการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการ
ความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น ในเวทีประชาคมเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดในการแสดงออกถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เมื่อได้ข้อสรุปจากการจัดเวทีประชาคมเพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลแล้ว จึงน าข้อมูลและแนวทางต่าง ๆ เข้าสู่กระบวนการจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น จากนั้นคณะกรรมการพัฒนาจะพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น จากนั้นจะเสนอต่อนายกเทศมนตรีต าบลกุดหมากไฟประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ 

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
E-mail: Porkeaw1998@hotmail.com 
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(3) ขั้นหลังจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านตัวแทนของตนที่ท า
หน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถมีส่วนร่วมโดยให้
ความร่วมมือในการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล 

3) ปัญหาและอุปสรรค ในการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า เกิดจาก 
(1) ปัญหาจากตัวบุคคลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เวลาในการจัดท า

ประชาคมของเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ ตรงกับเวลาท างานของประชาชนส่วนใหญ่ และประชาชน
บางส่วนยังไม่เข้าใจ ไม่เห็นประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และมองว่าเป็นหน้าที่ของ
ภาครัฐ ท าให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกุดหมากไฟเข้าร่วมในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นอยู่ในระดับต่ า 

(2) ปัญหาด้านงบประมาณ คือการมีงบประมาณที่ไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหา
ความต้องการให้กับประชาชน เนื่องจากเทศบาลมีภารกิจ และรายจ่ายหลายด้าน จึงท าให้ประชาชน
เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในการเข้าร่วมประชาคมเสนอโครงการในการพัฒนา เพราะเห็นว่าโครงการที่
ตนเสนอไปนั้นไม่ได้รับการด าเนินการหรือแก้ไขปัญหาได้ในทันที 

(3) การเมืองมี อิทธิพลผลต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาลใช้อ านาจแทรกแซง
ในการก าหนดปัญหาและความต้องการของประชาชน ท าให้โครงการไม่ได้มาจากปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนโดยแท้จริง  

(4) ตัวแทนประชาคมท้องถิ่น ซึ่งเป็นตัวแทนของภาคประชาชนขาดความรู้  
ความเข้าใจในความส าคัญของบทบาทอ านาจหน้าที่ของตน และปัญหาเรื่องไม่มีค่าตอบแทน 

(5) ข้อจ ากัดด้านเวลา คือ ระยะเวลาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาใน
การด าเนินการน้อย ท าให้แผนที่ออกมาไม่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง   

(6) ข้อจ าจัดด้านระเบียบ กฎหมาย ไม่มีความยืดหยุ่นในกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดท างบประมาณรายจ่าย ด้วยระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอน ที่มีความ
ยุ่งยากหลายขั้นตอนท าให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายในขั้นตอนการท างานของราชการ เพราะ  
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน  

ค ำส ำคัญ: ปัญหา, การมีส่วนร่วม, ประชาชน, แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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1. บทน ำ  
ตามเจตนารมณ์ของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

เป็นต้นมา ได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเป็น
อิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง   

เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ซึ่งได้บัญญัติให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ 
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาของ
ตนเอง โดยการวางแผนจะเก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบาย การบริหาร การปกครอง การบริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง และการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบล 
จึงมีความเป็นอิสระในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของตนเอง  

การมีส่วนร่วมของประชาชนถือได้ว่ามีความส าคัญเพราะเป็นหลักการสากลที่ได้รับการ
ยอมรับว่ามีความส าคัญและจ าเป็น ในสังคมประชาธิปไตย โดยกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกติ กา
สูงสุดของประเทศได้สะท้อนเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างชัดเจน  
รวมถึงการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐภายใต้แนวคิดการบริหารภาครัฐแบบมีส่วนร่วม และแนวคิด
ธรรมาภิบาล ซึ่งได้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหัวใจส าคัญหรือเป็น
องค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ การปกครองท้องถิ่น คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนปกครองตนเอง หรือ
ก าหนดวิถีชีวิตและอนาคตของชุมชนโดยคนในชุมชน ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีความ
จ าเป็น ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากการก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน นอกจากนั้นยังก าหนดให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงาน และตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายให้การท างาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด และแก้ปัญหาได้
รวดเร็ว สร้างความโปร่งใส รวมทั้งเป็นวิธีการที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยท้องถิ่น 

แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสนับสนุนให้
ชุมชนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม เสริมสร้างพลังของชุมชนร่วมกันก าหนดอนาคตและ
ทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยน าปัญหาของชุมชนมาวิเคราะห์ ก าหนดกิจกรรม เพ่ือหา
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สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น ให้สามารถสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า โดยผ่านกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน ในการเสนอ
ปัญหาความต้องการที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ให้ได้รับประโยชน์จากแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการน าไปวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การก าหนด
จุดมุ่งหมายการพัฒนา การก าหนดภารกิจ และแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายอย่าง
เป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้การก าหนดแผนงานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางที่
สอดคล้องและประสานสนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะท าให้ปัญหาและความต้องการ
ได้รับตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้วยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์  
และใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสอดคล้อง
กับบริบทและศักยภาพของท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาเพ่ือให้สอดคล้องต่อความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งเป็น
กระบวนการในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพโดยต้องอาศัยปัจจัยที่เก่ียวข้องหลายประการ แต่ปัจจัยที่ส าคัญ คือ ต้องเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการก าหนดทิศทางและอนาคต
ในการพัฒนาแต่ละท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดการกระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่นใน
รูปแบบของเทศบาล ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน และปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง  
แต่การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนใน
การแสดงความคิดเห็น น าเสนอปัญหา และแนวทางในการแก้ไข เนื่องจากประชาชนให้ความสนใจใน
การเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลอยู่ในระดับต่ า ท าให้การ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนไม่ตรงกับความต้องการ
ที่แท้จริงของประชาชนในท้องถิ่น ท าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการแก้ไขส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ดังนั้น การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงมี
ความส าคัญที่จะผลักดันให้เกิดการน าสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่มาสู่การ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างแท้จริง และด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษา
ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลกุด
หมากไฟ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเรื่องการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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2. ค ำถำมกำรวิจัย 
ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล

ต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี คืออะไร และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 
 

3. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
เพ่ือศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
 

4. ทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
4.1 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วม 
ควำมหมำยของกำรมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วม หมายถึง การท างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ

ความคิด ความเชื่อ และความยึดมั่นของแต่ละบุคคลแต่ละหน่วยงาน แต่ละองค์กร อีกทั้งยังขึ้นอยู่
กับกาลเวลาแต่ละยุคแต่ละสมัยอีกด้วย การมีส่วนร่วมเป็นหัวใจของการเสริมสร้างพลังการท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม (Teamwork) ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนา เพราะการมีส่วนร่วมท าให้ผู้เกี่ยวข้อง
หรือผู้มีส่วนร่วมเข้าใจสถานการณ์และอุทิศตนมากยิ่งขึ้นเพ่ือการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา 

พัชรี สิโรรส (2546: 9) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนคือกระบวนการซึ่ง
ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น 
เพ่ือแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมที่ยอมรับร่วมกันทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการนี้ ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจและการรับรู้ เรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

วรรณิการ์ ภูมิวงศ์พิทักษ์ (2540 : 12) กล่าวสรุปว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึง
กระบวนการที่ประชาชนไม่ว่าปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนที่เห็นพ้องต้องกันเข้ามามีส่วนรับผิดชอบใน
การด าเนินงานโดยร่วมกันคิด ร่วมลงมือปฏิบัติการ ร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์และร่วมในการ
ติดตามและประเมินผล 

จากความหมายของการมีส่วนร่วมที่ได้กล่าวมาแล้ว สามารถสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมเป็น
กระบวนการการท างานร่วมกันของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนในการร่วมคิด ร่วมลงมือปฏิบัติการร่วม
ในการแบ่งปันผลประโยชน์และร่วมในการติดตามและประเมินผล  

แนวคิดเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วม 
บุญติ่ง อุ่นแก้ว (2537: 50) ได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วมเกิดจากแนวคิดส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
1) ความสนใจและความกังวลร่วมกัน เกิดจากความสนใจและความห่วงกังวล ส่วนบุคคลซึ่ง

บังเอิญเห็นพ้องด้วยกันกลายเป็นความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกันของส่วนร่วม 
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2) ความเดือดร้อนและความไม่พึงพอใจร่วมกันที่มีต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ผลักดันให้มุ่งไปสู่
การรวมกลุ่มวางแผนและลงมือกระท าร่วมกัน 

3) การตกลงใจร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่มหรือชุมชนไปในทิศทางที่พึงสนองตอบความเห็น
ของคนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น 

จากการศึกษาแนวคิดของการมีส่วนร่วมในข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า แนวคิดการมีส่วน
ร่วมเป็นความสนใจและความกังวลร่วมกัน เกิดจากความสนใจและความห่วงกังวลส่วนบุคคลซึ่ง
บังเอิญเห็นพ้องด้วยกันกลายเป็นความสนใจของส่วนรวม ความเดือดร้อนและความไม่พึงพอใจร่วมกัน
ที่มีต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ผลักดันให้มุ่งไปสู่การรวมกลุ่มวางแผนและลงมือกระท าร่วมกันท าให้เกิด
การตกลงใจร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่สนองตอบความเห็นของคนส่วนใหญ่ของกิจกรรมนั้น 

ทฤษฎีกำรมีส่วนร่วม 
ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2539; อ้างอิงใน พวงทอง โยธาใหญ่, 2545: 15-16) ได้กล่าวถึง ทฤษฎี

การมีส่วนร่วม ไว้ว่า ทฤษฎีนี้ได้รับความสนใจจากนักวิชาการส่วนใหญ่น้อยมากเนื่องจากนักวิชาการ
คิดว่าหากองค์การมีภาวะผู้น าที่ดี ก็จะท าให้มีภาวะผู้ตามดีไปด้วยเป็นการมองค่อนข้างแคบ การที่
นักวิชาการให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมหรือภาวะผู้ตามนั้น สรุปสาเหตุได้หลายประการคือ 
ประการแรกนักวิชาการบางคนอาจไม่แน่ใจ ประการที่สอง ผู้คนยังไม่แน่ใจวัตถุประสงค์ของการยอม
ให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วมคืออะไรกันแน่ ประการที่สาม หากผู้น ายอมให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วมแล้ ว  
ผู้ตามเหล่านั้นได้แก่ใครบ้าง ผู้ตามควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด และลักษณะการเข้าไปมี
ส่วนร่วมเช่นนั้น สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ตามอย่างไร  

ทฤษฎีการมีส่วนร่วมมีมากหลายหลายทฤษฎีด้วยกัน แต่ละทฤษฎีการมีส่วนร่วมสามารถแบ่ง
ออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ คือ ทฤษฎีความเป็นผู้แทน และทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

ทฤษฎีความเป็นผู้แทน ทฤษฎีนี้เน้นความเป็นผู้แทนของผู้น าและถือว่าการมีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้งเป็นเครื่องหมายของการที่จะให้หลักประกันกับการบริหารงานดี อย่างไรก็ดีทฤษฎีนี้เน้น
เฉพาะการวางโครงการสร้างสถาบันหรือเป็นเครื่องมือในการให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วมเท่านั้น มิได้เปิด
โอกาสให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจขององค์การอย่างแท้จริง และผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจอย่างแท้จริงคือบรรดาผู้น าต่าง ๆ ที่เสนอตัวเข้าสมัครรับการเลือกตั้ง 

ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ตามแนวความคิดของทฤษฎีนี้การมีส่วนร่วมมี
วัตถุประสงค์ไม่เฉพาะแต่การเข้าไปพิจารณาการเลือกตั้ง แต่ยังรวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนของการวางนโยบาย ยิ่งกว่านั้นทฤษฎีนี้ยังมองการมีส่วนร่วมเป็นการพัฒนาการกระท าทาง
การเมืองและสังคมที่มีความรับผิดชอบไม่ให้การมีส่วนร่วมไปคุกคามเสรีภาพของผู้ตาม 

จากการศึกษาทฤษฎีการมีส่วนร่วม ที่ได้กล่าวมาแล้ว สามารถสรุปได้ว่าทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
คือ เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการวางนโยบาย ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผล 
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ควำมส ำคัญของกำรมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมมีความส าคัญกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ท าให้การ

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมจึงมีความส าคัญมากขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

สมนึก ปัญญาสิงห์ (2532; อ้างอิงใน บุญเกียรติ พัฒนขจร, 2549) ได้กล่าวถึงความส าคัญ
ของการมีส่วนร่วม ดังนี้ 

1) การมีส่วนร่วมของชุมชนสามารถสร้างการยอมรับ ในคุณค่าของสังคมและวัฒนธรรม
ภายในชุมชนได้  

2) การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นวิธีการที่สามารถสร้างประสบการณ์ที่ให้กับประชาชนได้
เรียนรู้และน าเอาไปปฏิบัติเองได้อย่างถูกต้อง 

3) การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นการระดมพลังทางความคิด พลังกาย พลังใจ และทรัพยากร
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน ออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ 

4) การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นการสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีการ
กระจายอ านาจ 

5) การมีส่วนร่วมของชุมชนสอดคล้องกับปรัชญาทางสังคม และการเมือง ที่ต้องการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการพัฒนา การวางแผนการปฏิบัติ 

6) การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา การพัฒนาใด ๆ ก็ตามถ้าขาด
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมแล้ว ก็ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทวีทอง หงส์วิวัฒน์ (2527: 6-7) ได้กล่าวถึง ขั้นตอนในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายพัฒนาคือ  

1) ร่วมท าการศึกษาค้นคว้าถึงปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 
2) ร่วมค้นหาและสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา 
3) ร่วมวางนโยบายหรือแผนงาน หรือโครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหา 
4) ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม 
5) ร่วมจัดหรือปรับปรุงการบริหาร พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
6) ร่วมในการลงทุนในกิจกรรมของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและหน่วยงาน 
7) ร่วมปฏิบัติตามนโยบายหรือแผนงาน โครงการให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
8) ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผลและร่วมบ ารุงรักษาโครงการ 
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2525: 11-13) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท

มีอยู่ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุปัญหา 
2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม 
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3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนปฏิบัติ 
4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527: 188) ได้จ าแนกรูปแบบการมีส่วนร่วมของปะชาชนไว้ 3 ลักษณะ 

ดังนี้ 
1) ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง หมายถึง โครงการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่าน

องค์กรที่ตนเองจัดตั้งขึ้น เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี เป็นต้น 
2) ประชาชนมีส่วนร่วมโดยอ้อม หมายถึง การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยผ่านองค์กรที่

เป็นตัวแทนของตน เช่น ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล เป็นต้น 
3) ประชาชนมีส่วนร่วมโดยผ่านสถาบันหรือหน่วยงานที่เปิดโอกาสให้ ซึ่งสถาบันหรือ

หน่วยงานเหล่านั้นไม่ใช่องค์กรตัวแทนของประชาชน เช่น โรงเรียน หรือหน่วยงานทั้งของรัฐ และ
เอกชน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นต้น 

โคเฮนและอัฟฮ็อฟ (Cohen and Uphoff, 1980: 213-218) ได้แบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น 
4 ชนิด ดังนี้ 

1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น 
2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม เป็นการเข้าร่วมโดยการสนับสนุนด้านทรัพยากร การ

เข้าร่วมในการบริหาร และการเข้าร่วมแรงร่วมใจ 
3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อาจเป็นผลประโยชน์ทางวัตถุทางสังคมหรือโดย

ส่วนตัว 
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ซึ่งเป็นการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินกิจกรรม 

รวมทั้งเป็นการปรับตัวในการมีส่วนร่วม 
จากการศึกษาความส าคัญและรูปแบบของการมีส่วนร่วมที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถ

สรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมของสังคมมีความส าคัญต่อส่วนรวม โดยมีรูปแบบประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม 
3) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 

4.2 แนวคิดเกี่ยวกับกำรปกครองท้องถิ่น 
ควำมหมำยของกำรปกครองท้องถิ่น  
วุฒิสาร ตันไชย (2547; อ้างอิงใน โกวิทย์ พวงงาม, 2550: 12) ให้ความหมายว่าการปกครอง

ท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐกลางหรือส่วนกลางได้กระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น 
ซึ่งเป็นองค์กรที่มีสิทธิตามกฎหมาย มีพ้ืนที่และประชากรเป็นของตัวเอง ประการส าคัญองค์กร
ดังกล่าวจะต้องมีอ านาจอิสระ ในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม การมอบอ านาจจากส่วนกลางมี



369 
 

วัตถุประสงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ตัดสินใจ  
การตรวจสอบการท างานและร่วมรับบริการสาธารณะต่าง ๆ อย่างไรก็ตามแม้ว่าการปกครองท้องถิ่น
จะมีอิสระในการด าเนินงาน แต่ยังคงอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐบาล 

โกวิทย์ พวงงาม และอลงกรณ์ อรรคแสง (2547; อ้างอิงใน โกวิทย์ พวงงาม, 2550 : 13)  
ให้ความหมายว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์กรที่ท าหน้าที่บริหารงานในแต่ละท้องถิ่นมี
ผู้แทนที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบต่อการบริหารอย่างอิสระในเขตพ้ืนที่ที่
ก าหนดมีอ านาจในการบริหารการเงินและการคลังและก าหนดนโยบายของตนเอง รวมทั้งด าเนิน
กิจกรรมภายในกรอบที่กฎหมายบัญญัติไว้เพื่อประโยชน์ของรัฐและประชาชนในท้องถิ่น  

โกวิทย์ พวงงาม (2550: 13) ได้ประมวลความหมายของการปกครองท้องถิ่น สามารถสรุปได้
ดังนี้ 

1) เป็นการปกครองรูปแบบหนึ่งในระดับท้องถิ่น โดยรัฐกระจายอ านาจและหน้าที่ให้ท้องถิ่น
บางประการให้รับผิดชอบ การปกครองท้องถิ่นเป็นผลผลิตมาจากการปกครองมาแต่สมัยโบราณที่
ชุมชนมีการปกครองตนเอง 

2) ได้รับการยอมรับเป็นองค์กรที่มีสิทธิตามกฎหมาย และมีอิสระในการปกครองตนเอง 
แต่ไม่ได้หมายความว่ามีสถานะเป็นรัฐใหม่แต่อย่างใด เนื่องจากมีการปกครองส่วนกลาง 

จากการศึกษาความหมายของการปกครองท้องถิ่นที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าการ
ปกครองท้องถิ่นเป็นการปกครองที่ส่วนกลางได้กระจายอ านาจให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็น
องค์กรที่มีสิทธิตามกฎหมาย มีพ้ืนที่ และประชากรเป็นของตนเอง และมีอิสระทางด้านการคลัง ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ  
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา การตัดสินใจ  
การตรวจสอบการท างาน และรับบริการสาธารณะต่าง ๆ แต่ยังอยู่ใต้การก ากับดูแลของรัฐบาล 

วัตถุประสงค์ของกำรปกครองท้องถิ่น 
ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2539: 26) ได้จ าแนกวัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น ไว้ดังนี้ 
1) ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเห็นได้ชัดว่าการบริหารประเทศจะต้องอาศัยงบประมาณ

เป็นหลัก หากมีงบประประมาณจ าจัด การให้บริการกับชุมชนอาจไม่เพียงพอ ดังนั้นหากจัดให้มีการ
ปกครองท้องถิ่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นก็สามารถมีรายได้ มีงบประมาณเป็นของตนเอง ที่จะ
ด าเนินการสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น  จึงเป็นการแบ่งเบาภาระของรับบาล 

2) เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เนื่องจากประเทศมี
ขนาดใหญ่ ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจึงมีความแตกต่างกัน การรอรับบริการจากรับ
บาลอย่างเดียวอาจไม่พอและตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและมีความล่าช้า  
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หน่วยการปกครองท้องถิ่นมีประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้บริหาร จึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 

3) เพ่ือความประหยัด ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน สภาพความเป็นอยู่ของ
ประชาชนก็ต่างกันไปด้วย การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความจ าเป็น โดยให้อ านาจในการ
จัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นวิธีการหารายได้ให้กับท้องถิ่น เพ่ือน าไปใช้ในการบริหารกิจการของท้องถิ่น 
ท าให้ประหยัดงบประมาณของรัฐบาล ที่จะต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศ ถึงแม้ว่าจะมีการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาลกลางให้บ้างแต้ก็มีเงื่อนไขท่ีก าหนดอย่างรอบครอบ 

4) เพ่ือให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน การปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าไปท าหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือ
ฝ่ายนิติบัญญัติของหน่วยการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีส่วนช่วยในการส่งเสริม การเรียนรู้ถึงกระบวนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติได้เป็นอย่างดี 

จากการศึกษาวัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่นที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า
เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการบริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองต่ อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเอง ท าให้เกิดการเรียนรู้ถึงระบอบประชาธิปไตย 

ควำมส ำคัญของกำรปกครองท้องถิ่น 
จากแนวความคิดในการปกครองท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการปกครองของ

รัฐบาลเพ่ือรักษาความมั่นคง และความผาสุกของประชาชน โยยึดหลักการกระจายอ านาจในการ
ปกครอง และเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเอง จึงสรุปความส าคัญในการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 

การปกครองท้องถิ่นเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครอง
ท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนรู้สึกว่าตนเองมี
ความเกี่ยวข้องกับการมีส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การปกครองท้องถิ่นท าให้เกิดความรับผิดชอบ
และหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นของตน ซึ่งจะนามาซึ่ งความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบ
ประชาธิปไตยในที่สุด (ชูศักดิ์ เที่ยงตรง, 2520: 6-7) โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติ 
ฝ่ายบริหาร การเลือกตั้งจะเป็นการฝึกฝนประชาชนให้ใช้ดุลยพินิจในการเลือกผู้แทนที่เหมาะสม  
ส าหรับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เข้าไปบริหารกิจการของท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้น าในท้องถิ่นจะได้ใช้ความรู้
ความสามารถในการบริหารงานท้องถิ่น ท าให้เกิดความคุ้นเคยช านาญในการใช้สิทธิและหน้าที่ของ
พลเมือง ซึ่งจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับชาติต่อไป 
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นอกจากนี้ การปกครองตนเองในรูปการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริงหรือการกระจายอ านาจ
ไปในระดับต่ าสุด คือ รากหญ้า ซึ่งเป็นฐานเสริมส าคัญของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ความล้มเหลวของระบบประชาธิปไตยมีหลายองค์ประกอบแต่องค์ประกอบ
ส าคัญอันหนึ่ง คือการขาดรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  (ลิขิต ธีรเวคิน, 
2533: 3) 

ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2539: 8-29) การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเป็น
หลักการส าคัญของการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่นมีขึ้นเพ่ือแบ่งเบาภาระของรัฐบาล 
เนื่องจากความจ าเป็นบางประการ ดังนี้ 

ภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากงบประมาณ
ในแต่ละปีตามความเจริญเติบโตของประเทศ รัฐบาลไม่อาจจะด าเนินการในการสนองความต้องการ
ของประชาชน ในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง เพราะแต่ละท้องถิ่นย่อมมีปัญหาและความต้องการที่  
แตกต่างกัน การแก้ไขปัญหาหรือจัดบริการโครงการในท้องถิ่นโดยรูปแบบที่เหมือนกัน ย่อมไม่เกิดผล
สูงสุด ท้องถิ่นย่อมรู้ปัญหาและเข้าใจปัญหาได้ดีกว่า ผู้ซึ่งไม่ได้อยู่ในท้องถิ่นนั้น ประชาชนในท้องถิ่นจึง
เป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นมากที่สุด จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชน
ในท้องถิ่นด าเนินการดังกล่าวเอง 

ดังนั้น หากไม่มีหน่วยการปกครองท้องถิ่น รัฐบาลจะต้องรับภาระด าเนินการทุกอย่างและไม่
แน่ว่าจะตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นทุกพ้ืนที่หรือไม่ รวมทั้งจะต้องด าเนินการเฉพาะท้องถิ่น
นั้น ๆ ไม่เกี่ยวกับท้องถิ่นอ่ืน หากได้จัดให้มีการปกครองท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการเองแล้วภาระของ
รัฐบาล ก็จะผ่อนคลายไป รัฐบาลจะมีหน้าที่เพียงแต่ควบคุม ดูแลเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น เพ่ือให้ท้องถิ่นมี
มาตรฐานในการด าเนินงานยิ่งขึ้น 

โกวิทย์ พวงงาม และอลงกรณ์ อรรคแสง (2547: 7) ลักษณะส าคัญขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไทยต้องมีองค์ประกอบ 5 ประการ ดังนี้  

1) เป็นองค์กรในชุมชนที่มีขอบเขตพ้ืนที่ปกครองที่ก าหนดไว้แน่นอน 
2) มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย หรือกฎหมายรับรองสถานะความเป็น

ท้องถิ่น 
3) มีอิสระในการด าเนินกิจกรรมและสามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองในการวินิจฉัยและ

ก าหนดนโยบายภายใต้การควบคุมของรัฐ 
4) มีการจัดองค์กรเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายสภาท้องถิ่นหรือจัดในรูปแบบอื่น 
5) ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นโดยการเลือกตั้งคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา

ท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมและติดตาม ตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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4.3 แนวคิดเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ให้ความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ว่า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด วิสัยทัศน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ  
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าและให้ความหมายรวมถึงการ เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีดังนี้ 
1) แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
2) เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3) เป็นการเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและอ าเภอ 
4) เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนา 
1) ผู้รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์

ความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและเสนอแผนงานโครงการให้ผู้บริหารพิจารณาและให้
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา 

2) จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือให้ได้ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
3) ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา

และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมข้อมูลและปัญหาความต้องการของ
ประชาชน และคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา เพ่ือร่วมกันพิจารณาจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และเมื่อได้แนวทางการพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วจัดประชุมร่วมกับ
ตัวแทนภาคประชาชนว่ามีโครงการหรือกิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

4) การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
5) ก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
6) จัดท ารายละเอียดของโครงการและกิจกรรมการพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนา

ท้องถิ่น 
7) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและเสนอคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่นพิจารณา 
8) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นจากนั้นเสนอ

แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ต่อไป 
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ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล 
 

4.4 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
การศึกษาในหัวข้อเรื่องปัญหาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในเรื่องการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา 

เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีนั้น จากการศึกษาค้นคว้ายังไม่พบว่า  
มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้โดยตรงจะมีแต่เพียงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่พอจะเทียบเคียงได้เท่านั้น  
ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าวได้ดังนี้ 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัด
ประชุมประชาคม 

            รวบรวมประเด็นการพฒันา ปัญหาความต้องการ
จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น             

รวบรวมประเด็นการพัฒนา ปัญหาความต้องการจดัท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนและปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเสนอสภาท้องถิ่น
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

นายอ าเภออนุมัตแิละผู้บรหิารท้องถิ่นประกาศใช้เทศบัญญตัิ
งบประมาณ 

                                                              รายจ่าย
ประจ าป ีด าเนินการตามเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี                                                             

รายจ่ายประจ าป ี

ติดตามและประเมินผลโครงการประจ าปีงบประมาณ                                                              
รายจ่ายประจ าป ี
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ปรินดา ถิรศิลาเวทย์ (2550: 117-120) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
ชุมชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม” พบว่า 

1) การมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่าการมีส่วนร่วมอยู่
ในระดับมาก จ านวน 1 ด้าน คือ ด้านการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
ปานกลาง จ านวน 5 ด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ด้านการคัดเลือกและจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา ด้านการเตรียมการจัดท าแผน ด้านการตัดสินใจเลือกยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาในห้วงสามปี ด้านการจัดท าร่างแผนพัฒนา และด้านการจัดท ารายละเอียดโครงการ
หรือกิจกรรมการพัฒนา 

2) การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม พบว่าคณะกรรมการชุมชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ไม่แตกต่างกัน 

วาสนา ถิ่นขาม (2548: 64-66) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
วางแผนพัฒนาต าบลในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเก่าขาม อ าเภอน้ ายืน จังหวัด
อุบลราชธานี” พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง โดยขั้นรวบรวมปัญหาหรือ  
ความต้องการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และขั้นตอนร่วมก าหนดโครงการหรือกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
ซึ่งพบว่า ประชาชน มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนพัฒนาต าบล โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 2 ขั้นตอนดังนี้ รวบรวมปัญหาหรือความต้องการขั้นร่วม
ปฏิบัติการ ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลหรือสาเหตุปัญหา ขั้นติดตามการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ขั้นร่วม
ก าหนดโครงการหรือกิจกรรม และมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 2 อันดับ ในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ เข้าร่วมประชุม
เพ่ือปรึกษาปัญหาหรือกิจกรรม และมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 2 อันดับ ในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ เข้าร่วม
ประชุมเพ่ือปรึกษาปัญหาหรือความต้องการของหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมเพ่ือหาวิธีแก้ปัญหาของ
หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมเพ่ือหาสาเหตุของหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมเพ่ือเห็นชอบโครงการของหมู่บ้าน 
เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น/วันส าคัญทางศาสนาของ อบต. เข้าร่วมการด าเนินงานด้านการ
พัฒนางานของหมู่บ้าน ได้มีการสอบถามโครงการหรือกิจกรรมของหมู่บ้านกับ อบต. ได้มีการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมตามแผนพัฒนาต าบล 

ปิยนุช แสงวุธ (2544: 74-77) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น ต าบลนางาม อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่
ไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล  
ที่มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 20 คน พบว่า ผู้เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาศัยในท้องถิ่นมาตั้งแต่เกิดและ 
ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีส่วนร่วมในการจัดตั้งคณะท างานจัดท า
แผนพัฒนาต าบล เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของต าบล รวบรวมและจัดกลุ่มปัญหาและความต้องการ
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ของต าบล ศึกษานโยบายจังหวัดและอ าเภอ ก าหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล กลั่นกรอง
ปัญหาและความต้องการ จัดล าดับส าคัญของปัญหาและความต้องการ ก าหนดแนวทางพัฒนาต าบล 
และก าหนดกิจกรรมตามโครงการ/งาน ผู้เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนใหญ่จะให้ความ
ร่วมมือในการเข้าประชุมทุกครั้ง 

ปัญหาที่พบคือ ผู้เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล จะมีระดับการมีส่วนร่วมในการร่วม
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น รับรู้ และเข้าใจระบบการวางแผนมากกว่าประชาชน ท าให้การพัฒนาท้องถิ่น
ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน ประชาชน ขาดความรู้ 
ความเข้าใจ ขาดวิสัยทัศน์ในการมีส่วนร่วมวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
5. วิธีกำรศึกษำวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เป็นการศึกษาเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพ่ือศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย ระเบียบ ความเป็นมา และผลงานวิจัยต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องโดยน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  มีระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในกำรวิจัย 
1) การศึกษาชิ้นนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ดังนี้ 

(1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลที่
ใช้ในการศึกษาจากประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ จ านวน 22 คน กรณีศึกษา
เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี   

ปัญหำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน
กระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนในกระบวนกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำท้องถิ่น 
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(2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือ บทความ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต 

2) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

จากประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ  
3) การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลที่ใช้ใน

การศึกษาจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ จ านวน 22 คน และใช้การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-Depth Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ ในประเด็นต่าง ๆ  
โดยปราศจากอคติของผู้วิจัย ที่จะต้องน าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตลอดจนสรุปผล ในกรณีที่
ได้มาทบทวนข้อมูลแล้วพบว่ายังข้อมูลไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามที่ต้องการ ผู้วิจัยจะได้มีการโทรศัพท์ไป
สอบถามเพ่ิมเติมในภายหลัง โดยการสัมภาษณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรูปแบบการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ซึ่งได้สัมภาษณ์ถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4) การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล 
ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เช่น หนังสือ 

บทความ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต มาพิจารณาร่วมกับข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจากประชาชนภายในเขตเทศบาล
ต าบลกุดหมากไฟ กรณีศึกษาเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  
วิ เคราะห์ตามกระบวนการของงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบการเขียนกรณีศึกษา ประกอบกับ
ประสบการณ์จากการสังเกตการณ์ของผู้ศึกษา และน าเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีการเชิงบรรยาย 
 
6. ผลกำรศึกษำ 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนของชุมชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การศึกษาเรื่องปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากแหล่งข้อมูลการศึกษา
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จากแหล่งข้อมูลที่ ใช้
ในการศึกษาประชาชนที่เข้าร่วม และไม่ได้เข้าร่วมในกระบวนการประชาคม เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จ านวน 11 หมู่ ๆ ละ 2 คน เป็นจ านวน 22 คน ผลการศึกษาแบ่งเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ 
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1) ปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  

2) กระบวนการขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ของเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  

3) ปัญหา และอุปสรรค ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  

1) ปัจจัยที่มีผลกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ของเทศบำลต ำบลกุดหมำกไฟ อ ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธำนี 

จากการสัมภาษณ์ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาประชาชนที่เข้าร่วมประชุมประชาคม  
มีจ านวน 8 คน และไม่ได้เข้าร่วมจ านวน 14 คน ซึ่งสรุปเหตุผลที่ต้องการเข้าร่วมประชาคมของ
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้  

1) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาที่เข้าร่วมประชาคมในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ของเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ โดยปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จากการรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ของผู้ศึกษาพบว่า มีหลายปัจจัย สรุปได้ดังนี้ 

(1) ประชาชนต้องการเสนอปัญหา และความเดือดร้อนของหมู่บ้านเพ่ือให้หมู่บ้านมี
ความเจริญก้าวหน้า มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ดีขึ้น โดยร่วมแสดงความคิดเห็น
หรือเสนอแนะข้อมูลให้เทศบาลต าบลกุดหมากไฟได้ทราบ เพ่ือพัฒนาให้ท้องถิ่นให้มีความเจริญขึ้นไป
ซึ่งโครงการต่าง ๆ ที่เสนอขอเพ่ือพัฒนานั้น เป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ทั้งสิ้น เพ่ือให้ด าเนินการใน
การจัดบริการสาธารณะต่าง ๆ เช่น การก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน จะได้ รับความสะดวกหรือได้รับ
ประโยชน์ในชุมชนเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์กับคนหมู่บ้านอ่ืน ๆ ที่สัญจรไปมาอีกด้วย 

(2) ประชาชนต้องการติดตามประเมินผลงานการด าเนินงานของงบประมาณที่ลงใน
การบริการสาธารณะให้หมู่บ้านของตนเอง 

(3) ต้องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(4) การที่เข้ามาร่วมในการประชาคมส่วนหนึ่งนั้น เพราะอยากเห็นแผนพัฒนา

ท้องถิ่นของเทศบาลเป็นแผนที่ยั่งยืนและสามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นของแหล่งข้อมูลที่ ใช้ ในการศึกษาที่ เข้าร่วมประชาคมใน

กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลกับการมี
ส่วนร่วมคือ ต้องการร่วมเสนอปัญหาและเสนอข้อคิดเห็นที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเพ่ือให้เทศบาลต าบลกุด
หมากไฟ ได้รับทราบ และจัดท าโครงการที่จะสามารถแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านหรือพัฒนาหมู่บ้านให้ดี
ขึ้น โดยบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลและใช้ในการพิจารณาจัดท างบประมาณ 
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2) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ของเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ โดยปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
จากการรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ของผู้ศึกษาพบว่า มีหลายปัจจัย สรุปได้ดังนี้ 

(1) ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไม่สะดวกที่จะเข้าร่วม
ประชาคม เพราะต้องท างาน การท างานไม่มีเวลาที่แน่นอน รวมทั้งการจัดประชุมประชาคมจัดใน
เวลาราชการ ซึ่งไม่ตรงกับเวลาและวันหยุดท าให้ไม่สามารถเข้าไปร่วมเวทีประชุมประชาคมได้ 

(2) ความไม่เข้าใจและไม่เห็นประโยชน์รวมถึงความส าคัญจากการประชุมประชาคม 
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(3) งบประมาณ กล่าวคือ ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถจัดสรรให้ทุกโครงการที่ประชาชนเสนอมา บางครั้งเกิดความล่าช้า
ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่เสนอ จึงท าให้เกิดความเบื่อหน่าย ซึ่งส่งผลให้ประชาชนที่เสนอ
โครงการแต่ไม่ได้รับงบประมาณ จึงขาดความศรัทธาในการเข้าร่วมเวทีประชาคม 

(4) การประชาสัมพันธ์ก าหนดการประชุมประชาคม คือ ประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สายทางหอกระจายข่าว ประชาสัมพันธ์ในเวลาราชการ ท าให้ผู้ที่ประกอบอาชีพ ที่ออกไปท างานไม่
สามารถทราบการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว 

(5) การไม่มีรางวัลตอบแทน ไม่มีสิ่งจูงใจ หรือไม่มีของแจก จึงไม่อยากเข้าร่วม
ประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จากการรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ของผู้ศึกษาพบว่า จะให้เหตุผลที่คล้ายกันเหตุผลแรกคือ  
ไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชาคมเพราะ ไม่มีเวลาต้องท างาน การท างานไม่มีเวลาที่แน่นอน 

รองลงมาคือสาเหตุความไม่เข้าใจ/ไม่เห็นประโยชน์ และไม่เห็นความส าคัญของการประชุมประชาคม 
รวมทั้งงบประมาณไม่เพียงพอกับการด าเนินการทุกโครงการที่เสนอมา และเหตุผลเรื่องการไม่ทราบ
ก าหนดการประชาคมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ จึงท าให้ไม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรม และเหตุผลสุดท้ายคือการไม่มีสิ่งจูงใจหรือไม่มีของแจกจึงไม่อยากเข้าร่วมประชุมประชาคม
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2) กระบวนกำรขั้นตอนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น ของเทศบำลต ำบลกุดหมำกไฟ อ ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธำนี  

จากการศึกษา พบว่าการเข้าร่วมประชุมประชาคมส าหรับประเด็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกุดหมากไฟในแต่ละ
ขั้นตอน พบว่าในแต่ละข้ันตอนได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังนี้ 
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(1) ขั้นเตรียมการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และ
หนังสือสั่งการ ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ซึ่งก าหนดระยะเวลาการใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี และในขณะนี้เทศบาลต าบลกุดหมากไฟใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และ 
มีการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ถึง (ฉบับที่ 1) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย ในการ
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงจะด าเนินการในช่วงปลายเดือน
ธันวาคมของทุกปี เพ่ือออกประชาคมเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ทันกับสถานการณ์
ความเดือนร้อน สภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนในช่วงเวลานั้น ๆ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน จะท าการรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัญหาของประชาชนที่เคยเสนอมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา ว่ามีโครงการใดที่ด าเนินการไปแล้วบ้าง และเหลือโครงการใดบ้างที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ เพ่ือเตรียมน าเสนอในเวทีการประชุมประชาคม โดยจะก าหนดวันประชาคมเสนอต่อ
นายกเทศมนตรี เมื่อนายกเทศมนตรีอนุมัติ ก็จะด าเนินการแจ้งผู้น าชุมชน คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  ทุกครั้งที่มีการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลจะต้องจัดเวทีประชาคมก่อนทุกครั้ง  โดยประชาชนจะได้รับข่าวสารการประชาคม 
จากเสียงตามสายหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน ว่าจะมีการประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบและเข้าร่วมการประชุมประชาคม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วม
การประชุมประชาคมเพราะต้องการเสนอปัญหาความต้องการของชุมชนตนเอง 

(2) ขั้นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การประชุมประชาคมเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ จะด าเนินการท าหนังสือเชิญ

ประชุมประชาคม และประสานกับผู้น าชุมชนเพ่ือนัดหมายวัน/เวลา/สถานที่ในการประชุมประชาคม  
โดยผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ ผ่านเสียงตามสายหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน และป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้น าชุมชน สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เกี่ยวข้อง เมื่อถึง
วันประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านประชาชนเข้ามาลงชื่อเพ่ือเป็นหลักฐาน เมื่อเริ่มเวทีประชุม
ประชาคม นายกเทศมนตรีต าบลกุดหมากไฟ ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล จะอธิบายและ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ ข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงผลการด าเนินงานของเทศบาลที่ผ่านมาให้ประชาชนทราบ 
จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอปัญหา ความต้องการและความคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนซักถาม
ข้อสงสัยที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ เมื่อประชาชนเสนอประเด็นปัญหาความ
ต้องการแล้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ก็จะน าเสนอปัญหาความต้องการต่อเวทีการประชุมการ
ประชาคม ให้ผู้เข้าร่วมประชาคมทุกคนเป็นผู้ร่วมกันตัดสินใจรวมทั้งจัดล าดับความส าคัญของปัญหา
และความต้องการในแต่ละหมู่บ้าน ในทุกครั้งของการประชุมประชาคมเจ้าหน้าที่จะจดบันทึกรายงาน
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การประชุมหรือบันทึกเสียงการประชุมไว้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินในขั้นตอนการจัดท า
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปส าหรับการประชุมประชาคมระดับ
ต าบล จะเชิญคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลกุดหมากไฟ ทุกท่าน เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการประเด็น
การพัฒนาและประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ 

ส าหรับการประชุมประชาคมระดับต าบล จะเชิญคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลกุดหมากไฟ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ ทุกท่าน เพ่ือแจ้งแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ 

ในส่วนของการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุด
หมากไฟ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดเลือกกันเองในเวทีการประชุมประชาคมโดยใช้
วิธีการเสนอชื่อ และโหวตเลือกโดยการยกมือให้คะแนน เพ่ือให้ได้ตัวแทนภาคประชาชนที่เกิดจากการมี
ส่วนร่วมโดยตรง ซึ่งผู้ เข้าร่วมประชุมทุกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก็จะได้รับเลือกให้ร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลมีตัวแทนจากหลายฝ่ายเข้า
ร่วมพิจารณาร่วมกันคิด ตัดสินใจ เพ่ือให้โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของเทศบาล 
และเป็นไปตามที่ประชาชนเสนอโครงการ/กิจกรรมไว้ 

จากการศึกษาท าให้ทราบว่า หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการประชาคมลง นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน จะน าข้อสรุป ปัญหา ความต้องการของประชาชนจากเวทีประชาคมท่ีรวบรวมไว้เข้า
ไปสู่ขั้นตอนการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พิจารณาปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ ประกอบด้วย ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ เพ่ือให้ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเกิดความชัดเจน 
และครอบคลุมมากขึ้น ต่อจากนั้นจึ งเข้าไปสู่ขั้ นตอนการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลจะเข้าร่วมประชุมและปรึกษาหารือร่วมกัน เพ่ือให้โครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่เสนอผ่านเวทีการประชุมประชาคม 
จากนั้นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และเสนอต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลกุดหมากไฟลงนามประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนทราบ
อย่างทั่วถึง 
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(3) ขั้นหลังจากจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 เมื่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแล้ว นายกเทศมนตรีจะต้องลงนามประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น จะต้องประกาศให้ประชาชนทราบ การมีส่วนร่วมในขั้นหลังจากการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พบว่า เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ ได้ประกาศการอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนทราบโดย
ปิดประกาศไว้ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายของหมู่บ้าน 
ซึ่งสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของประชาชนที่ให้ข้อมูลตรงกันว่าได้รับทราบข้อมูลการประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ จากเสียงตามสายของหมู่บ้าน 

การมีส่วนร่วมในขั้นตอนหลังจากจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการ
ให้ประชาชนร่วมติดตามในการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล เพ่ือจะสามารถน า 
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์และปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป ในขั้นตอนติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ซึ่งจะมีตัวแทน
ของภาคประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกจากเวทีประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการในการติดตาม
ประเมินผลด้วย โดยคณะกรรมการจะร่วมกันติดตามประเมินผลเทศบาลว่า ได้ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาที่ตั้งไว้เพียงใด มีข้อบกพร่อง หรือปรับปรุงอะไรบ้างส าหรับประชาชนทั่วไปในแต่ละ
หมู่บ้าน จะใช้การประเมินโดยใช้แบบประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมโดยสุ่มแจกให้ชาวบ้าน
เป็นผู้ประเมินด้วยตนเอง และในกรณีที่ประชาชนทั่วไปต้องการรับทราบข้อมูลการด าเนินงานที่
เกี่ยวกับแผนพัฒนาฯนอกเหนือจากที่เทศบาลได้ปิดประกาศเผยแพร่ไว้ ประชาชนสามารถท าได้โดย
เข้าพบและสอบถามได้จากผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าชุมชน 
หรือหากต้องการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนก็สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
แต่ที่ผ่านมาไม่มีใครเข้าร่วมประชุม 

3) ปัญหำและอุปสรรค ในกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น ของเทศบำลต ำบลกุดหมำกไฟ อ ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธำนี   

จากการศึกษาและสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้ให้ข้อมูลถึงปัญหาและอุปสรรค
ในการเข้าร่วมเวทีประชุมประชาคมของประชาชนในต าบลกุดหมากไฟ โดยสรุปประเด็นได้ดังนี้ 

(1) เทศบาลต าบลกุดหมากไฟมีงบประมาณอยู่อย่างจ ากัด จากการน าข้อมูลรายรับ
และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ น าไปวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ
ปีงบประมาณ ซึ่งเป็นข้อมูลจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีงบประมาณ 2561, 
2562 และ 2563 รายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางที่ 6.1 ข้อมูลรายรับและรายจ่ายปี จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 , 2562 
และ 2563 ของเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ 

รำยรับ ปี 2561 (บำท) ปี 2562 (บำท) ปี 2563 (บำท) 

 46,907,301   53,927,597   56,857,500   
รำยจ่ำย    

งบกลาง 12,808,572 13,358,988 13,206,110 

งบบุคลากร 16,328,565 20,833,580 23,044,982 
งบด าเนินงาน 8,343,711 11,327,929 11,704,728 

งบลงทุน 6,442,053 5,995,100 6,586,680 
งบเงินอุดหนุน 2,984,400 2,412,000 2,315,000 

รวมรำยจ่ำยจำกงบประมำณ 46,907,301 53,927,597 56,857,500 

 
จากตารางจะเห็นได้ว่า งบประมาณที่เทศบาลต าบลกุดหมากไฟได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล

ในแต่ละปีต้องน าไปใช้จ่ายในหลายด้าน เช่น งบบุคลากร เงินเดือนฝ่ายการเมือง/ฝ่ายประจ า  
เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินสมทบกองทุนต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน  
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ งบซ่อมแซม ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในส านักงาน และโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ด้าน ซึ่งรายจ่ายทั้งหมดมาจากรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรมาในแต่ละปีงบประมาณ  
การจัดสรรงบประมาณให้กับเทศบาลของรัฐบาลจะรวมถึงค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกอย่าง 
และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งเป็นรายจ่ายประเภทงบกลาง
และเป็นรายได้แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายงบประมาณเป็นแค่เงินผ่านบัญชีรายได้ของ
เทศบาล ซึ่งในแต่ละปีมีมากถึงประมาณ 20 ล้านบาท ท าให้งบประมาณรายรับที่แท้จริงของเทศบาลมี
จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับรายจ่ายด้านต่าง ๆ ท าให้งบประมาณในการน าไปด าเนินโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ด้านของเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ มีอยู่อย่างจ ากัดเพราะต้อง
น างบประมาณไปใช้จ่ายในหลายด้านท าให้การด าเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นท าได้น้อยเมื่อ
เทียบกับความต้องการของประชาชน การด าเนินโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งเป็นความ
ต้องการหลักของประชาชนในท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียง 10 เปอร์เซ็นของงบประมาณ
ทั้งหมด ท าให้ไม่สามารถด าเนินการครบตามความต้องการรวมถึงการน าไปด าเนิ นโครงการใน
ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ เป็นแต่ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากท าให้บางครั้งไม่สามารถ
จัดสรรงบประมาณได้  

ซึ่งจากข้อมูลจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2561-2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางที่ 6.2 ข้อมูลโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ในปี พ.ศ. 2561-2563 ของ
เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ 

ปี รำยจ่ำย 
(บำท) 

โครงกำรใน
แผนพัฒนำ

ท้องถิ่น 

โครงกำรน ำไปจัดท ำเทศ
บัญญัติงบประมำณ

รำยจ่ำย 

จ ำนวนงบประมำณในกำร
ด ำเนินกำร (บำท) 

2561 46,907,301 180 81 (คิดเป็น 45%) 20,673,730 (คิดเป็น 44.07%ของ
งบประมาณรายจ่ายทั้งหมด) 

2562 53,927,597 503 67 (คิดเป็น 13.32%) 12,999,142 (คิดเป็น 24.10%ของ
งบประมาณรายจ่ายทั้งหมด) 

2563 56,857,500 235 60 (คิดเป็น 25.53%) 10,672,210 (คิดเป็น 18.77%ของ
งบประมาณรายจ่ายทั้งหมด) 

   
จากตาราง โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกุดหมากไฟมีแหล่งที่มาของ

โครงการ ดังนี้ 1) จากเวทีการประชุมประชาคมที่ประชาชนเสนอปัญหาความต้องการ 2) ผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น 3) ผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล 4) ส่วนราชการต่าง ๆ ภายในเขต
เทศบาลซึ่งเป็นโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาล และที่ว่าการอ าเภอที่เทศบาลตั้งอยู่  
5) โครงการพระราชด าริ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย จะเห็นได้ว่าที่มาของโครงการ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจากหลายแหล่งที่มาท าให้โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก และ
เมื่อน าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปีเปรียบเทียบกับโครงการที่ถูกน าไปจัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีถือว่ามีจ านวนน้อย และจะเห็นได้ว่าจ านวนเงินที่ใช้ในการด าเนิน
โครงการที่ถูกน าไปจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณมีจ านวนเงินน้อย 
เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปีต้องจัดสรรเงินในการด าเนิน
โครงการให้ครบยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ด้าน โดยในแต่ละโครงการที่ถูกน ามาจัดท า เทศบัญญัติจะมีจ านวน
เงินไม่มาก โดยเริ่มจากหลักพัน หลักหมื่น และหลักแสนไม่มีโครงการที่มีจ านวนเงินเกิดหนึ่งล้าน  
โดยโครงการที่ใช้งบประมาณหลักแสนจะเป็นโครงการด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งเฉลี่ยแล้วถูก
จัดสรรประมาณหมู่บ้านละ 500,000 บาท โดยต าบลกุดหมากไฟมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ซึ่งจะเห็นได้
ว่าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจากความต้องการจากหลายแหล่งที่มาและมีโครงการจ านวนมาก 
แต่โครงการส่วนมากในแผนพัฒนาท้องถิ่นจะมาจากความต้องการของประชาชน แต่ด้วยงบประมาณ
ของเทศบาลมีอยู่อย่างจ ากัด เพราะต้องน าไปใช้จ่ายในหลายด้านท าให้การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
การแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนไม่ครบครบถ้วน ทั่วถึง และรวดเร็วตามที่ประชาชนเสนอ
ไว้ จึงท าให้ประชาชนไม่อยากมาเข้าร่วมประชุมประชาคมและเกิดความเบื่อหน่าย เพราะสิ่งที่เสนอไป
ไม่ได้รับการแก้ไข และไม่เข้าใจว่างบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีไม่เพียงพอ  
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เมื่อมาประชุมและเสนอความต้องการในปีนี้ พอปีหน้ายังไม่สามารถท าให้ได้ก็จะมีเสียงสะท้อนว่าขอ
แล้วก็ไม่ได้ ไม่อยากมา และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล
ซึ่งต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก แต่ประชาชนเสนอเข้าแผนไว้ทางเทศบาลก็จะด าเนินการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่เมื่อไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณลงมา และ
งบประมาณของเทศบาลก็ไม่เพียงพอ เพราะเป็นโครงการขนาดใหญ่แต่เป็นความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี เมื่อยังไม่สามารถด าเนินการได้ ประชาชนก็จะคิดว่าเสนอไปแล้วไม่เห็นเทศบาลให้
ความสนใจ จึงท าให้ไม่อยากเข้ามาร่วมเวทีประชุมประชาคมอีก ซึ่งข้อมูลของประชาชนที่กล่าวถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมที่ไม่เข้ามาร่วมประชาคมว่า “ไปเสนอโครงการอะไร ก็ไม่เคยได้สักที” 

2) โดยแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาประชาชน ให้ข้อมูลว่าเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ซึ่งเวลาการท างานจะอยู่ในช่วงกลางวันตั้งแต่เวลาประมาณเก้าโมง
เช้าถึงห้าโมงเย็น แต่ทางเทศบาลได้จัดการประชุมประชาคมในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งเป็นเวลาราชการ 
โดยแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาให้ข้อมูลที่ตรงกันว่า การก าหนดการประชาคมไม่ตรงกับวัน เวลา  
ทีห่ยุดท างาน ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้าร่วมเวทีประชุมประชาคม 

3) จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมในการประชุมประชาคมมีจ านวนน้อย ซึ่งจากข้อมูลรายงาน
การประชุมชาคมของเทศบาลต าบลกุดหมากไฟของปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 โดยในปี พ.ศ.
2562 มีประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมประชาคม จ านวน 1,031 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
13.02 จากจ านวนประชากรทั้งหมดของต าบลกุดหมากไฟในปี พ.ศ. 2562 จ านวน 7,915 คน และใน
ปี พ.ศ.2563 มีประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมประชาคม จ านวน 980 คน ซึ่งคิดเป็น  
ร้อยละ 12.40 จากจ านวนประชากรทั้งหมดของต าบลกุดหมากไฟในปี พ.ศ. 2563 จ านวน 7,898 คน     
แหล่งข้อมูลประชากรจากส านักทะเบียนอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ. 2562 และ  
ปี พ.ศ. 2563 จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกุดหมากไฟมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับต่ า เมื่อเทียบจากจ านวนประชากรทั้งหมดของต าบล
กุดหมากไฟกับจ านวนประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ ซึ่งเกิดจากประชาชนบางคนคิดว่าการจัดท าแผนไม่มีประโยชน์
กับตนเองโดยตรง โดยไม่ได้ให้ความสนใจ ความส าคัญ และไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย 
และวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าคืออะไร เป็นเรื่องที่ไม่มีผลกระทบกับเขาท าให้ไม่
อยากจะเข้าร่วม มีความคิดว่าการท างานเป็นเรื่องส าคัญกว่า ซึ่งคนส่วนมากไม่เห็นประโยชน์ของการ
ประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะเขาไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงกับการพัฒนา
โครงการต่าง ๆ คือ คนส่วนมากเห็นความส าคัญของตนเองมากกว่า อะไรที่ไม่มีผลกระทบกับตนเอง
โดยตรง ไม่มา ไม่ร่วม คิดแต่ว่าเสียเวลา 
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4) ประชาชนบางคนไม่ทราบการประชาสัมพันธ์  เนื่องจากเวลาในการประชาสัมพันธ์ตรงกับ
เวลาที่ต้องออกไปประกอบอาชีพตั้งแต่ตอนเช้ากลับมาในตอนเย็น จึงท าให้ไม่ทราบว่าทางเทศบาล
ก าหนดการประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

5) ประชาชนบางคนคิดว่าถ้ามีของแจกฟรีหรือสิ่งจูงใจก็จะท าให้เข้าร่วมการประชาคม เช่น  
การให้ข้อมูลของ วรเชษฐ์ ชมติวัง ซึ่งมีอาชีพเป็นเกษตรกร ได้กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคในการเข้า
ร่วมประชุมประชาคมว่า “เรื่องวันเวลา เป็นเรื่องส าคัญ น่าจะจัดวันเสาร์-อาทิตย์ หรือหลังจากเวลา
ท างาน และถ้าเป็นไปได้ชาวบ้านส่วนใหญ่จะชอบของแจก เพ่ือเป็นสิ่งจูงใจในการเข้าร่วมประชาคม” 
พ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลกุดหมากไฟยังอยู่ในพ้ืนที่ชนบทประชาชนส่วนมากท าอาชีพเกษตรกรรมเป็น
หลัก ท าให้ยังมีแนวคิดที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับสิ่งของจูงใจเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการเข้าร่วมกิจกรรม
ของเทศบาล ซึ่งเห็นได้จากการเข้าร่วมของประชาชนในโครงการต่าง ๆ ที่เทศบาลจัดขึ้นถ้าโครงการ
ใดมีการแจกสิ่งของหรือประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงก็จะมีผู้เข้าร่วมจ านวนมาก เช่น โครงการฉีด
วัคซีนสุนัข และแมว โครงการด้านสาธารณสุข โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เป็นต้น 

6) การเมืองมีอิทธิพลผลต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาล ใช้อ านาจแทรกแซงในการก าหนดปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากความต้องการของ
ตนเองและฐานเสียงทางการเมือง ซึ่งโครงการไม่ได้ผ่านการท าประชาคมหรือรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในท้องถิ่น แต่โครงการถูกน ามาบรรจุเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่น และถูกเลือกเพ่ือที่จะน ามา
พิจารณาจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท าให้โครงการที่ประชาชนเสนอในการประชุม
ประชาคม และเรียงล าดับความส าคัญของปัญหาตามความต้องการของประชาชนไม่ถูกน ามาจัดท า
เป็นงบประมาณรายจ่าย ท าให้โครงการไม่ได้มากจากปัญหาและความต้องการของประชาชนโดย
แท้จริง 

7) ตัวแทนประชาคมท้องถิ่น ซึ่งเป็นตัวแทนของภาคประชาชนที่เข้ามาท าหน้าที่ ใน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 4 ปี ในคณะกรรมการแต่ละชุดจะมีตัวแทนประชาคมท้องถิ่น จ านวน 3 คน เพ่ือเข้ามาท า
หน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการน าเสนอสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
รวมถึงการร่วมแสดงความคิดเห็นในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในเรื่องต่าง ๆ แต่ปัญหาที่
พบคือตัวแทนประชาคมท้องถิ่นไม่ค่อยเข้าร่วมการประชุม หรือเข้าร่วมเป็นบางครั้ง และในการเข้า
ร่วมประชุมจะไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นมีเพียงแต่นั่งฟังความคิดเห็นของคณะกรรมท่านอ่ืนที่เป็น
ตัวแทนของส่วนราชการท าให้การเข้ามาท าหน้าที่เป็นตัวแทนของภาคประชาชนยังไม่เป็นไปตาม
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อ านาจหน้าที่ตามท่ีระเบียบก าหนดไว้ ท าให้ประชาชนที่เลือกตัวแทนประชาคมท้องถิ่นเข้ามาไม่ได้รับ
ประโยชน์จากการเลือกตัวแทนภาคประชาชนเพ่ือเข้ามาท าหน้าที่เป็นตัวแทน ซึ่งตัวแทนประชาคม
ท้องถิ่น ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และให้ความส าคัญในบทบาทอ านาจหน้าที่ของตนเองตามที่
ระเบียบก าหนด โดยตัวแทนประชาคมท้องถิ่นของคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด ยังไม่เคยเข้ารับการ
ฝึกอบรม หรือรับความรู้ในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และทราบถึงอ านาจหน้าที่ตาม
ระเบียบก าหนด ท าให้ประชาคมท้องถิ่นไม่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมประชุม และรวมถึงปัญหาเรื่อง
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด ที่ในขณะนี้ยังไม่มีระเบียบก าหนดให้มีค่าตอบแทนส าหรับ
คณะกรรมการที่ เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ งต้องมี ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ค่าเสียเวลา รวมถึงค่าเสียโอกาสต่าง ๆ ท าให้คณะกรรมการขาดแรงจูงใจในการเข้าร่วมประชุม 

8) ข้อจ ากัดด้านเวลา ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประเด็นเกี่ยวกับห่วงเวลาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ซึ่งเป็นเล่มแผนที่ใช้ใน
ปัจจุบันตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยหนังสือดังกล่าวได้ก าหนดให้เทศบาล จัดท าแผนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 เดือน
มิถุนายน 2562 จากตรงนี้จะเห็นได้ว่า หนังสือซักซ้อมออกมาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และ
ก าหนดให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ให้เวลาในการ
ด าเนินการจัดท าเพียง 1 เดือน ซึ่งแผนที่ออกมาก็ย่อมที่จะไม่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เพราะมี
ข้อจ ากัดด้านเวลาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และก่อนหน้านี้ไม่เคยได้มีการเปิดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนในการจัดท าแผน แต่หลังจากวันที่ 15 เดือนมิถุนายน ที่ด าเนินการจัดท า
แผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ได้มีการเปิดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามมาอีกมากมาย ซึ่งการเปิดอบรมควรมีก่อนการให้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

9) ข้อจ าจัดด้านระเบียบ กฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการ
จัดท างบประมาณรายจ่าย ซึ่งระเบียบทั้ง 2 ระบุชัดว่าให้ใช้แผนเป็นกรอบและแนวทางในการจัดท า
งบประมาณ ซึ่งงบประมาณในเทศบัญญัติต้องเท่ากับหรือน้อยกว่างบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
และโครงการที่จะน ามาจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่านั้น ท าให้ไม่มี
ความยืดหยุ่นในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดท างบประมาณรายจ่าย ซึ่งในบ้าง
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ครั้งประชาชนมีปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนทางเทศบาลก็ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้
เนื่องจากโครงการไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต้องออกไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปพลางก่อน 
เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอน ที่มีความยุ่งยากหลายขั้นตอนซึ่งต้องใช้ระยะเวลา
ในการด าเนินการ ท าให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายในขั้นตอนการท างานของราชการ เพราะการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน 

 
7. สรุปผลกำรศึกษำ และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่อง “ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
กรณีศึกษา เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกุด
หมากไฟ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้สามารถ
พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

7.1 สรุปผลกำรศึกษำ 
1) ปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จากการศึกษาสรุปได้ว่าปัจจัยที่มีผลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมประชุม

ประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ จากแหล่งข้อมูลที่ใช้ใน
การศึกษาซึ่งเป็นประชาชนที่เข้าร่วมในเวทีประชาคม ปัจจัยหลักคือ ประชาชนต้องการใช้โอกาสใน
เวทีประชาคมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเองให้มีความเจริญ ก้าวหน้า 
และต้องการให้เทศบาลต าบลกุดหมากไฟได้รับทราบ พร้อมทั้งน าปัญหาหรือความคิดเห็นของ
ประชาชนไปด าเนินการแก้ไขหรือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงกล่าวได้ว่าการจัดท าประชาคมของ
เทศบาลต าบลกุดหมากไฟเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

2) กระบวนการขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมรับรู้ ร่วมคิด  
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ตลอดจนการเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจการ
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประชาชนในต าบลกุดหมากไฟ มีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอน คือ 

(1) ขั้นเตรียมการ ประชาชนมีส่วนร่วมในขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกตัวแทน
เพ่ือเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ จะมีการให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการคัดเลือกคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปิดให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการคัดเลือกตัวแทนเพ่ือเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจากเวทีการประชุม
ประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน โดยผู้ที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นผู้ที่
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ได้รับการยอมรับจากมติที่ประชุมของเวทีประชาคมที่ได้แสดงเจตนารมณ์ผ่านกระบวนการการ
เลือกตั้งโดยตรง 

(2) ขัน้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกตัวแทนเพ่ือเป็น
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเสร็จสิ้นแล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการจัดเวทีประชุมประชาคมเพ่ือ
เสนอปัญหาความต้องการของประชาชน ขั้นตอนเวทีการประชุมประชาคมจึงเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด
ในการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน หากปราศจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลแล้ว แผนพัฒนาท้องถิ่นก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน เมื่อได้ข้อสรุปจากการจัดเวทีประชาคม เพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลแล้ว จึงน าข้อมูลและแนวทางต่าง ๆ เข้าสู่กระบวนการจัดท าร่างแผนพัฒนา
เทศบาลและพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือตกลงและรับทราบร่วมกันก่อนน าโครงการ/กิจกรรมมาบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น จากนั้นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจะพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และให้นายกเทศมนตรีต าบลกุดหมากไฟด าเนินการประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเทศบาลต าบลกุด
หมากไฟได้ติดประกาศไว้ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ และท าหนังสือประชาสัมพันธ์ถึง
ผู้น าชุมชนให้ประกาศเสียงตามสายทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านให้ประชาชนทราบ 

(3) ขั้นหลังจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่าประชาชนมีบทบาทการมีส่วนร่วมในขั้น
หลังจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนั้น ผ่านตัวแทนของตนที่ท าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล 

3) ปัญหาและอุปสรรค ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น สามารถสรุปได้ 6 ประเด็น ดังนี้ 

(1) ปัญหาจากตัวบุคคลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
- เวลาในการจัดท าประชาคมของเทศบาลต าบลกุดหมากไฟตรงกับเวลา

ท างานของประชาชนส่วนใหญ่ของคนในพ้ืนที่ท าให้ประชาชนที่ต้องประกอบอาชีพในช่วงเวลา
ดังกล่าวไม่สามารถเข้าร่วมประชาคมได้ 

- ประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจ และไม่เห็นประโยชน์ของการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมองว่าเป็นหน้าที่ของภาครัฐ และประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับต่ า 

- การประชาสัมพันธ์ เป็นการประชาสัมพันธ์ตรงกับเวลาท างานของ
ประชาชน ท าให้ประชาชนที่ออกไปประกอบอาชีพ ไม่สามารถทราบก าหนดการประชุมประชาคมได้ 

 
 



389 
 

(2) ปัญหาด้านงบประมาณ คือเทศบาลต าบลกุดหมากไฟมีงบประมาณจ ากัดไม่
เพียงพอในการจัดสรร เพ่ือแก้ไขปัญหา ความต้องการให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ท าให้ประชาชนเกิด
ความรู้สึกเบื่อหน่ายในการเข้าร่วมประชาคมเสนอโครงการในการพัฒนา เพราะเห็นว่าโครงการที่ตน
เสนอไปนั้นไม่ได้รับการด าเนินการหรือแก้ไขปัญหาได้ในทันที 

(3)  การเมืองมี อิทธิพลผลต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาลใช้อ านาจแทรกแซง
ในการก าหนดปัญหาและความต้องการของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากความ
ต้องการของตนเองและฐานเสียงทางการเมือง ท าให้โครงการที่ประชาชนเสนอในการประชุม
ประชาคม ไม่ถูกน ามาจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย ท าให้โครงการไม่ได้มากจากปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนโดยแท้จริง 

(4) ตัวแทนประชาคมท้องถิ่น ซึ่งเป็นตัวแทนของภาคประชาชนที่เข้ามาท าหน้าที่ใน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ไม่ค่อยเข้าร่วมการประชุม หรือเข้าร่วมเป็นบางครั้ง 
และในการเข้าร่วมประชุมจะไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นมีเพียงแต่นั่งฟังความคิดเห็นของคณะกรรม
ท่านอ่ืนที่เป็นตัวแทนของส่วนราชการท าให้การเข้ามาท าหน้าที่เป็นตัวแทนของภาคประชาชนยังไม่
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามท่ีระเบียบก าหนด ซึ่งตัวแทนประชาคมท้องถิ่นยังขาดความรู้ ความเข้าใจ 
และให้ความส าคัญในบทบาทอ านาจหน้าที่ของตนเอง รวมถึงปัญหาเรื่องค่าตอบแทนซึ่งในขณะนี้ยัง
ไม่มีระเบียบก าหนดให้มีค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ท าให้คณะกรรมการขาด
แรงจูงใจในการเข้าร่วมประชุม  

(5) ข้อจ ากัดด้านเวลา คือระยะเวลาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565) มีระยะเวลาในการด าเนินการน้อย โดยได้ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
15 เดือนมิถุนายน 2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 
15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเห็นได้ว่า หนังสือซักซ้อมออกมาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และ
ก าหนดให้ท าแผนต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ให้เวลาด าเนินการเพียง 1 เดือนใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งระยะเวลาที่ถูกก าหนดให้ด าเนินการจัดท าแผนให้แล้วเสร็จไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนและสภาพการด าเนินงานจริง เนื่องจากในแต่ละขั้นตอนการจัดท าแผนต้องใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการ เพื่อให้เกิดความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดไว้ แต่ด้วยระยะเวลา
ที่จ ากัดท าให้แผนที่ออกมาก็ย่อมที่จะไม่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และก่อนมีหนังสือสั่งการออกมาให้ด าเนินการ
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จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ไม่ได้มีการเปิดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท าแผน 

(6) ข้อจ าจัดด้านระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่มีความยืดหยุ่นในกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดท างบประมาณรายจ่าย ด้วยระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอน ที่มีความ
ยุ่งยาก หลายขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการนาน ท าให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายใน
ขั้นตอนการท างานของราชการ  เพราะการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนไม่ทันต่อความต้องการของ
ประชาชน 

7.2 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ของเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ผู้ศึกษาได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
จากผลการศึกษา ดังนี้ 

1) เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ ควรจัดให้มีการประชุมประชาคมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นไปตามความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ เช่น วันเสาร์ วันอาทิตย์
หรือวันและเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่อยู่บ้าน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วม
ประชุมประชาคมแก่ประชาชน 

2) เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ ควรให้มีการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง และผ่านสื่อออนไลน์ 
เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บไซต์ของเทศบาลให้มากขึ้นในเรื่องก าหนดการจัดประชุมประชาคมท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการตระหนักถึงความส าคัญของการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประโยชน์ของแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนทราบ และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

3) เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในกาจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และบทบาทอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ให้แก่ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนกลุ่ม
ดังกล่าวมีความเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ที่ทุกฝ่ายต้องเข้ามาร่วมเสนอแนะ ฟังความคิดเห็น ร่วมกันพัฒนา
ท้องถิ่น สร้างจิตส านึกให้เห็นความส าคัญของการจัดท าแผนว่า การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการ
วางแผนของประชาชน ไม่ใช่เป็นแผนของทางราชการ รวมทั้งพัฒนาทักษะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ทุกระดับควบคู่กันไปด้วย พร้อมทั้งปรับกระบวนการท างานเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
มากขึ้น 

4) ประชาชนส่วนหนึ่งยังไม่เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งอาจเกิดจากความเบื่อหน่ายที่ไม่ได้รับประโยชน์อะไร เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ จึงต้องมี
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน และชี้แจงเหตุผล กรณี
โครงการที่ประชาชนเสนอผ่านเวทีประชาคมแล้วไม่สามารถด าเนินการได้ เพ่ือสร้างเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น 
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5) ผู้น าชุมชนควรเป็นตัวกลางประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน
กล่าวคือ หากเทศบาลมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมใด ๆ ก็ให้ผู้น าชุมชนไปเน้นย้ ากับ
ประชาชนให้รับทราบอีกครั้ง 

6) เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ ควรสร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการแจ้งปัญหา ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของประชาชน เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค และ
ประสานงานกับประชาชน พร้อมทั้งควรเร่งหาแนวทางสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับ
ประชาชนเพื่อลดช่องว่างระหว่างกัน และหากเทศบาลมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนแล้ว ประชาชน
ย่อมต้องการให้ความร่วมมือต่อการด าเนินงานของเทศบาล ซึ่งอาจส่งผลให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง
ไปได้อย่างราบรื่น 

7) เทศบาลต าบลกุดหมากไฟต้องด าเนินโครงการ กิจกรรมตามความต้องการของประชาชน 
และแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ และเคารพการตัดสินใจของ
ประชาชน 

8) เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ ควรมีสิ่งจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุม
ประชาคม เช่น มีการแจกของ หรือมีกิจกรรมลุ้นรับของรางวัล และผลักดันให้มีระเบียบเรื่อง
ค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการเพื่อสร้างแรงจูงในในการเข้าร่วมประชุม 

9) กองวิชาการและแผนงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมีการ
ประสานงานกับส่วนราชการอ่ืนภายในเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ เพ่ือออกไปร่วมบริการประชาชนใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การจัดเก็บภาษี การขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว เพ่ือให้ประชาชนสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมของเทศบาลรวมถึงการเข้าร่วมประชาคมมากข้ึน 

10) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับ 
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อนที่จะมีหนังสือ
สั่งการให้ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการด าเนินงานจริง เช่น การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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กำรประยุกต์ใช้กำรจัดกำรขยะไร้ถัง “กรณีตวัแบบเทศบำลต ำบลหนองหลวง” 

บุษบา อริยศรีวัฒนา* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้การจัดการขยะไร้ถัง “กรณีตัวแบบเทศบาลต าบลหนองหลวง”  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบการจัดการขยะ เพ่ือมุ่งสู่ชุมชนไรถัง ของเทศบาลต าบลภูสิงห์  
อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2) การน ามาประยุกต์ใช้กับเทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่าง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร ท าการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
แล้วตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) มีกลุ่มประชากร 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่
หนึ่ง คือ ผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลของเทศบาลต าบลภูสิงห์  และเทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร กลุ่มที่สอง คือ ผู้น ากลุ่มต่าง ๆ และชาวบ้าน ต าบลภูสิงห์ อ าเภอ 
สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  และกลุ่มที่สาม คือ  ผู้แทนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะ 
รวมทั้งหมด 15 คน 

ผลการศึกษา พบว่า ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างส่วนราชการ คณะผู้บริหาร และ 
การบริหารงาน ของเทศบาลต าบลภูสิงห์ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และเทศบาลต าบลหนอง
หลวง มีโครงสร้างดังกล่าวที่คล้ายกัน เพราะเป็นเทศบาลเหมือนกัน สภาพปัญหาขยะของเทศบาล
ต าบลภูสิงห์ และเทศบาลต าบลหนองหลวง มีส่วนที่เหมือนกัน คือ แหล่งก าเนิดของขยะส่วนใหญ่มา
จากครัวเรือน ประชาชนไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการที่จะจัดการขยะได้อย่างถูกต้อง หน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องไม่มีงบประมาณในการสนับสนุนอย่างเพียงพอในการที่จะจัดการขยะให้มี
ประสิทธิภาพ  

ส าหรับแนวทางการจัดการขยะและผลที่ได้จากการจัดการขยะในเขตเทศบาลต าบลภูสิงห์  
อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  มี 4 ขั้นตอน คือ 1) สร้างการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง คือ  
ลงพ้ืนที่ในต าบล 2) การระดมการสนับสนุนจากชุมชน คือ การประชุมประชาคมให้ความรู้ และ 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในต าบล 3) ด าเนินการเปลี่ยนแปลง คือ เทศบาลจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย จัดอบรม 4) สร้างขีดความสามารถในการเปลี่ยนแปลง คือ  
การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ติดตามประเมินผล ผลที่ได้ท าให้เทศบาลต าบลภูสิงห์มีแนวทางในการ
จัดการขยะได้อย่างถูกต้อง ภูมิทัศน์ภายในต าบลมีความสวยงามขึ้น และงบประมาณที่ใช้ใน  
การจัดการขยะลดลง ส าคัญที่สุดท าให้เทศบาลต าบลภูสิงห์ และประชาชนในต าบลได้ประกาศเป็น

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร ์
E-mail: ja.scb29@gmail.com 
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ต าบลไร้ถัง 100% โดยมีปัจจัยที่ท าให้การจัดการขยะประสบความส าเร็จมี 3 ปัจจัยส าคัญ คือ  
1) ผู้น าท้องที่  ผู้น าท้องถิ่น ให้ความส าคัญกับความคิดเห็นของประชาชน และให้อ านาจใน  
การจัดการ 2) ผู้น าท้องที่มีวิสัยทัศน์ ทุ่มเท และอุทิศตนให้ต าบล 3) การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ต าบลภูสิงห์ ส่วนของเทศบาลต าบลหนองหลวงมี 2 ขั้นตอน คือ ด าเนินการเปลี่ยนแปลง คือ เทศบาล
จะแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย จัดอบรม และติดตามประเมินผล ผลที่ได้ คือ เทศบาล
เป็นตัวกลางในการซื้อ-ขยะ เท่านั้น ซึ่งท าให้ผลของการจัดการขยะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ยังต้อง
มีการจัดซื้อถังขยะให้ทุกปี ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และไม่สามารถจัดการ
ขยะได้เอง นอกจากนี้เทศบาลท าหน้าที่ในการด าเนินการให้ทุกอย่างไม่ได้ลดบทบาทของตนเองมาเป็น
เพียงผู้สนับสนุน และการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหลวงต่อแนว
ทางการจัดการขยะของเทศบาลต าบลภูสิงห์จะสามารถปรับใช้กับบริบทของเทศบาลต าบลหนอง
หลวงนั้น ผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน มีความคิดเห็นตรงกันว่า สามารถน ามาปรับใช้ได้ และส่งเสริมการเข้ามา
มีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้น เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ค ำส ำคัญ: การประยุกต์, ขยะไร้ถัง, เทศบาลต าบลภูสิงห์ 
 
1. บทน ำ 

ต าบลภูสิงห์ เป็น 1 ใน 8 ของอ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งในต าบลภูสิงห์มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 8 แห่ง โดยเทศบาลต าบลภูสิงห์เป็น 1 ใน 8 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นเทศบาลขนาดเล็ก มีประชากร 779 ครัวเรือน ประมาณ 2,779 คน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
35.10 ตารางกิโลเมตร หรือ 54,375 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอสหัสขันธ์ ห่างจากตัวอ าเภอ
ประมาณ 4 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 36 กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  
9 หมู่บ้าน พ้ืนที่โดยส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและมีเขื่อนล าปาวล้อมรอบ มีลักษณะเป็นชุมชนชนบท 
เป็นพ้ืนดิน ไม่มีพ้ืนที่ว่างเปล่า แม้ว่าเทศบาลต าบลภูสิงห์จะมีจ านวนประชากรไม่มาก แต่ก็มีปริมาณ
ขยะไม่น้อยประมาณ 1.39 ตัน/วัน หรือประมาณ 498.96 ตัน/ปี และมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ  
ซึ่งประชากรไม่สามารถบริหารจัดการขยะภายในครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ
หน่วยงานราชการไม่มีที่ส ารับการทิ้งขยะอย่างถูกสุขลักษณะ ไม่มีบ่อทิ้งขยะ ไม่มีรถเก็บขยะ จึงได้มี
การลักลอบทิ้งขยะโดยการฝังกลบในพ้ืนที่สาธารณะ ไหล่ทาง หรือที่รกร้างว่างเปล่า ซึ่ งเป็นการ
จัดการไม่ถูกหลักวิชาการ และยังเป็นการท าลายภูมิทัศน์ของต าบลให้ไม่สวยงาม ไม่น่าอยู่ รวมทั้ง
เทศบาลต าบลภูสิงห์ต้องมีค่าใช่จ่ายในการจัดการขยะ 250,000 บาท/เดือน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง  
แต่การจัดการขยะที่ได้ไม่ยั่งยืน และงบประมาณมีจ ากัด นอกจากนี้การเดินทางไปศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานอ่ืนเมื่อน ามาประยุกต์ใช้ในบริบทของต าบลก็ไม่ประสบความส าเร็จ ซึ่งปัญหาที่กล่าวมา
ข้างต้น หน่วยงานราชการ เทศบาล และประชาชนในต าบลต่างรับรู้ร่วมกัน แต่ไม่สามารถหาวิธีการ
จัดการขยะที่มีประสิทธิภาพได้ 
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ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นภายในต าบลจึงท าให้หน่วยงานราชการ เทศบาลต าบลภูสิงห์ และ
ประชาชน จึงได้หาทางออกร่วมกันกับปัญหาขยะที่เกิดขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้เสนอแนวทางการจัดการขยะในระยะยาวให้กับเทศบาลต่าง ๆ ซึ่งมี  
5 เทศบาล ได้ท า MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และได้เชิญ ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ มาให้
ความรู้ในการจัดการขยะ มุ่งสู่ต าบลไร้ถัง โดยมีขั้นตอน 4 ขั้น คือ การสร้างการยอมรับในการ
เปลี่ยนแปลง การระดมการสนับสนุนจากชุมชน ด าเนินการเปลี่ยนแปลง การสร้างขีดความสามารถใน
การเปลี่ยนแปลง และแบ่งขยะออกเป็น 3 ประเภท คือ ขยะใช้ไม่ได้ให้ครัวเรือนเป็นผู้จัดการ ขยะเป็น
พิษน าส่ง อบจ.เป็นผู้จัดการขยะ และขยะติดเชื้อประชาชน และ รพสต.เป็นผู้จัดการขยะ หลังจากที่
เทศบาลต าบลภูสิงห์ได้รับความรู้แล้วจึงเริ่มด าเนินการโดยการปลูกจิตส านึก ให้ความรู้การจัดการขยะ
ที่ถูกหลักวิชาการกับประชาชน และประชาชนเป็นผู้เริ่มต้นจากการคัดแยกขยะตามประเภทขยะที่ได้
แบ่งข้างต้นเป็นล าดับแรก และน าส่งเทศบาลต าบลภูสิงห์เป็นผู้ด าเนินการในขั้นต่อมา คือ เทศบาล
ต าบลภูสิงห์น ารถออกไปซื้อขยะที่ประชาชนได้คัดแยกไว้แล้วทุกวันศุกร์  และส่งมอบต่อให้
บริษัทเอกชนน าไปแปรรูปเป็นน้ ามัน และขยะอินทรีย์แปรรูปเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ หรือถ้ามีปริมาณ
น้อยก็สามารถเททิ้งลงพ้ืนดินรอบต้นไม้ ถ้ามีปริมาณจะให้ท าเป็นบ่ออินทรีย์ เป็นต้น หลังจากที่
ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึก รู้จักคัดแยกขยะ ใช้เวลาเพียง 3 เดือน ท าให้ภายในต าบลมีปริมาณ
ขยะลดลงจนในปัจจุบันกลายเป็นต าบลไร้ถัง ค่าใช้จ่ ายในการจัดการขยะของเทศบาลต าบลภูสิงห์ 
ลดลงอย่างมากเหลือเพียง 8,000 บาท/เดือน ขยะมีการบริหารจัดการถูกต้องตามหลักวิชาการและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และจาก 5 เทศบาลที่ท า MOU ร่วมกัน มีเพียงแค่เทศบาลต าบลภูสิงห์แห่ง
เดียวที่เป็นพ้ืนที่ไร้ถังขยะท้ังหมด ไม่มีถังขยะวางในต าบล ท าให้ภูมิทัศน์ภายในต าบลดีขึ้น เป็นเมืองที่
น่าอยู่มากข้ึน และประชาชนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในบ้านเกิดของตนเอง ซึ่งความส าเร็จในครั้ง
นี้เกิดจากการที่ผู้น ามีวิสัยทัศน์ การบูรณาการและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันในการแก้ไข
ปัญหาและบริหารจัดการขยะของต าบลด้วยตนเอง น าไปสู่ต าบลต้นแบบในการจัดการขยะให้กับ
จังหวัดและมีความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน (อดิศักดิ์ สมคะเณย์, 2562) 

จากความส าคัญและการประสบความส าเร็จในการจัดการขยะ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาการจัดการขยะไปสู่ต าบลไร้ถังของเทศบาลต าบลภูสิงห์  ซ่ึงเริ่มจากการคัดแยกขยะ 
จากครัวเรือนน าไปสู่การลดปริมาณขยะจากแหล่งก าเนิด รวมทั้งเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน จนสามารถท าให้บริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน หลังจาก
เทศบาลต าบลหนองหลวงท าการศึกษาและถอดบทเรียนของเทศบาลต าบลภูสิงห์แล้ว จึงมีแนวคิดน า
รูปแบบการจัดการขยะมาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้สามารถจัดการขยะได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของ
เทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
2.1 เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการขยะ เพ่ือมุ่งสู่ต าบลไร ถัง ของเทศบาลต าบลภูสิงห์  

อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2.2 เพ่ือศึกษาการน ามาประยุกต์ใช้กับเทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน  

จังหวัดสกลนคร 
 
3. วิธีกำรศึกษำ 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาเป็น  
การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง  
เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยผู้ศึกษาได้ตั้งค าถาม 
ในประเด็นต่าง  ๆ แล้ วตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลแบบสามเส้ า  (Triangulation) โดยที่ 
การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า จากเวลา สถานที่ และบุคคล แล้วได้ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ถูกต้องและ
เหมือนกัน ก็หมายความว่า ในการศึกษาครั้ งนี้ข้อมูลที่ ได้ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้  
(การตรวจสอบแบบสามเส้า ใช้เฉพาะส่วนที่ 2 3 และ 4 ใช้เฉพาะกรณีของเทศบาลต าบลภูสิงห์ 
อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ส าหรับส่วนที่ 1 จะเป็นการตรวจสอบแบบเส้าเดียว คือ สอบถามใน
ส่วนของคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเท่านั้น ถือว่า ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้มีความถูกต้อง  
และเชื่อถือได้ ซึ่งมีกลุ่มประชากร 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่ง คือ ผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลของเทศบาล
ต าบลภูสิงห์ และเทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร กลุ่มที่สอง คือ ผู้น า
กลุ่มต่าง ๆ และชาวบ้าน ต าบลภูสิงห์ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  และกลุ่มที่สาม คือ ผู้แทน
ราชการที่เก่ียวข้องในการจัดการขยะ รวมทั้งหมด 15 คน 
 
4. ผลกำรศึกษำ 

ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างส่วนราชการ คณะผู้บริหาร และการบริหารงาน ของเทศบาล
ต าบลภูสิงห์ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และเทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร มีโครงสร้างดังกล่าวที่คล้ายกัน เพราะเป็นเทศบาลเหมือนกัน สภาพปัญหาขยะของ
เทศบาลต าบลภูสิงห์ และเทศบาลต าบลหนองหลวง มีส่วนที่เหมือนกัน คือ แหล่งก าเนิดของขยะส่วน
ใหญ่มาจากครัวเรือน ประชาชนไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการที่จะจัดการขยะได้อย่างถูกต้อง 
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไม่มีงบประมาณในการสนับสนุนอย่างเพียงพอในการที่จะจัดการขยะให้
มีประสิทธิภาพ 

ส าหรับแนวทางการจัดการขยะและผลที่ได้จากการจัดการขยะในเขตเทศบาลต าบลภูสิงห์ 
อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มี 4 ขั้นตอน คือ 1) สร้างการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง คือ  
ลงพ้ืนที่ในต าบล 2) การระดมการสนับสนุนจากชุมชน คือ การประชุมประชาคมให้ความรู้ และ 
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รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในต าบล 3) ด าเนินการเปลี่ยนแปลง คือ เทศบาลจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย จัดอบรม 4) สร้างขีดความสามารถในการเปลี่ยนแปลง คือ  
การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ติดตามประเมินผล ผลที่ได้ท าให้เทศบาลต าบลภูสิงห์มีแนวทาง 
ในการจัดการขยะได้อย่างถูกต้อง ภูมิทัศน์ภายในต าบลมีความสวยงามข้ึน และงบประมาณที่ใช้ในการ
จัดการขยะลดลง ส าคัญที่สุดท าให้เทศบาลต าบลภูสิงห์ และประชาชนในต าบลได้ประกาศเป็นต าบล
ไร้ถัง 100% โดยมีปัจจัยที่ท าให้การจัดการขยะประสบความส าเร็จมี  3  ปัจจัยส าคัญ คือ  
1) ผู้น าท้องที่  ผู้น าท้องถิ่น ให้ความส าคัญกับความคิดเห็ นของประชาชน และให้อ านาจใน 
การจัดการ 2) ผู้น าท้องที่มีวิสัยทัศน์ ทุ่มเท และอุทิศตนให้ต าบล 3) การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ต าบลภูสิงห์ ส่วนของเทศบาลต าบลหนองหลวงมี 2 ขั้นตอน คือ ด าเนินการเปลี่ยนแปลง คือ เทศบาล
จะแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย จัดอบรม และติดตามประเมินผล ผลที่ได้ คือ เทศบาล
เป็นตัวกลางในการซื้อ-ขยะ เท่านั้น ซึ่งท าให้ผลของการจัดการขยะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ยังต้อง
มีการจัดซื้อถังขยะให้ทุกปี ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และไม่สามารถจัดการ
ขยะได้เอง นอกจากนี้เทศบาลท าหน้าที่ในการด าเนินการให้ทุกอย่างไม่ได้ลดบทบาทของตนเองมาเป็น
เพียงผู้สนับสนุนและการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหลวงต่อแนวทางการ
จัดการขยะของเทศบาลต าบลภูสิงห์จะสามารถปรับใช้กับบริบทของเทศบาลต าบลหนองหลวงนั้น 
ผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน มีความคิดเห็นตรงกันว่า สามารถน ามาปรับใช้ได้ และส่งเสริมการเข้ามามีส่วน
ร่วมของประชาชนให้มากขึ้น เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 4.1 แนวทางการจัดการขยะของเทศบาลต าบลภูสิงห์ 

 
แนวทำงกำรจัดกำรขยะ
ของเทศบำลต ำบลภูสิงห์ 

สร้างการยอมรับในการเปลีย่นแปลง คือ  
ลงพื้นที่ในต าบล 

การระดมการสนับสนุนจากชุมชน คือ  
การประชุมประชาคมใหค้วามรู้ และรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในต าบล 

ด าเนินการเปลี่ยนแปลง คือ เทศบาลจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย จัดอบรม 

สร้างขีดความสามารถในการเปลีย่นแปลง คือ 
การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ตดิตาม
ประเมินผล 
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ภาพที่ 4.2 แนวทางการจัดการขยะของเทศบาลต าบลหนองหลวง 
 
5. สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลกำรศึกษำ จากผลการศึกษา พบว่า 
ส่วนที่  1 โครงสร้างส่วนราชการ คณะผู้บริหาร และการบริหารงานของเทศบาล 

ต าบลภูสิงห์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และเทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
และเทศบาลต าบลหนองหลวง  

โครงสร้างส่วนราชการ คณะผู้บริหาร และการบริหารงาน ของเทศบาลต าบลภูสิงห์ อ าเภอ 
สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และเทศบาลต าบลหนองหลวง มีโครงสร้างดังกล่าวที่คล้ายกัน เพราะเป็น
เทศบาลเหมือนกัน จ านวนกองก็มีจ านวนเท่ากัน เพราะปริมาณงานมีปริมาณท่ีใกล้เคียงกัน 

ส่วนที่ 2 สภาพปัญหาขยะในเขตเทศบาลต าบลภูสิงห์  อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
และเทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

สภาพปัญหาการจัดการขยะในเขตเทศบาลต าบลภูสิงห์ในตอนแรกนั้น เป็นการที่ให้
ประชาชนจัดการทิ้งขยะด้วยตนเอง โดยที่ประชาชนไม่มีความรู้ และความเข้าใจในการจัดการขยะที่
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ทิ้งตามที่สาธารณะอย่างมักง่าย เมื่อปริมาณขยะที่ทิ้งเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ภูมิ
ทัศน์ถูกท าลายไม่น่ามอง สิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดการขยะ จนกลายเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วน
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน สามารถสรุปเป็นปัญหาด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

จากผลการศึกษา ปัญหาที่ส าคัญที่สุด พบว่า ประชาชนก่อนหน้านี้ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี และมีความเข้าใจว่าสามารถทิ้งขยะตรงไหนก็ได้ ส่งผลให้ประชาชนไม่มี
การคัดแยกขยะก่อนที่จะน าไปทิ้ง ท าให้ปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้น ท าลายภูมิทัศน์ของต าบลให้ไม่สวยงาม 
ปัญหารองลงมา คือ เทศบาลประสบปัญหาในเรื่องของงบประมาณส าหรับการจัดการขยะมีไม่
เพียงพอ และการจัดการขยะที่ได้ไม่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามี
บทบาทในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ดีขึ้น และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

แนวทำงกำรจัดกำรขยะของ
เทศบำล 

ต ำบลหนองหลวง 

ด าเนินการเปลี่ยนแปลง คือ เทศบาลจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย จัดอบรม 

ติดตามประเมินผล 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการจัดการขยะและผลที่ได้จากการจัดการขยะในเขตเทศบาลต าบลภูสิงห์ 
อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และเทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

จากผลการศึกษาพบว่า แนวทางการจัดการขยะในเขตเทศบาลต าบลภูสิงห์ ได้ด าเนินการ
ร่วมกับกับต าบลภายใต้การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน การที่มุ่งให้ประชาชนพ่ึงตนเองเป็นส าคัญ 
สร้างความเข้มแข็งให้กับต าบล และที่ส าคัญ คือ การลงมือท าด้วยตนเองของประชาชน และผู้น าเป็น
แบบอย่างในการลงมือปฏิบัติ โดยเทศบาลต าบลภูสิงห์เป็นตัวกลางในการจัดประชุมประชาคม  
เพ่ือรับทราบปัญหาร่วมกัน ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา สามารถสังเคราะห์ได้ดังนี้ 

1) สร้างการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง คือ ลงพ้ืนที่ในต าบล โดยท่านนายกเทศมนตรีต าบล
ภูสิงห์อดิศักดิ์ สมคะเณย์ น าสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลภูสิงห์ เพ่ือสอบถาม
สถานการณ์ของการจัดการขยะในต าบล ปัญหาในการจัดการขยะมีอะไรบ้าง และอธิบายถึงสภาพภูมิ
ทัศน์ภายในต าบลที่ไม่น่ามองของต าบล และอธิบายถึงสภาพภูมิทัศน์ที่น่ามอง สวยงามของต าบลเป็น
อย่างไร เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนให้กับประชาชน 

2) การระดมการสนับสนุนจากชุมชน คือ การประชุมประชาคมให้ความรู้ และรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน หลังจากที่คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลภูสิงห์ลงพ้ืนที่รับทราบถึงปัญหาในการ
จัดการขยะของประชาชนแล้ว ได้มีการจัดประชุมประชาคม เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับผู้น าชุมชน คือ 
คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขของทุกหมู่บ้าน ผู้อ านวยการโรงเรียน และประชาชนใน
ต าบล 

3) ด าเนินการเปลี่ยนแปลง คือ เทศบาลจะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และจะด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายโดยการจัดอบให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนและสามารถ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ ทางเทศบาลจึงได้ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เชิญวิทยากรดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ มาให้ความรู้ในการจัดการขยะมุ่งสู่
ต าบลไร้ถัง วิทยากรได้แบ่งขยะออกเป็น 3 ประเภท คือ ขยะใช้ไม่ได้ให้ครัวเรือนเป็นผู้จัดการ  
ขยะเป็นพษิน าส่ง อบจ.เป็นผู้จัดการขยะ และขยะติดเชื้อประชาชน และ รพสต.เป็นผู้จัดการขยะ 

4) สร้างขีดความสามารถในการเปลี่ยนแปลง คือ การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ หลังจากที่
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะแล้ว เทศบาลต าบลภู
สิงห์ได้เริ่มขับเคลื่อนนโยบาย โดยเริ่มจากคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องร่วมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกครัวเรือนได้เริ่มต้นในการคัดแยกขยะจากครัวเรือนที่
เป็นจุดเริ่มต้นของขยะตามแนวทางที่ได้เรียนรู้จากการอบรม และทุกภาคส่วนได้ร่วมกันลงพ้ืนที่
ช่วยกันเก็บขยะภายในต าบล นับเป็นจุดเริ่มต้นในการน าต าบลไปสู่ต าบลไร้ถัง และเทศบาลจะเป็น
หน่วยงานที่ช่วยรวบรวมขยะจากประชาชนแล้วน าส่งบริษัทเอกชน เพ่ือแปรรูปเป็นน้ ามัน  
ซึ่งบริษัทเอกชนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางมาเอาขยะ 
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หลังจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้น าไปปฏิบัติ เทศบาลต าบลภูสิงห์จะมีการติดตาม
ประเมินผล โดยทางเทศบาลจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาล 
เพ่ือท าหน้าที่ติดตามผลการน านโยบายไปปฏิบัติของประชาชนในต าบล และปรับปรุง แก้ไขปัญหา
ต่อไปในอนาคต และหลังจากที่ด าเนินการไปแล้วนั้น ผลที่ได้รับ สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

ผลที่ได้หลังจำกมีกำรจัดขยะในเขตต ำบลภูสิงห์ 
ผลของการจัดการขยะตามแนวคิดของ ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ ท าให้เทศบาลมีแนวทางใน

การจัดการขยะได้อย่างถูกต้อง สามารถที่จะจัดการขยะที่ใช้ไม่ได้ ส่งมอบให้กับบริษัทเอกชนสามารถ
น าไปแปรูปเป็นน้ ามันได้ ภูมิทัศน์ภายในต าบลมีความสวยงามขึ้น และงบประมาณที่ใช้ในการจัดการ
ขยะลดลง ส าคัญท่ีสุดท าให้เทศบาลต าบลภูสิงห์ และประชาชนในต าบลได้ประกาศว่า เป็นต าบลไร้ถัง 
100% รวมถึงได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันพระปกเกล้าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
โครงการชุมชนไร้ถัง 

ส่วนเทศบาลต าบลหนองหลวงมี 2 ขั้นตอน คือ การด าเนินการเปลี่ยนแปลง โดยการจัด
อบรม และติดตามประเมินผลเท่านั้น ผลที่ได้ คือ เทศบาลเป็นตัวกลางในการซื้อ-ขยะ เท่านั้น 
ซึ่งท าให้ผลของการจัดการขยะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ยังต้องมีการจัดซื้อถังขยะให้ทุกปี 
ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และไม่สามารถจัดการขยะได้เอง นอกจากนี้
เทศบาลท าหน้าที่ในการด าเนินการให้ทุกอย่างไม่ได้ลดบทบาทของตนเองมาเป็นเพียงผู้สนับสนุน 

ส่วนที่ 4 ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จในการจัดการขยะ เพ่ือมุ่งสู่ต าบลไร้ถังของเทศบาล
ต าบลภูสิงห์ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จในการจัดการขยะ เพื่อมุ่งสู่ต าบลไร้ถังของเทศบาลต าบลภูสิงห์ 
อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 3 ปัจจัยที่ส าคัญ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ปัจจัยที่หนึ่ง ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น ให้ความส าคัญกับความคิดเห็นของประชาชนและ 
ให้อ านาจในการจัดการ 

ก านันต าบลภูสิงห์ นายกเทศมนตรีต าบลภูสิงห์ ปลัดเทศบาลต าบลภูสิงห์ เป็นผู้น าท้องที่ 
ผู้น าท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ ที่เปิดกว้างในการปฏิบัติงาน ก่อนที่จะปฏิบัติงานจะมีการระดม
ความคิด รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในต าบล ท าให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นจะน าความคิดเห็นที่
ได้น าเสนอต่อสาธารณะเพ่ือพิจารณาร่วมกัน ส่งผลให้เป็นการส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะส่วนของประชาชนที่เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุด จนกลายเป็นความร่วมมือ และ
สร้างความเข้มแข็งให้กับต าบล ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่สุดในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ 
รวมทั้งผู้น ายังเป็นแบบอย่างในการจัดการขยะอย่างถูกต้อง มีการคัดแยกขยะเอง ปุ๋ยชีวภาพก็ท าเอง 
ผู้น าบอกไว้ว่า เราต้องท าให้เขาเห็นจริง ให้เขาเชื่อว่าสิ่งที่ท าประชาชนได้ประโยชน์ สุดท้ายแล้ว
ประชาชนก็จะให้ความร่วมมือ การขอความช่วยเหลือก็จะง่ายขึ้น 
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ปัจจัยท่ีสอง ผู้น าท้องที่มีวิสัยทัศน์ ทุ่มเท และอุทิศตนให้ต าบล 
ผู้น าท้องที่ (ก านันต าบลภูสิงห์ ผู้ ใหญ่บ้าน) คณะกรรมการหมู่บ้าน มีความรับผิดชอบ 

ให้ความส าคัญกับงานที่ท า มีความยืดหยุ่นในการท างาน และให้ความร่วมมือกับเทศบาลต าบลภูสิงห์
เป็นอย่างดีในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนรณรงค์ในการจัดการขยะ และสร้างจิตส านึกในการรักบ้าน
เกิดของตนเอง ซึ่งจะท าให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 

ปัจจัยท่ีสำม การมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบลภูสิงห์ 
การจัดการขยะของเทศบาลต าบลภูสิงห์ประสบความส าเร็จได้ เพราะการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในต าบล โดยมีลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ ให้ประชาชนในต าบลมีการแสดง
ความคิดเห็นด้วยตนเอง สามารถเสนอแนวทางการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองด้วยวิธีการของประชาชน 
โดยผ่านการประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้าน ประชุมประชาคม ทั้งกระบวนการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน การคิด การตัดสินใจ เป็นต้น ซึ่งการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับต าบล ลดการพ่ึงพาภายนอก และท าให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้สั่งการ
มาเป็นผู้สนับสนุนและสร้างกลไกปัจจัยที่เอ้ือต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในต าบล จะท าให้
ใช้เวลาน้อยในการที่ท าให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งต าบลภูสิงห์ใช้เวลาเพียง 3 เดือน ในการเป็นต าบล  
ไร้ถัง 100% 

ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นของผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหลวงต่อแนวทางการจัดการขยะ 
ของเทศบาลต าบลภูสิงห์จะสามารถปรับใช้กับบริบทของเทศบาลต าบลหนองหลวงได้หรือไม่? ถ้าไม่
จะปรับปรุงในส่วนใด 

การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหลวงต่อแนวทางการจัดการขยะ
ของเทศบาลต าบลภูสิงห์จะสามารถปรับใช้กับบริบทของเทศบาลต าบลหนองหลวงนั้นผู้บริหารทั้ง 3 
ท่าน มีความคิดเห็นตรงกันว่า สามารถน ามาปรับใช้ได้ และส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน
ให้มากขึ้น เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5.2 อภิปรำยผลกำรศึกษำ 
จากผลการศึกษาในบทที่ 4 และสรุปผลการศึกษาข้างต้น สามารถน าผลการศึกษาที่ได้มาท า

การอภิปรายผลได้ดังนี้ 
ผู้ศึกษามีความเห็นว่า เทศบาลต าบลภูสิงห์ประสบความส าเร็จในการจัดการขยะ 

เพราะนายกเทศมนตรีต าบลภูสิงห์ ผู้น าทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการขยะ มีวิสัยทัศน์  
มีภาวะผู้น า อยากให้ต าบลกลับมามีภูมิทัศน์ที่งดงาม และที่ส าคัญที่สุด คือ ต้องการให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าในในการจัดการขยะที่ถูกต้อง อีกทั้งคนในต าบลก็เห็นว่าขยะเป็นปัญหาที่ส าคัญของ
ต าบล จึงท าให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะโดยต าบลเอง  
ซึ่งใช้เวทีประชุมประชาคมในการรับฟังปัญหา และก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา รวมทั้งก าหนด
ข้อตกลงต่าง ๆ ร่วมกัน เพ่ือให้ในอนาคตให้ประชาชนสามารถที่จะพ่ึงพาตนเองได้ และให้เทศบาล 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงคอยให้ค าปรึกษาเท่านั้น และให้ประชาชนในต าบลคิดและ  
ลงมือท าเอง 

เทศบาลต าบลภูสิงห์มีการจัดการขยะโดยการให้อ านาจประชาชนเต็มที่ในการคิด ตัดสินใจ
การเสริมอ านาจประชาชน เป็นระดับที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทเต็มที่ในการตัดสินใจ 
การบริหารงาน และการด าเนินกิจกรรมใด ๆ เพ่ือเข้ามาทดแทนการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ซึ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับสูงสุดเน้นให้ประชาชนเป็นเจ้าของด าเนินภารกิจ และ
ภาครัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น และสอดคล้องกับ วันชัย วัฒนศัพท์ (2549)  
การท างานแบบมีส่วนร่วมนั้นไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัว ระดับโรงเรียน ระดับชุมชน ระดับองค์กร 
หรือระดับประเทศนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนทัศน์ปัจจุบัน เพราะจะช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมเกิด
ความรู้สึกความเป็นเจ้าของ (Ownership) และจะท าให้ผู้มีส่วนร่วม หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น 
ยินยอมปฏิบัติตาม (Compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ (Commitment) ได้อย่างสมัครใจ  
เต็มใจ และสบายใจ 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
1) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

(1) ควรศึกษาถึงกระบวนการสนับสนุนที่มีประสิทธิผลและเหมาะสมกับบริบทของ
ชุมชนเพ่ือพัฒนากระบวนการความร่วมมือขององค์กรต่าง ๆ ในการจัดการขยะให้ยั่งยืนต่อไป 

(2) ควรรณรงค์และให้ความรู้ประชาชนอย่างต่อเนื่องในการคัดแยกขยะและ 
การทิง้ขยะ 

(3) เทศบาลต าบลภูสิงห์ควรเพ่ิมประสิทธิภาพเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการขยะและ
เพ่ิมเติมองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ช่วยต าบลในการแปรรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของ
สินค้าและน าไปสู่การเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วยหรือเครื่องอัดขยะที่น าส่งบริษัทเอกชน 

(4) เทศบาลต าบลหนองหลวงควรน าแนวทางการจัดการขยะของเทศบาลต าบล 
ภูสิงห์ไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 
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กำรศึกษำปัญหำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำโสเภณีเด็ก: 
กรณศีึกษำองค์กำรภำครัฐในจังหวัดอุดรธำนี 

ปฏิภัทร์ สุทธิพันธ์ตระกูล* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ เพ่ือศึกษาวิธีการ ผลการด าเนินงาน สภาพ
ปัญหาและอุปสรรค ขององค์การภาครัฐในจังหวัดอุดธานี ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็ก
ในจังหวัดอุดธานีตลอดจนน าเสนอแนวคิดและข้อเสนอแนะที่จะท าให้การด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโสเภณีเด็กในจังหวัดอุดรธานี เกิดประสิทธิภพยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้ท า การวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เน้น
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key-Informant Interview) โดยแบ่งหน่วยวิเคราะห์เป็น 2 ระดับ คือ
ระดับปัจเจกบุคคล เป็นการศึกษาถึงสาเหตุการเข้าสู่อาชีพ อาศัยการสุ่มตัวอย่างแบบบอกต่อ (Snow 
Balls) โดยท าการศึกษาจากเด็กท่ีค้าประเวณีในเขตจังหวัดอุดรธานี จ านวน 3 ราย พบว่าสาเหตุหลัก
ในการตัดสินใจประกอบอาชีพคือปัจจัยนครอบครัวส าคัญที่สุดเพราะถ้า ครอบครัวอบอุ่นแล้ว ย่อม
กล่อมเกลาสิ่งที่ถูกต้องให้แก่เด็กได้ แต่ถ้าสถาบันครอบครัวอ่อนแอแล้วย่อมน าไปสู่การตัดสินใจผิด ๆ 
ของเด็กและเยาวชน เช่นค่านิยมในวัตถุและเงินตราเป็นต้น แต่ปัจจัยที่ผลักดันเช้าสู่การค้าประเวณี
มักจะมีมากกว่าหนึ่งปัจจัย โดยมีปัจจัยด้านครอบครัวเป็นหลัก ส่วนปัจจัยด้านเศรษฐกิจและอ่ืน ๆ 
มักเป็นปัจจัยรองลงมา การที่จะป้องกันปัญหาโสเภณีเด็กต้ องเริ่มที่ครอบครัวระดับองค์การ 
เป็นการศึกษาองค์การภาครัฐในเขตจังหวัดอุดรธานี เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็ก 
ตามวัตถุประสงค์การศึกษาครั้งนี้ โดยอาศัยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จ านวน 5 องค์การ ซึ่งจ าแนกตามบทบาทแบ่งออกเป็น2 กลุ่ม คือ องศ์การที่ท างานในระดับนโยบาย
ของจังหวัดและองค์การที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ได้ผลการวิจัยดังนี้ 

ค ำส ำคัญ: การป้องกันและแก้ไข, ปัญหาโสเภณีเด็ก, องค์การภาครัฐในจังหวัดอุดรอุดรธานี 
 
1. บทน ำ 

ปัญหาการค้าประเวณีเป็นปัญหาทางสังคมที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นภาพทับซ้อน
ของการพัฒนาเศรษฐกิจจะได้ด าเนินมาอย่างต่อเนื่องไม่ได้มีส่วนช่วยในการแก้ไขหรือขจัดปัญหา
การค้าประเวณีลดให้น้อยลงหรือทั้งหมดทั้งสิ้นจากสังคมไทย ในทางตรงกันข้ามประเทศไทยมีการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและรายได้ต่อหัวเท่าใด การค้าประเวณีและโสเภณีก็เพ่ิมมากขึ้นเท่านั้นจนเป็น
การกล่าวขานทั่วโลกและเป็นข่าวภายในและภายนอกประเทศท าให้กิตติศัพท์การค้าประเวณีใน

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
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ประเทศไทยอยู่ในความคิดของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ว่าประเทศไทยเป็น
ซ่องโสเภณีท่ีสุดในเอเชีย (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2538) พระอภัยมณีเริ่มเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี 
พ.ศ. 2503 (สงครามโลกครั้งที่ 2) เป็นต้นมาถ้าเป็นอาชีพท ารายได้ในช่วงสงครามสังคมไทยมีทัศนะ
โสเภณีเป็นเรื่องปกติธรรมดา ส่งผลให้มีการเพ่ิมขึ้นจ านวนโสเภณีอย่างรวดเร็วทั้งในด้านปริมาณและ
รูปแบบให้การบริการที่มีความหลากหลายทั้งทางตรงและแอบแฝงการค้าหญิงและเด็ก ในพ้ืนที่ปัญหา
อาชญากรรมและการกระท าอย่างรุนแรงทางเพศมีแนวโน้มสูง รวมทั้งการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว
ของโรคท่ีเกิดจากเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะโรคเอดส์ในปัจจุบันท าให้ผู้ใช้บริการการค้าประเวณีหันมาใช้
บริการโสเภณีเด็กมาให้บริการมากขึ้นและจากการศึกษาวิจัยว่าอัตราการเจริญเติบโตโสเภณีเด็ก
เส้นทางโดยตรงกับการค้าประเวณีในผู้ใหญ่ (ชาย โพธิสิตา และคณะ, 2537) จากปัญหาดังกล่าวเป็น
ปัญหาที่รัฐบาลก าลังเผชิญหน้าอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเศรษฐกิจและสังคมในกระแส
โลกาภิวัฒน์ ตลอดจนการที่โสเภณีเด็กในสังคมไทยอันนี้เป็นการค้ามนุษย์พ่ีขัดต่อหลักสิทธิมนุษย์ชล
และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก อีกท้ัง อาจถูกยกมาเป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ
ก็เป็นได้ เห็นได้ว่าปัญหาโสเภณีเด็กเป็นปัญหาสังคมที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นหากไม่เร่ง
ด าเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง  

ปัญหาโสเภณีเด็กหรือกรณีแม่เล้าจิ๋วที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุดรธานีเป็นบทสะท้อนของสังคม
ยังให้เห็นความเหลวแหลกที่ชัดเจนในสังคมการศึกษาหรือวิจัยเกี่ยวกับปัญหาโสเภณีเด็ก  ส่วนใหญ่
ท าการศึกษาในประเด็นการตัดสิน ใจเข้าสู่อาชีพหรือมูลเหตุจูงใจหรือแรงผลักดันให้เด็กมาค้าประเวณี 
ส่วนงานวิจัยของอีกกลุ่มหนึ่งมักเป็นการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตส่วนสุขภาพอนามัยหรือการ
ด ารงชีวิตของเด็กที่มาค้าประเวณี ส่วนงานวิจัยของกลุ่มหนึ่งมักเป็นการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
สุขภาพอนามัยหรือการด ารงชีวิตของเด็กพ่ีมาค้าประเวณี และมีงานวิจัยน้อยมากที่ท าให้การศึกษา
เกี่ยวกับบทบาทของกันท างานขององค์การภาครัฐในการป้องกันและปัญหาโสเภณีเด็ก 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาปัญหาการป้องกันและการแก้ไขปัญหาเด็กโดยศึกษา
รูปแบบและวิธีการด าเนินการขององค์กรภาครัฐในเขตจังหวัดอุดรธานี ศึกษาถึงวิธีการท างานการ
ติดตามงานและรายละเอียดเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของขั้นตอนการด าเนินงานกลไกการท างานการ
ติดตามงานและรายละเอียดเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของขั้นตอนหรือกลไกการท างานที่ได้ด าเนินการไป
แล้วรวมทั้งศึกษาการท างานการประสานร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่ท างานกับกลุ่มเป้าหมาย
เดียวกันและมีเป้าหมายสุดท้ายคล้ายคลึงกัน โดยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพซึ่งเน้นเรื่องการเรียนรู้จาก
การท างานมากกว่าผลงานที่ชัดเจนเป็นการพยายามท าความเข้าใจกับสภาพปัญหาเรื่องสิทธิเด็กและ
พิจารณาว่าวิธีการแก้ปัญหาขององค์การแก้ไขปัญหาของแต่ละองค์การ มีจุดร่วมหรือจุดต่างอย่างไร
และจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ผู้วิจัยว่ามีวิธีการแก้ไขปัญหาที่หลากหลายสามารถน าเข้าไปสู่
เป้าหมายร่วมกันได้ เนื่องจากปัญหานี้เป็นปัญหาที่ใหญ่มากแต่ละองค์กรหน่วยงานไม่สามารถแก้ไข
ปัญหานี้ได้โดยล าพัง ผลการศึกษาที่ได้จะเป็นประโยชน์ไม่ใช่แต่เพียงการน าไปก าหนดแนวทางในการ
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ป้องกันและแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็กในเขตจังหวัดอุดรขององค์การภาครัฐเท่านั้นแต่สามารถน าไปปรับ
ใช้ในพื้นที่ท่ีที่มีสภาพปัญหาคล้ายคลึงกันได้อีกด้วย 
 
2 .วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาวิธีการและด าเนินงานขององค์การภาครัฐในจังหวัดอุดรธานี ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็กในจังหวัดอุดรธานี 

2.2 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่เกิดขึ้น 
2.3 เพ่ือเสนอแนวคิดและข้อเสนอแนะที่จะท าให้การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา

โสเภณีเด็กในจังหวัดอุดรงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
3. ค ำถำมกำรวิจัย 

3.1 ท าอย่างไรให้เกิดความคิดในเชิงบูรณาการที่จะแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
แก้ไขปัญหาโสเภณีเด็ก 

3.2 ท าอย่างไรให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้และรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการน า
นโยบายมาสู่กันปฏิบัติส่วนภูมิภาคประสบปัญหาส าคัญ ๆ 

 
4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยอาศัยการสัมภาษณ์ (Face Interview) เป็นประการส าคัญในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยมีวิธีการโดยสังเขป ดังนี้ 

1) เด็กหรือเยาวชนที่เป็นโสเภณี ผู้วิจัยจะเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากการเข้าไปสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม โดยอาศัยการแนะน าจาผู้ที่เคยใช้บริการ ซึ่งผู้วิจัยต้องอาศัยระยะเวลาและความเชื่อใจ
จากกลุ่มตัวอย่างจึงจะเริ่มท าคาสัมภาษณ์หรือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกได้ 

2) องค์การภาครัฐ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสืบเสาะว่าเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการท่านใดใน
หน่ายงานนั้นที่มีความเกี่ยวข้องหรือปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในประเด็นที่ศึกษา ซึ่งอาจไม่ใช่ผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่ายงานนั้น ๆ ก็ได้ แล้วจึงมีหนังสือขอความร่วมมือเพ่ือท าการสัมภาษณ์ชิงลึกไปยัง
ผู้บริหารของหน่วยงานนั้น ๆ ที่เป็นกลุ่มต้อย่างในการศึกษา และเมื่อสัมภาษณ์แล้วผู้วิจัยจะท าการ
ตรวจสอบว่าประเด็นที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เพียงพอตามวัตถุประสงค์การศึกษาหรือไม่ถ้ายังขาด
ประเด็นใดก็จะขอสัมภาษณ์อีกครั้งซึ่งอาจเป็นเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการคนเดิมหรือคนใหม่ก็ได้ขึ้นอยู่
กับประเด็นที่ขาดไปเป็นส าคัญเพ่ือความสมบูรณ์ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
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5. ผลกำรวิจัย   
ในบทนี้จะเป็นการน าเสนอผลการวิจัยชิงคุณภาพที่เป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  

จากประชากรตัวอย่าง 2 กลุ่มหลัก ๆ คือ 
1) เด็กหรือเยาวชนที่ท าการค้าประเวณี โดยท าการศึกษาถึงสาเหตุในการเข้าสู่อาชีพ เพ่ือให้

เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะการปัจจุบันของปัญหาโสณีเด็กในจังหวัดอุดรธานี 
2) พัฒนาสังคมและสวัสดิ์การจังหวัด โดยท าการศึกษาถึงบทบาทภาระหน้าที่หลักในการ

ก าหนดนโยบายป้องกันและปราบปรามปัญหาโสณีเด็กตลอดจนท าหน าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพจังหวัด (ก.ค.อ.จังหวัด) ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 

ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่มข้างตัน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
- สำเหตุกำรเข้ำสู่อำชีพ 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือเด็กหรือเยาวชนที่ท าการ

ค้าประเวณีในจังหวัดอุดรธานี จ านวน 3 ราย ซึ่งคณะผู้วิจัยท าการหากลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบอกต่อ (Snow Balls) โดยท าการหาประชากรตัวอย่างให้พบอย่างน้อยหนึ่งราย แล้วจึง
ให้ตัวอย่างแรกแนะน าตัวอย่างต่อ ๆ ไป การน าเสนอผลการสัมภาษณ์คณะผู้วิจัยต้องสงวนสิทธิ์ในการ
ระบถุึงตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงใช้นามสมมติแทนตัวอย่างทั้ง 3 ราย ดังนี้ คือ ก ข 
และ ค ผลการสัมภาษณ์ตัวอย่างทั้ง 3 ราย สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

5.1 ภูมิหลังของเด็กหรือเยำวชนที่ค้ำประเวณี 
เด็กหรือเยาวชนที่ค้าประเวณีในจังหวัดอุดรธานีที่เป็นตัวอย่างทั้ง3รายคือ ก ข และ ค โดยมี

ภูมิหลังที่ส าคัญ ๆ ดังในตารางที่ 5.1 

ตารางที่ 5.1 ผลการสัมภาษณ์ภูมิหลังของเด็กที่ค้าประเวณี 
ภูมิหลังของเด็ก ตัวอย่ำง ก. ตัวอย่ำง ข. ตัวอย่ำง ค. 

1. อาปัจจุบัน (ปี) 17 17 16 
2. ระดับการศึกษาในปัจจุบัน ปวช. มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. 
3. สถานภาพของบิดา-มารดา หย่า/แยกกันอยู่ หย่า/แยกกันอยู ่ มารดาเสยีชีวิต 

4. อาศัยอยู่กับ มารดา ญาติ (น้า-อา) บิดา 
5. การอบรมดูแลจากผู้ปกครอง ตามสบาย ตามสบาย เข้มงด 

6. ภูมิล าเนา อ าเภอรอบนอก อ าเภอรอบนอก จังหวัดกลนคร 
7. ที่อยู่อาศัยขณะศึกษา หอพัก บ้านญาต ิ หอพัก 

8. ฐานะทางเศรษฐกิจผู้ปกครอง ยากจน ปานกลาง ปานกลาง 
9. ค่านิยมที่ส าคญั อยากเรียน อยากรวย ต้องการสบาย 
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เด็กท่ีค้าประเวณีในจังหวัดอุดรธานี มีลักษณะที่เหมือนกันคือ อายุต่ ากว่า 18 ปี และเป็นที่น่า
สังเกตว่าทั้ง 3 รายก าลังศึกษาอยู่ในจังหวัดอุดรธานี โดยมาจากสภาพครอบครัวที่แตกแยกทั้งหมด
ภูมิล าเนามาจากต่างอ าเภอเป็นหลัก ทั้งสามรายเข้ามาในเขตอ าเภอเมืองอุดรธานีเพ่ือศึกษาต่อและ
พักอยู่ที่หอพักเอกชน มีเพียงรายเดียว (ข.) ที่พักอยู่บ้านญาติ การอบรมดูแลจากผู้ปกครองส่วนใหญ่
ปล่อยตามสบาย (จะออกหรือกลับเข้าบ้านเมื่อไหร่ก็ได้มีอิสระอย่างเต็มที่) ยกเว้นตัวอย่าง ค.ที่ได้รับ
การดูแลอย่างเข้มงวดแต่ก็ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดาในขณะที่มาศึกษาในจังหวัดอุดรธานีจึงมีอิสระ
พอสมควรฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง พบว่า ส่วนใหญ่ยากจนถึงปานกลางส่วนค่านิยมที่
ต้องการหรือความคาดหวังของเด็กที่มีต่ออนาคตของตนเอง คือ ก. ต้องการเรียนให้สูงสุดตามที่จะ
สามารถหาเงินส่งตนเองเรียนได้ส่วน ข.มุ่งหวังอย่างเดียวคือเงินหรือทรัพย์สินจึงต้องการเพียงหาเงิน
มาให้ได้มาก ๆ ส่วน ค.มีลักษณะที่ต้องการความสบายเป็นหลัก  
 
6. สรุปผล อภิปรำยและข้อเสนอแนะ  

สำเหตุกำรเข้ำสู่อำชีพ                    
ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักในระดับปัจเจกบุคคล คือเด็กหรือเยาวชนที่ท าการ

ค้าประเวณีในจังหวัดอุดรธานี จ านวน 3 ราย สามารถสรุปลักษณะของการค้าประเวณีเด็กทั้งสาม
รายได ้ดังนี้ 

ภูมิหลังของตัวอย่างทั้งสามมาจากการล่มสลายของสถาบันครอบครัวเกือบทั้งสิ้นท าให้เด็ก
ขาดความอบอุ่นและไม่ได้อยู่กับบิดา-มารดาอย่างพร้อมเพียง ท าให้มีอิสระในการตัดสินใจมากเกินไป 
ขาดการควบคุมดูแลจากผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด ท าให้เด็กสามารถไปค าประเวณีได้ตามต้องการ  
ส่วนปัจจัยที่เป็นสาเหตุส าคัญและมีผลต่อการตัดสินใจของเด็กที่มาค้าประเวณี คือปัจจัยด้านสถาบัน
ครอบครัวส าคัญที่สุด เพราะถ้าครอบครัวอบอุ่นแล้วย่อมกล่อมเกลาสิ่งที่ถูกต้องให้แก่เด็กได้ แต่ถ้า
สถาบันครอบครัวอ่อนแอแล้วย่อมน าไปสู่การตัดสินใจที่ผิด ๆ ของเดก็และเยาวชน เช่น เกิดค่านิยมใน
วัตถุและเงินตรา ค่านิยมในการนับถือผู้ที่มีเงินตราเป็นตัน อย่างไรก็ตาม การที่เข้มงดเกินไปกับเด็กก็
น าไปสู่ปัญหาไดเ้ช่นกันเพราะท าให้เด็กรู้สึกได้รับความกดดัน รอคอยการปลดปล่อย ซึ่งท าให้มีโอกาส
ตัดสินใจที่จะปลดปล่อยในทางที่ผิด ๆ ก็เป็นได้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อท าการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วจะ
เห็นได้ว่า ทุกคนมีเหตุหรือปัจจัยที่ผลักดันเข้าสู่การค้าประเวณีมากกว่าหนึ่งปัจจัยโดยมีปัจจัยด้ าน
ครอบครัวเป็นหลัก ส่วนปัจจัยด้านเศรษฐกิจและอ่ืน ๆ มักเป็นปัจจัยรองลงมา ตัวอย่างทั้งสามรายให้
ความเห็นเกี่ยวกับจ านวนโสเภณีเด็กในจังหวัดอุดรธานีมีอยู่ประมาณ 10-25 คน ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
แต่ถ้าภาพรวมทัง้จังหวัดแล้วน าจะมีจ านวนมากกว่า 3 คนข้ึนไป 

เด็กหรือเยาวชนที่ค้าประเวณีเป็นประจ ามักจะเป็นเด็กหรือเยาวชนที่ไม่ได้เรียนหนังสือแล้ว
และมีบางส่วนที่ท าเป็นครั้งคราวมักจะเป็นกลุ่มที่ก าลังศึกษาอยู่ ซึ่งลักษณะของเด็กทั้งสองกลุ่มจะมี
พฤติกรรมแตกต่างกัน ส่วนใหญ่ท าเพราะต้องการเงินเป็นหลักแต่สาเหตุที่ท าก็มาจากความล่มสลาย
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ของสถาบันครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ และการเดินทางมาอยู่ในเมืองก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกันที่ท าให้เด็ก
หรือเยาวชนยึดติดวัตถุนิยม และเป็นที่น่าสังเกตว่าตัวอย่างทั้งสามรายได้ให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูลที่ดีมากโดยกลุ่มตัวอย่างทั้งสามตั้งความหวังไว้ว่าจะไม่มีเด็กหรือเยาวชนใหม่ ๆ เข้าสู่การค้า
ประเวณีอีก 

6.1 ข้อเสนอแนะ 
จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาคันคว้าเรื่อง การศึกษาปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหา

โสเภณีเด็ก กรณีศึกษาองค์การภาครัฐในจังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการศึกษา ดังนี้ 
ข้อเสนอแนะเชิงวิชำกำร 
จากผลการศึกษาผู้วิจัย มีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 
1) การศึกษาหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อกฎหมายการค้าประเวณีเด็ก (นโยบาย) กับการ

ปฏิบัติงานจริงขององค์การภาครัฐ ตามบทบาทและภาระหน้าที่ที่กฎหมายให้ไว้ 
2) การท างานขององค์การภาคเอกชน หรือประชาสังคมที่มีต่อกระบวนการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาโสเภณีเด็ก 
3) ท าการศึกษาเชิงลึก โดยนั้นศึกษาเด็กที่ผ่านกระบวนการยุติธรรมมาแล้วว่า แต่ละชั้นตอน

ที่ผ่านมามีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร ควรปรับปรุงแบบใด ซึ่งเป็นการศึกษาจากกระบวนการจริงและ
เป็นเสียงสะท้อนที่ดีของกระบวนการยุติธรรม 

4) ศึกษากระบวนการท างานและการตัดสินใจ ต่อนโยบายป้องกันและแก้ไชปัญหาโสเภณีเด็ก
ในระดับจังหวัด ผ่านคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพจังหวัด 

ตารางที่ 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการบริหาร 
หน่วยวิเครำะห์ สภำพปัญหำหลัก ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไข 

1. เด็กที่ค้าประเวณี 
 

- จากปัญหาครอบครัวแตกแยก 
- จากความต้องการด้านวัตถุ (วัตถุนิยม) 
 
 

- เสริมสร้างระบบครอบครัวให้เข้มแข็ง 
- ลงโทษผู้ปกครองที่ละเลยการดูแลบุตร
หลานอย่างจริงจัง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546 
- Social Sanction กรณีมีการค้าประเวณี
เด็ก 
- ปลูกฝังจิตส านึกให้รู้จักอยู่อย่างพอเพียง 

งานนโยบายระดับจังหวัด 
1. ส านักงานพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการจังหวัดอุดรธานี 
 
 
2. คณะกรรมการคุ้มครองและ
พัฒนาอาชีพจังหวัด (ก.ค.อ.

 
- งานนโยบายระดับจังหวัดไม่มีการ
เคลื่อนไหว 
- ไม่มีการประสานระหว่างหน่วยงาน 
 
- ไม่มีการท างาน / ประชุมตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย 

 
- เปลี่ยนงานนโยบายให้หน่วยงานอื่นท า
แทน เช่นกระทรวงยุติธรรม 
- เน้นการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานให้
เกิดพลังในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง 
- เน้นสร้างระบบติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการท างานของ ก.ค.อ.จังหวัด 
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หน่วยวิเครำะห์ สภำพปัญหำหลัก ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไข 
จังหวัด) 
 

- องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่
เหมาะสม 

- ปรับปรุงโครงสร้าง ก.ค.อ.ระดับจังหวัดให้
ประกอบด้วยบุคคลท่ีท างานจริง ๆ 

หน่วยงานของกระบวนกา
ยุติธรรม 
1. ฝ่ายปกครอง/ต ารวจ 
 

- ไม่มีการปฏิบัติตามมาตรการท่ีออก
โดยรัฐบาล 
- คดีการค้าประเวณีเด็กเป็นคดีท่ีไม่มี
เจ้าทุกข์ 
- ไม่มีแรงจูงใจในการท าคดี 
- ไกลเกลี่ยคดีก่อนลงบันทึกประจ าวัน 
- เน้นการท างานเชิงรับมากกว่าเชิงรุก 

- บังคับให้มีการปฏิบัติตามมาตรการ 
- ก าหนดให้ ก.ค.อ.เป็นผู้เสียหายในการ
ด าเนินคดี 
- ก าหนดให้เพิ่มค่าตอบแทนในการท าคดี
ประเทน้ี หรือให้มีผลต่อการเลื่อนขั้น เลื่อน
ต าแหน่ง 
- ให้ท าการไกลเกลี่ยต่อหนอัยการ นักสังคม
สงเคราะห์ หรือนักจิตวิทยา ห้ามพนักงาน
สอบสวนท าการไกลเกลี่ยเอง 
- ก าหนดแนวทางป้องกันปัญหามากกว่าการ
แก้ไข 

2. ส านักงานอัยการคดีเยาวชน
และครอบครัวจังหวัด 
 

- การสอบสวนขั้นสอบสวนพร้อมกัน
หลายคดี 
- เด็กต้องขึ้นเบิกความหลายครั้ง 
- การท างานเชิงรับมากกว่าเชิงรุก 
- ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านคดีเด็กและ
เยาวชน 

- ท าข้อตกลงหรือเสนอแก้ไขข้อกฎหมายใน
การรับฟังพยานเพื่อลดคาท างานท่ีซ้ าซ้อน 
- น้ันการท างานท่ีใกล้ชิดประชาชนมากขึ้น
ออกให้ความรู้ หรือเตือนผู้จะกระท าผิด 
- จัดฝึกอบรมและให้มีระบบสอนงานใน
องค์การ 

3. ศาลจังหวัดอุดรธานีแผนกคดี
เยาวชนและครอบครัว 

- กระบวนการรับฟังพยานและชั่ง
น้ าหนักพยานท่ีเป็นพยานหลักฐานจาก
ภาพและเสียง (วิดีโอ) 
- การลงโทษไม่ถึงตัวการหรือผู้ซ้ือ
บริการ 
- กระบวนการพิจารณาคดีใช้เวลานาน 
- การเบิกความซ้ าซ้อนของเด็กหรือ
เยาวชน 

- สร้างมาตรฐานในการรับพังพยานจากภาพ
และเสียงที่เด็กให้การไว้ชั้นสอบสวนหรือ
อัยการ 
- ประชาสัมพันธ์ให้สังคมเข้าใจเหตุท่ีศาล
ลงโทษไม่ถึงตัวการซ่ึงเป็นผู้ซ้ือบริการ เพื่อให้
เกิดกระบวนการลงโทษทางสังคมแทน 
- การลงโทษไม่ถึงตัวการหรือผู้ซ้ือบริการเป็น
คดีเร่งด่วน 
- ลดขั้นตอนในการสอบสวนให้มีมาตรฐาน
เดียวกัน 

4. สถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน 

- การให้ประกันตัวเด็กอย่างรวดเร็ว
เกินไป 
- ไม่มีการอบรมเด็กในคดีความผิด
เกี่ยวกับเพศ 
- ขาดผู้เชี่ยวชาญในการสืบเสาะ
พฤติกรรมของเด็ก 

- ให้มีกระบวนการกลั่นกรองก่อนการให้
ประกันตัวโดยตระหนักถึงผลประโยชน์ของ
เด็กมากกว่าสิทธิเด็ก 
- ให้เด็กอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนอย่างน้อย 3 วัน เพื่อศึกษา
พฤติกรรม 
- ฝึกอบรมรมในงานและเน้นให้มีการออก
ปฏิบัติงานจริงถึงบ้านหรือชุมชน 
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ควำมพึงพอใจของประชำชนที่ใช้งำนระบบติดตำมขอ้มลูคดีเพื่อบรกิำร
ประชำชน (AGO-Tracking) ส ำนักงำนอัยกำรสูงสดุ กรณีศึกษำส ำนักงำน

อัยกำรจังหวัดอุดรธำนี อ ำเภอเมอืงอุดรธำน ีจังหวัดอุดรธำนี 

ปริศนา ขม้ินเขียว* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อระบบ
ติดตามข้อมูลคดี เ พ่ือบริการประชาชน (AGO-Tracking) โดยท าการศึกษาวิจัยเชิ งปริมาณ
(quantitative research) ด้วยการหาความสัมพันธ์ปัจจัยบุคคลทีมีต่อความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือการบริการประชาชน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความถี่ในการเข้าใช้
งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ความถี่และร้อยละได้มีการส ารวจโดยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าความถ่ี ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.30 รองลงมาอายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30 อายุระหว่าง 41-50 ปี 
จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 อายุระหว่าง 51-60 จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 อายุ
ระหว่าง 15-20 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 และอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.00 ปัจจัยบุคคลมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการ
ประชาชน (AGO-Tracking) พบว่าการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดี
เพ่ือบริการประชาชนของประชาชนจ าแนกตามเพศ ผลการวิเคราะห์พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมี
ความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชนไม่แตกต่างกัน เปรียบเทียบ
ความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชน จ าแนกตามอายุ ผลการ
วิเคราะห์พบว่าประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือ
บริการประชาชนไม่แตกต่างกัน และเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดี
เพ่ือบริการประชาชน จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการวิเคราะห์พบว่าประชาชนที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชน
ไม่แตกต่างกัน 

 

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
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ผลการศึกษาพบว่าประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีที่มาติดต่อราชการส านักงานอัยการ
จังหวัดอุดรธานี โดยรวมแล้วมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชน 
ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านข้อมูลการให้บริการ ด้านคุณภาพของระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือ
บริการประชาชน และด้านความสะดวกในการติดต่อราชการส านักงานอัยการจังหวัดอุดรธานีอยู่ใน  
ระดับมาก 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม การวิเคราะห์โดยการพรรณนาจากการศึกษาในครั้งนี้ 
คือ ประชาชนต้องการให้สามารถเข้าถึงระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชนได้ง่าย เครือข่าย
ของระบบอินเทอร์เน็ตเสถียร มีระบบแจ้งเตือนนอกจากในแอปพลิเคชั่น เช่น แจ้งเตือนผ่านข้อความ
โทรศัพท์ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนและส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไปควรจะมีการวิจัย
ในเชิงคุณภาพเพ่ิมเติมในเชิงลึก เพ่ือน ามาสนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

ค ำส ำคัญ: ความพึงพอใจ, ระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชน (AGO-Tracking) 
 
1. บทน ำ 

ส านักงานอัยการสูงสุด เป็นส่วนราชการที่มีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ 
และการด าเนินการอ่ืน เป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยมีอัยการสูงสุด
เป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้แทนนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีความแทนประชาชน 
เปรียบเสมือนเป็นทนายของแผ่นดิน ส านักงานอัยการสูงสุดนอกจากจะมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงาน
ธุรการและงานวิชาการ ยังมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินทางกฎหมายรวมทั้งใน
การคุ้มครอง ป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
ให้ค าปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ 
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอ านวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและ
ประชาชน   

ส านักงานอัยการสูงสุด เล็งเห็นถึงปัญหาในการให้บริการประชาชนในด้านการเดินทางมา
ติดต่อราชการของประชาชนกับส านักงานอัยการในแต่ละพ้ืนที่ ประชาชนบางคนอยู่ต่างอ าเภอต้อง
เดินทางเข้ามาสอบถามผลคดี สถานะของคดี มาฟังวันนัดสอบสวนพยานหรือโจทก์ ณ ส านักงาน
อัยการจังหวัดซึ่งตั้งอยู่ในตัวจังหวัด บางครั้งมาสอบถามแล้ว ปรากฏว่าคดีนั้นเลื่อนนัดออกไป
เนื่องจากพนักงานอัยการมีค าสั่งให้พนักงานสอบสวนท าการสอบสวนเพ่ิมเติม ท าให้ประชาชนเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ โดยไม่จ าเป็น ประชาชนบางคนยากจนไม่มีรถยนต์
ส่วนตัวต้องเหมารถมาเพ่ือติดต่อราชการท าให้มีค่าใช้จ่ายสูง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชนใน
การติดต่อกับส านักงานอัยการต่าง ๆ ส านักงานอัยการสูงสุดจึงได้พัฒนาระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือ
บริการประชาชน (Ago-Tracking) ซึ่งระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชน (Ago-Tracking) 
เป็นแอพพลิเคชั่นที่เชื่อมต่อข้อมูลจากฐานข้อมูลสาระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานอัยการสูงสุด 
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เพ่ือให้ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี ติดตามความคืบหน้าของการด าเนินคดี สามารถเรียกดูข้อมูล
คดี ติดตามสถานะ การด าเนินคดีของพนักงานอัยการ รวมถึงการนัดหมายของคดีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต นอกจากนี้ระบบติดตามข้อมูลคดี
เพ่ือบริการประชาชน (Ago-Tracking) ยังสามารถประเมินส านักงานอัยการสูงสุด ติดตามข่าวการ
ประชาสัมพันธ์และสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของส านักงานอัยการต่าง ๆ ได้ 
รวมทั้งเพ่ือให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการ ประหยัดเวลา เพราะ
ประชาชนบางคนต้องเดินทางมาจากต่างอ าเภอเพ่ือมาสอบถามเรื่องผลคดี ว่าอัยการมีการนัดหมายให้
มาวันไหนมีการเลื่อนนัดหรือไม่ บางคนมาสอบถามว่าขณะนี้คดีของตัวเองอยู่ในขั้นตอนไหน 
เพราะฉะนั้นเมื่อมีแอปพลิเคชั่นดังกล่าว ประชาชนจึงไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาที่ส านักงานอัยการต่าง ๆ 
ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Ago-Tracking ขึ้นมาและลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น 
เจ้าหน้าที่ส านักงานอัยการสูงสุดที่เป็นผู้ก ากับดูแลเรื่องระบบ Ago-Tracking อนุมัติระบบ ประชาชน
สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะ การด าเนินคดีได้เอง โดยไม่ต้องโทรมาสอบถามเจ้าหน้าที่หรือ
เดินทางมาสอบถามด้วยตัวเอง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของประชาชน เพราะประชาชนส่วน
ใหญ่ในยุคนี้สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้แล้ว เพราะฉะนั้นการเพ่ิมแอปพลิเคชั่นนี้จึงไม่เป็นการเพ่ิม
ภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนแต่อย่างใด แต่ถือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ดังนั้น 
ระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชน (Ago-Tracking) จึงถือได้ว่าเป็นระบบที่อ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการใช้งาน
ระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชน (Ago-Tracking) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการ
ประชาชน (AGO-Tracking) 
 
3. สมมติฐำนกำรวิจัย 

ปัจจัยบุคคลมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชน  
(AGO-Tracking) 

 
4. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

Ago-Tracking คือ ระบบติดตามข้อมูลคดีเ พ่ือบริการประชาชน เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้
ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเข้าถึงข้อมูลการด าเนินคดีของพนักงานอัยการได้อย่างสะดวก  
ลดขั้นตอนในการเดินทางไปติดต่อราชการ และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อ
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ราชการกับส านักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน
มากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพ่ือปฏิรูปกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน 
ด้วยข้อมูลข่าวสาร และการบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัล เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม และมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ มีความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ส านักงานอัยการสูงสุดยืนยันเจตนารมณ์และความตั้งใจอย่างแน่ว
แน่ที่จะยืนหยัดเป็นอัยการของแผ่นดินและด าเนินงานอย่างเที่ยงธรรมเป็นกลางสร้างสรรค์ความ
สามัคคี โปร่งใสในหน้าที่ ท าดีต่อแผ่นดิน ด้วยเจตจ านงอันแน่วแน่ที่จะคอยรักษา ผดุงความยุติธรรม
ความเสมอภาค ให้ด ารงคงอยู่คู่แผ่นดินไทย เพ่ือความสงบร่มเย็นของชาติและบ้านเมืองสืบไป  

ระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชน เป็นแอปพลิเคชั่นที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลสารบบคดี
อิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานอัยการสูงสุด ซึ่งระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบที่ใช้จัดเก็บ
ข้อมูลตั้งแต่การรับส านวนจากพนักงานสอบสวนมายังส านักงานอัยการสูงสุด  การตรวจส านวน  
การด าเนินคดีในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา การนัดหมายของส านวนคดี การเลื่อนนัด  
การสอบสวนเพ่ิม การยื่นค าร้องต่าง ๆ รายงานต่าง ๆ ตลอดจนสถิติเกี่ยวกับคดี ประชาชนที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับส านวนคดีที่ท าการสมัครและได้รับการอนุมัติสามารถเข้าไปติดตามผลการด าเนินคดีได้  
โดยการดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น Ago-Tracking และลงทะเบียน ที่ท าการสมัครและได้รับการอนุมัติ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถอื แท็ปเลต  

ระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบฐานข้อมูลด้านการด าเนินคดีอันเป็นภารกิจหลักของ
ส านักงานอัยการสูงสุด โดยได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล เริ่มตั้งแต่การ
รับส านวนจากพนักงานสอบสวนส่งส านวนคดีมายังส านักงานอัยการสูงสุด  การตรวจส านวนคดี 
การด าเนินคดีในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา รายงานต่าง ๆ และสถิติเกี่ยวกับคดีสามารถ
สืบค้นข้อมูล   

4.1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้การ

ท างานต่าง ๆ สามารถใช้คนน้อยลง มีอิสระในการท างานมากขึ้นและมีวิธีการท างานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น 
ความก้าวหน้าของเครือข่ายการโทรคมนาคมช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเพ่ิมของต้นทุน  และปัญหา
เกี่ยวกับการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ และช่วยท าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างองค์การกับ
ภายนอกทั้งในระดับตัวบุคคลและองค์การเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเอ้ืออ านวยต่อ
การติดต่อสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีทักษะในเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมและสมรรถภาพของเทคโนโลยี
อย่างเพียงพอ เพราะเทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือท างานที่ขาดไม่ได้ในองค์การ 
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ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทวีความส าคัญขึ้นอย่างมาก ทั้งในชีวิตประจ าวัน ชีวิตการ
ท างาน และการด าเนินงานขององค์การต่าง ๆ จนบางครั้งอาจเปรียบสารสนเทศได้เสมือนกับ
สายเลือดที่หล่อเลี้ยงการท างานแทบทุกด้านขององค์การ และผลกระทบของสารสนเทศก็มีอย่าง
กว้างขวางทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ รวมทั้งการท างานในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
การบริหารงานภาครัฐ ธุรกิจ กฎหมาย วิทยาศาสตร์ การศึกษา การแพทย์ และงานบริการสังคมต่าง ๆ 
องค์การที่สามารถจัดการกับสารสนเทศได้ดีภายใต้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมจะด าเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพอใจใน
การท างานมากขึ้น อันจะน าไปสู่ความส าเร็จในที่สุด  

ระบบสารสนเทศท่ีประสบความส าเร็จต้องออกแบบให้สอดคล้องกับลักษณะขององค์การและ
มีการพิจารณาองค์ประกอบขององค์การ หากองค์การมีการจัดการที่ดีในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปใช้และองค์การมีลักษณะเปิดกว้างในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือมีการใช้นวัตกรรมในองค์การ 
ก็เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสารสนเทศ และท าให้ระบบ
สารสนเทศประสบความส าเร็จในการน าไปใช้ ระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความทันสมัยด้าน
เทคโนโลยีแต่ไม่ประสบความส าเร็จในการน ามาใช้ เนื่องจากขาดความเข้าใจถึงปัจจัยด้านองค์การ
และการจัดการ เช่น โครงสร้างองค์การ และวัฒนธรรมองค์การ กระบวนการปฏิบัติงาน พฤติกรรม 
การตัดสินใจ การบริหาร และการเมืองภายในองค์การ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเป็นเรื่องการ
ออกแบบและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์และประสิทธิผล โดยจะต้องเข้าใจถึง
สิ่งแวดล้อม โครงสร้างหน้าที่การท างาน วัฒนธรรม กระบวนการปฏิบัติงานพฤติกรรม การตัดสินใจ 
การบริหาร และการเมืองภายในองค์การตลอดจนบทบาทของผู้บริหารและระบบการตัดสินใจ 

4.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับควำมพึงพอใจ 
สุชิน หมอนทอง (2543) ได้กล่าวถึงทฤษฎีความพึงพอใจของเชลลี่ สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ

เป็นความรู้สึกของมนุษย์แบ่งได้ 2 แบบ คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกเมื่อ
เกิดขึ้นแล้วมีความสุขคือความสุขทางบวก ความสุขทางบวกเป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึก
ทางบวกอ่ืน ๆ กล่าวคือความสุขเป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับ สามารถท าให้เกิดความรู้สึก
ทางบวกอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึนได้อีก จะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อนและความรู้สึกนี้จะมีผล
ต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ 

มาสโลว์ ได้ตั้งทฤษฎีความพึงพอใจของมนุษย์ โดยมีสมมติฐานว่าไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อมนุษย์ได้สิ่ง
ที่ต้องการอย่างหนึ่งแล้ว จะมีความต้องการอีกอย่างหนึ่งเข้ามาอีกเรื่อย ๆ ไม่สิ้นสุด เพราะฉะนั้นความ
ต้องการของมนุษย์จึงไม่มีที่สิ้นสุด ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองจะเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดความ
ต้องการส่วนความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจ โดยความต้องการของมนุษย์จะ
เรียงล าดับความต้องการ ดังนี้ 
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1) ความต้องการด้านสรีระ เป็นความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ ได้แก่ อาหาร ยารักษาโรค 
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ความต้องการพักผ่อน และความต้องการทางเพศ  

2) ความต้องการความปลอดภัยเป็นความรู้สึกที่ต้องการความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ความต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

3) ความต้องการด้านสังคม เป็นความต้องการให้สังคมยอมรับในตัวเอง ต้องการเป็นที่รักใน
สังคม ต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคม 

4) ความต้องการที่จะมีเกียรติ ชื่อเสียง เป็นความต้องการให้สังคมยอมรับและยกย่องใน
ความสามารถของตัวเอง ต้องการเป็นคนส าคัญในสังคม ความต้องการนี้เป็นความต้องการในระดับที่
สูงขึ้น 

5) ความต้องการความส าเร็จแห่งตน เป็นความต้องการในระดับที่สูงขึ้น เป็นความรู้สึกที่
อยากให้ความต้องการและนึกคิดของตัวเองเกิดความส าเร็จในทุกด้านทุกสิ่งอย่าง  เพ่ือที่ตนเองจะได้
พัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

ควำมหมำยของควำมพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ หมายถึง การให้บริการที่ดีเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และให้บริการเป็น

มาตรฐานเดียวกัน สามารถวัดประสิทธิภาพของงานได้ ไม่ใช่ว่าให้บริการแค่ท าให้เสร็จ ๆ ไป 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกยินดีเมื่อได้รับการตอบสนองสิ่งที่ตัวเองต้องการ ท าให้

ตัวเองรู้สึกดีต่อสิ่งนั้น ๆ เมื่อได้รับการสอบสนองสิ่งที่ต้องการ (มณี โพธิแสง, 2543) 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับแต่ละ

บุคคลว่าจะคาดหวังกับสิ่งหนึ่งอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดี
จะมีความพอใจมาก แต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่
คาดหวังไว้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสิ่งที่ตนเองตั้งใจไว้มากน้อยแค่ไหนกับสิ่งที่คาดหวัง (วิรุฬ พรรณเทวี, 2542) 

จากความหมายความพึงพอใจต่าง ๆ ข้างต้น กล่าวได้ว่า ความพึงพอใจ เป็นอารมณ์
ความรู้สึก ความพอใจในสิ่งที่ตนเองปรารถนาและต้องการ มนุษย์เมื่อได้รับสิ่งที่ต้องการตามความ
ต้องการหรือปรารถนาแล้วจะแสดงออกมาทางอารมณ์ และจะมีความสุขเป็นทางบวกในที่นี้คือความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชน ของส านักงาน
อัยการจังหวัดอุดรธานี 

 
5. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการกับส านักงานอัยการ
จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชาชนในจังหวัดอุดรธานีใช้
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บริการระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการกับส านักงานอัยการจังหวัด
อุดรธานีโดยแจกแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด 

ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลและผู้ตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ ค่าที่
ใช้พิจารณาใน T-test และ F-test (One-Way-ANOVA) ค่าผลบวกก าลังสองของคะแนน ค่าระดับชั้น
แห่งความเป็นอิสระ และค่าเฉลี่ยของผลบวกก าลังสองของคะแนน 

จากการศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวข้อง หลักการ และเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ ผู้วิจัยได้สรุปเป็นกรอบ
แนวคิดในการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดังนี้ 

ตัวแปรต้น     ตัวแปรตำม 
 
 
 
  
 
 
ภาพที่ 5.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
6. ผลกำรศึกษำ 

การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชน 
(Ago-Tracking) ของส านักงานอัยการสูงสุด กรณีศึกษาส านักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี อ าเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงส ารวจโดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการส านักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จ านวน 400 คน 
โดยแจกเฉพาะประชาชนที่เข้าใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชนของส านักงาน
อัยการสูงสุด เพ่ือมุ่งศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการ
ประชาชน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านข้อมูลการให้บริการ ด้านคุณภาพของระบบ
ติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชน และด้านความสะดวกในการติดต่อราชการส านักงานอัยการ
จังหวัดอุดรธานี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  การทดสอบสมมติฐานสถิติที่ ใช้ เปรียบเทียบตามหลัก  T-test และ 
F-test (One-Way-ANOVA) ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ LSD (Least Significant 
Difference) และอภิปรายผลตลอดจนข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 
 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความถี่
ในการเข้าใช้งานระบบตดิตาม
ข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชน 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ด้านข้อมูลการให้บริการ 
- ด้านระบบบริการ 
- ด้านความสะดวกในการตดิต่อ 
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7.1 สรุปผลกำรวิจัย 
จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการ

ประชาชนของส านักงานอัยการสูงสุด  
ผลการศึกษาพบว่า  
1) ประชาชนกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยจ านวน 400 คน จ าแนกตามเพศ พบว่าส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54 เพศหญิง จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46 และ
จ าแนกตามช่วงอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 -40 ปี จ านวน 165 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.30 รองลงมาอายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30 อายุระหว่าง 
41-50 ปี จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 อายุระหว่าง 51 -60 จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.00 อายุระหว่าง 15-20 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 และอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 และจ าแนกตามระดับการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ส าเร็จ
การศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.80 รองลงมา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.30 ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 และส าเร็จการศึกษาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 และจ าแจกตามความถ่ีในการเข้าใช้งานระบบติดตาม
ข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชนพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เข้าใช้งานระบบติดตามข้อมูลเพ่ือบริการ
ประชาชน 2-5 ครั้ง/เดือน จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.80 รองลงมาเข้าใช้งานระบบติดตาม
ข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชนทุกครั้งที่ต้องการข้อมูล จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.80 เข้าใช้
งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชน 1ครั้ง/เดือน จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 
และเข้าใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชน 6 ครั้งขึ้นไป/เดือน จ านวน 42 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 10.50 และจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 
15,001-20,000 บาท จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.30 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 
10,001-15,000 บาท จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30 รายได้เฉลี่ยเดือนละ 20,000-25,000 
บาท จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 รายได้เฉลี่ยสูงกว่า 25,000 บาท จ านวน 48 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.00 และรายได้เฉลี่ยร้อยละ 10,000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 

2) ความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชน จ าแนกเป็นราย
ด้านและรายข้อ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการ

ประชาชนแยกเป็นรายด้าน โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า
ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีที่มาติดต่อราชการส านักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี โดยรวมแล้วมี
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ความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชนอยู่ในระดับมาก ( =4.01, 
S.D.=0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

(1) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พบว่า ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบ

ติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชนอยู่ในระดับมากมาก ( =3.96, S.D.=0.65)  
(2) ด้านข้อมูลการให้บริการบริการ 
พบว่า ด้านข้อมูลการให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจในระบบติดตามข้อมูลคดี

เพ่ือบริการประชาชนอยู่ในระดับมาก ( =4.03, S.D.=0.65)  
(3) ด้านคุณภาพของระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชน 
พบว่า ด้านคุณภาพของระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชน ประชาชนมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( =3.98, S.D.=0.64)  
(4) ด้านความสะดวกในการติดต่อราชการส านักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี 
พบว่า ด้านความสะดวกในการติดต่อราชการส านักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี 

ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก ( =4.08, S.D.=0.63) 
3) การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดี

เพ่ือบริการประชาชน จ าแนกตามคุณลักษณะปัจจัยบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และความถ่ีในการเข้าใช้งานในระดับติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชน 

(1) วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือ
บริการประชาชนจ าแนกตามเพศ ผลการวิเคราะห์พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจใน
การใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชนไม่แตกต่างกัน 

(2) วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือ
บริการประชาชนจ าแนกตามอายุ ผลการวิเคราะห์พบว่าประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึง
พอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชนไม่แตกต่างกัน 

(3) วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือ
บริการประชาชนจ าแนกระดับการศึกษา ผลการวิเคราะห์พบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง
กัน มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชนไม่แตกต่างกัน 

(4) วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือ
บริการประชาชนจ าแนกความถี่ในการเข้าใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชน ผลการ
วิเคราะห์พบว่าความถี่ในการเข้าใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดี เพ่ือบริการประชาชนที่แตกต่างกัน 
มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นสมมติฐาน 
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(5) วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือ
บริการประชาชนจ าแนกรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการวิเคราะห์พบว่าประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชนไม่แตกต่างกัน 

7.2 ข้อเสนอแนะ 
1) การน าผลวิจัยไปใช้ 
ระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชน (Ago-Tracking) ควรจะมีขั้นตอนการใช้งานที่

ง่ายไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน มีระบบอินเทอร์เน็ตที่เสถียรสามารถเข้าใช้งานได้ตามความต้องการ 
เพ่ิมข้อมูลที่เป็นความรู้ให้แก่ประชาชน เช่น กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน มีแอปพลิเคชั่น
ส าหรับการค้นหาติดตามผลคดีเก่ียวกับส านวนคดีแพ่ง และแอปพลิเคชั่นส าหรับถาม-ตอบ ปัญหาด้าน
กฎหมาย 

2) การเสนอแนะหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ ประมวลข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติและมีการวิจัยเชิง

คุณภาพประกอบเท่านั้น ในอนาคตควรจะมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเพ่ิมเติมในเชิงลึกผลการวิจัย
เชิงปริมาณให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
ติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชน 
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กลไกกำรรับฟังควำมคิดเห็น ควำมต้องกำรของประชำชน 
ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของเทศบำลต ำบลโนนสะอำด 

พงษ์อ ามาตย์ อามาตย์ทัศน์* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “กลไกการรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนสะอาด” เป็นการวิธีวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยเชิงปริมาณ
และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยจะเน้นที่การวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการของ
ประชาชนในเทศบาลต าบลโนนสะอาดที่อยากให้มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  และแสวงหากลไกเพ่ือเป็น
ทางเลือกให้เทศบาลน าไปใช้เพ่ือเพ่ิมบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโนน
สะอาดจ านวน 130 คน โดยใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และท าการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลโนน
สะอาดที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 4 คน 

ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับ
ปานกลาง แผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดี แต่เทศบาล
เห็นว่าแผนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันตอบสนองประชาชนได้ดีแล้ว ส าหรับสิ่งที่ประชาชนอยากให้มีในแผนคือ 
โครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพและพัฒนารายได้ และการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 
แต่กลับได้รับการจัดสรรงบประมาณให้สัดส่วนจ านวนน้อย โดยเทศบาลได้ให้ความส าคัญกับโครงการ
สร้างถนนเป็นหลัก การจัดท าแผนที่ผ่านมาเทศบาลได้ใช้กลไกการประชาคม ซึ่งส่วนกลางก าหนดมา
ให้ เพ่ือเปิดโอกาสประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผน จากการผลวิจัยพบว่า การท า
ประชาคม ก่อนการจัดท าแผน ยังไม่ใช่กลไกที่ท าให้ประชาชนมีบทบาทส าคัญในการก าหนด 
ความต้องการของตนเอง เนื่องจากภายหลังจากท าประชาคมแล้วประชาชนไม่ทราบว่าเทศบาลได้
จัดท าโครงการ/แผนงานอย่างไรบ้างในการพัฒนาพ้ืนที่ และจะทราบอีกครั้งเมื่อมีการประกาศใช้แผน 
ดังนั้น ในการจัดท าแผนจึงควรท าประชาคมทั้งก่อนและหลังด้วย เพ่ือประชาชนได้ตรวจสอบ  
ความถูกต้องหรือความต้องการอีกครั้ง โดยกลไกการประชาคมก่อนและหลังการจัดท าแผน จะส่งผล
ให้เทศบาลไม่อาจด าเนินการให้ตามอ าเภอใจ เพราะว่าเมื่อจัดท าร่างแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องมา
ขอมติจากประชาชนอีกรอบ ประกอบกับเทศบาลต้องมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ถึง

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
E-mail: touch_brutal@hotmail.com 
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ความส าคัญของประเด็นสาธารณะเพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องที่ได้รับผลกระทบมากขึ้น ซึ่งจะเป็น
หนทางให้เกิดการรวมตัวของภาคประชาชนที่เข้มแข็งในการเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

ค ำส ำคัญ: กลไกการเพ่ิมบทบาทของประชาชน, การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
1. บทน ำ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ได้ก าหนดให้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาพ้ืนที่ของตนเอง โดยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง และต้องด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยค านึงถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้ง
ความพร้อมของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน และจ าเป็นต้องระบุวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินงานไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย 

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการจัดท ารายละเอียดของแผนงานและโครงการต่าง  ๆ ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องท าขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของ
ท้องถิ่นในอนาคต โดยค านึงถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและความม่ันคงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างโอกาส และอาชีพ สนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีโดยแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีการประชุมประชาคมระดมความคิดเห็นร่วมกัน 
เพ่ือให้ได้จุดมุ่งหมายการพัฒนาและวิธีด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ และน าเอาแนวความคิดการ
พัฒนาที่ทุกภาคส่วนเห็นพ้องต้องกันเป็นกรอบแนวทางด าเนินการตั้งแต่ขั้นการวางแผนกลยุทธ์จนถึง
ขั้นการวางแผนปฏิบัติการ 

เทศบาลต าบลโนนสะอาด ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่ 4.70
ตารางกิโลเมตร มีประชากรจ านวนทั้งสิ้น 4,608 คน 1,720 หลังคาเรือน เป็นชาย 2,266 คน  
หญิง 2,342 คน อยู่ในวัยท างาน 3,716 คน รายได้ของประชากรเฉลี่ยอยู่ในระดับยากจนถึงปานกลาง 
โดยเทศบาลได้ส ารวจความต้องการของประชาชนก่อนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561- 
2565 พบว่า ประชาชนมีปัญหาความต้องการที่อยากให้เทศบาลแก้ไข เช่น การส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนารายได้ ปัญหายาเสพติดและอบายมุขปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ เป็นต้น 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนสะอาดที่ผ่านมาได้ด าเนินการ  
ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยก าหนด โดยใช้การประชาคมเป็นกลไกให้ประชาชนเข้าไปมีส่ วน
ร่วมในกระบวนการจัดท าแผน ซึ่งเปิดโอกาสให้สามารถแสดงความคิดเห็น ความต้องการ เสนอแนะ

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


428 
 

ในประเด็นสาธารณะ จากนั้นจะน าข้อมูลและมติที่ได้จากการประชาคมไปจัดท าร่างแผน ทั้งนี้  
การประชาคมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พบว่า หลังจากท าการประชาคมเสร็จแล้ว ประชาชนไม่รู้ว่าเทศบาล
ได้น ามติและข้อมูลไปจัดท าโครงการ/แผนงาน อย่างไรบ้าง ส่งผลให้เมื่อมีการประกาศแผนการ
ด าเนินงานโครงการที่บรรจุไว้ในแผนไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และพบว่าเทศบาล
ได้จัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่ไม่สมดุล เช่น ทุ่มงบประมาณในโครงการสร้างถนนมากเกินไป 
จัดท าโครงการศึกษาดูงานงบประมาณเยอะกว่าด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เป็นต้น 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษากลไกที่จะเข้ามาช่วยเพ่ิมบทบาทของ
ประชาชนในการจัดท าแผนหรือในกระบวนการทางการเมืองอ่ืน ๆ เพ่ือแสวงหากลไกนอกเหนือจาก
การจัดท าประชาคมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมและบทบาทส าคัญในการแสดง 
ความคิดเห็นหรือความต้องการได้มากข้ึน และเป็นผู้ก าหนดว่าจะให้เทศบาลหรือส่วนราชการท าอะไร 
มิใช่ส่วนราชการเป็นผู้ก าหนดเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งจะเป็นการสะท้อนปัญหาความต้องการของคนส่วน
ใหญ่ในพ้ืนที่ โดยกลไกดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคมของชุมชนที่รวมตัวกัน
อย่างเข้มแข็ง เพื่อใช้เป็นพลังในการต่อรองกับเทศบาลและหน่วยงานอ่ืน นอกจากนี้เครือข่ายดังกล่าว
จะเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนและก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น และท าให้ผู้บริหารท้องถิ่น
หันกลับมามองหรือรับฟังประชาชน ก่อนการด าเนินการใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน และ
น าความเดือดร้อนความต้องการไปก าหนดเป็นนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ในอนาคต 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาความต้องการของประชาชนในเทศบาลต าบลโนนสะอาดที่อยากให้มีใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.2 แสวงหากลไกเพ่ือเป็นทางเลือกให้เทศบาลน าไปใช้เพ่ือเพ่ิมบทบาทของประชาชน 
ในการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
3. ค ำถำมกำรวิจัย 

3.1 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโนนสะอาดมีส่วนร่วมและบทบาทในกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับใด 

3.2 ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโนนสะอาดคืออะไร 
3.3 กลไกการรับฟังความคิดเห็น ความต้องการเพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีกระบวนการอย่างไร 
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4. ทบทวนวรรณกรรม และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ (2552) ได้ให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การบริหารราชการแผ่นดินไว้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีเหตุผลและสมดุลกับอ านาจใน
การบริหารราชการแผ่นดินนั้น จะช่วยท าให้การบริหารราชการแผ่นดินตอบสนองและตรงกับ  
ความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง เนื่องจากประชาชนเป็นผู้ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากการบริหารราชการแผ่นดิน จึงควรเป็นผู้ที่มีส่วนสะท้อนความต้องการให้ผู้ด าเนินการ
ได้รับทราบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการต่อไป 

กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนรวมทั้งมีการน าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายและ 
การตัดสินใจของรัฐอันจะน าไปสู่กระบวนการด าเนินงานและการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมและ
ยอมรับร่วมกัน 

ณรงค์ ปิติปุญญพัฒน์ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริการส่วนต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า 
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ด้านขั้นตอนการก าหนด
ปัญหาและแนวทางพัฒนาของหมู่บ้าน การมีส่วนร่วมสูงสุด คือ การเสนอปัญหาของหมู่บ้านในการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ด้านขั้นตอนการก าหนดและจัดกลุ่มปัญหาในระดับต าบล การร่วมจ าแนก
กลุ่มปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านขั้นตอนการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
การมีส่วนร่วมที่สูงสุดคือ การร่วมลงมติและที่ประชุมพิจารณาที่มีความส าคัญที่สุดและรองลงมาโดย
ใช้เสียงข้างมาก ด้านขั้นตอนการก าหนดแนวทางพัฒนาของ อบต. ขั้นตอนก าหนดแผนงาน โครงการ/
กิจกรรม การมีส่วนร่วมที่สูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม โดยก าหนด
วัตถุประสงค์ของแต่ละแผนงาน ด้านขั้นตอนการรับฟังความเห็นแผนพัฒนาต าบลฉบับร่าง ระดับการ
มีส่วนร่วมที่สูงสุดคือ การเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงของผู้บริหาร อบต. ต่อที่ประชุมในรายละเอียดของ
ร่างแผนพัฒนา อบต. พร้อมเหตุผลด้านขั้นตอนเสนอขอรับความเห็นชอบและอนุมัติแผนพัฒนา อบต. 
จากสภา อบต. ด้านขั้นตอนประกาศใช้แผนพัฒนา อบต. พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมที่สู งสุด คือ  
การรับทราบประกาศใช้แผนพัฒนา อบต. จากเสียงตามสายของหมู่บ้าน 

  
5. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษา เรื่อง กลไกการรับฟังความคิดเห็น
ความต้องการของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนสะอาด ผู้วิจัยได้
ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยการค้นหาสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาในการก าหนด
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนสะอาดที่ผ่านมา รวมถึงหากลไกที่จะสามารถท าให้
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ประชาชนแสดงความคิดเห็น/ความต้องการ ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และใช้วิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึกรายบุคคล (In-Depth Interview) เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลโนนสะอาดที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผน จ านวน 4 คน และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโนน
สะอาด จ านวน 130 คน เพ่ือให้ได้มาซึ่งความต้องการของประชาชนและกลไกท าให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการก าหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสามารถแสดงกรอบแนวคิดการศึกษาได้ตามแผนภาพ 
ต่อไปนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
         
 
          
 
 
 
 
 

 
  

   

6. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบบรรยายและ

พรรณนา (Descriptive Research)  
2) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้การประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ 

โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาเลือกใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล ดังนี้ 

 

กำรวำงแผน (Planning) 
 
 

ค้นหำสภำพปัญหำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สะท้อนปญัหาและตอบโจทย์ความ
ต้องการของประชาชน 

ค้นหำสำเหตุของปัญหำ 
1. ประชาชนไร้อ านาจต่อรอง 
2. ประชาชนเข้าไปมสี่วนร่วมในการท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในสัดน้อยน้อย 

หำแนวทำงแก้ไขปัญหำ 
หากลไกท่ีช่วยเพิ่มบทบาทของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

Action 
1. สัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล 
เจ้าหน้าท่ีจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. ใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลโนนสะอาด 

ข้อสรุป (Conclusion) 
1. ทราบความต้องการของ
ประชาชนท่ีอยากให้มีในแผน 
2. ทราบถึงกลไกท่ีท าให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมและบทบาทส าคญั 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
(Outcome) 

กลไกการรับฟังความคดิเห็น  
ความต้องการของประชาชน 
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(1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ 
(2) วิเคราะห์ความต้องการของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

เทศบาลต าบลโนนสะอาด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Content analysis ในการรวบรวมข้อมูลส่วนที่เป็น
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

(3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลไกการรับฟังความคิดเห็นความต้องการของประชาชน  
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนสะอาด วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
7. ผลกำรศึกษำ 

1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง (ร้อยละ 56.90) มีผู้อายุ 20-30 ปี (ร้อยละ 32.30) 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 43.10) และระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 20.00) ประกอบ
อาชีพเป็นพนักงานเอกชน/พนักงานบริษัท (ร้อยละ 33.80) เกษตรกร (ร้อยละ 22.30) รายได้ต่อ
เดือน 5,000-10,000 บาท (ร้อยละ 38.50) และ 10,001-15,000 บาท (ร้อยละ 31.50) 

2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมาของเทศบาลต าบล 
โนนสะอาด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ  
ปานกลาง ทั้ง 6 ด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมิน
และติดตามผลการท างานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้านความพึงพอใจในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่าน  
ด้านการมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้านการรับรู้รายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด้านการสะท้อนปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะผ่านผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ 
และด้านที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 

3) สภาพปัญหาปัจจุบันในพ้ืนที่เทศบาลต าบลโนนสะอาด เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก 
ไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ ปัญหายาเสพติดและอบายมุข เป็นเรื่องที่ประชาชนเห็นว่าเป็นปัญหามาก
ที่สุดในพื้นท่ี ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ และการขาดงบประมาณในการส่งเสริมอาชีพ ตามล าดับ 

4) ความต้องการของประชาชนที่อยากให้มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล 
โนนสะอาด พบว่า โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนารายได้ เป็นเรื่องที่ประชาชนเลือกมากที่สุด 
รองลงมาคือ การแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในชุมชน และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมใน
พ้ืนที่ ตามล าดับ 

5) ปัญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนให้ความร่วมมือ
ในกระบวนการประชาคมในสัดส่วนที่น้อยไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่กฎหมายก าหนดไว้ โดยการท า 
ประชาคมยังเป็นกลไกที่เหมาะสมส าหรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสามารถท าให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็น ความต้องการ ได้อย่างเต็มที่ 
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6) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลไกการรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของประชาชน 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนสะอาด เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย จ านวน 
5 กลไก ดังนี้ การท าประชาคม (ก่อนและหลังการจัดท าแผน) เป็นกลไกที่ประชาชนเลือกมากที่สุด 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( =56.20) รองลงมาคือ การท าประชาพิจารณ์ (ก่อนและหลังการจัดท าแผน) ระบบ
ตัวแทน การท าประชาคม (ก่อนการจัดท าแผน) และการท าประชาพิจารณ์ (ก่อนการจัดท าแผน) 
ตามล าดับ 

7) ผลการศึกษาการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถสรุปได้ดังนี ้
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในสัดส่วนที่น้อย 

ซึ่งเทศบาลได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองอย่างเต็มที่  โดยจะเห็นได้
จากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็น
อย่างดี ส าหรับการท าประชาคม ยังถือได้เป็นกลไกที่เหมาะสมในการท าหน้าที่สะท้อนปัญหา 
ความต้องการข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาสาธารณะในพ้ืนที่ และหากสามารถจัดท า
ประชาคมทั้งก่อนและหลังการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ก็จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโนนสะอาดมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
เทศบาลที่เห็นว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มาจากประชาชนยังมองไม่เห็น
ความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้ไปเข้าร่วมการประชุมประชาคมในสัดส่วนที่
น้อย ทั้งนี้ เทศบาลและประชาชน ต่างอ้างความบกพร่องของอีกฝ่าย โดยประชาชนเห็นว่าเทศบาล
ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี ขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างจริงจริง พร้อมทั้งได้การ
รับข้อมูลข่าวสารเพียงบางส่วน สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณในแผนการด าเนินงานของ
เทศบาลปี 2561-2562 ที่เทศบาลไม่ได้ให้ความส าคัญในด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมหรือการ
จัดการข้อมูลข่าวสารส าหรับประชาชนมากนัก เทศบาลมองว่าปัญหาการจัดท าแผนเกิดจากการที่
ประชาชนเพิกเฉยในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ซึ่งไม่ได้เกิดจากการท าหน้าที่บกพร่องของเทศบาลแต่
อย่างใด ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเทศบาลและประชาชนยังท าหน้าที่ของตนเองไม่สมบูรณ์ 
ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้เห็นความส าคัญกับการเป็นเจ้าของทรัพยากรในท้องถิ่น ประกอบกับ
ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่เทศบาลบางส่วนไม่เห็นถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ด าเนินงานเพียงเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติหรือกฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น ดังนั้น ปัญหา
ดังกล่าว จึงเกิดจากภาครัฐและประชาชน ต่างก็ยังท าหน้าที่ของตนเองไม่สมบูรณ์ 

ความต้องการของประชาชนในเทศบาลต าบลโนนสะอาด พบว่า โครงการฝึกอบรมอาชีพและ
พัฒนารายได้ เป็นเรื่องที่ประชาชนอยากให้มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากที่สุดเทศบาล รองลงมาคือ  
การแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในชุมชน และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ สอดคล้อง
กับการส ารวจของความต้องการของประชาชนก่อนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2565 
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แต่ขัดแย้งกับแผนการด าเนินงานของเทศบาลปี 2561 และปี 2562 พบว่า เทศบาลได้จัดสรร
งบประมาณส าหรับโครงการสร้างถนนในสัดส่วนที่มากกว่าโครงการที่เป็นความต้องการของประชาชน 
3 อันดับแรกโดยโครงการลักษณะดังกล่าวเป็นโครงการที่แสวงหาผลประโยชน์ได้ง่ ายและเป็นที่
ต้องการของนักการเมืองท้องถิ่น ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของราษฎรส่วนใหญ่ นอกจากนี้เทศบาล
ยังเห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2565 ปัจจุบันตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
เป็นอย่างดี ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่า แผนสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ในระดับปานกลางเท่านั้นและเทศบาลได้ใช้เกณฑ์ในการประเมินคือ จ านวนโครงการที่
น ามาตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 67 โครงการ คิดเป็น 
ร้อยละ 80.72 จากทั้งหมด 83 โครงการ จากการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ของเทศบาล ซึ่งไม่มีประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการประเมินผลและไม่ได้มีการส ารวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของประชาชนแต่อย่างใด จึงเป็นเหตุให้ผลลัพธ์ของเทศบาลและราษฎรแตกต่างกัน 

ส าหรับกลไกการรับฟังความคิดเห็น ความต้องการเพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า เทศบาลต าบลโนนสะอาดได้ด าเนินการ
ตามแนวทางที่ส่วนกลางก าหนดมา โดยใช้กลไกการจัดท าประชาคมเป็นรูปแบบให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประชาชนจะมีส่วนร่วมในการประชาคมก่อนการจัดท า
แผนโดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาผู้วิจัยได้เสนอกลไกให้ประชาชนเลือก 5 รูปแบบ ดังรายละเอียดตาม
ตารางแสดงผล 
 

ล ำดับที ่ ชื่อกลไกล จ ำนวนคน ( ) อันดับท่ี 

1 
2 
3 
4 
5 

การท าประชาพิจารณ์ (ก่อนการจดัท าแผน) 
การท าประชาพิจารณ์ (ก่อนและหลังการจัดท าแผน) 
การท าประชาคม (ก่อนการจัดท าแผน) 
การท าประชาคม (ก่อนและหลังการจัดท าแผน) 
ระบบตัวแทน 

รวม 

3 
36 
7 
73 
11 
130 

2.30 
27.70 
5.40 
56.20 
8.5 

 

5 
2 
4 
1 
3 
 

 
จากผลการศึกษา พบว่า การท าประชาคม (ก่อนและหลังการจัดท าแผน) เป็นกลไก 

ที่ประชาชนเลือกมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยสูงถึง ( =56.20) โดยกลไกของกระทรวงมหาดไทยที่ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การประชาคมในการจัดท าแผน คือ การท าประชาคม (ก่อนการจัดท า

แผน)ได้รับมีค่าเฉลี่ยอยู่อันดับ 4 ( =5.40) นอกจากนี้กลไกที่ใช้อยู่ในปัจจุบันท าให้ประชาชนไม่อาจ
รับรู้ได้ว่าหลังจากท าประชาคมเสร็จแล้ว เทศบาลได้จัดท าโครงการ/แผนงาน อย่างไรบ้างไว้ในแผน 
โดยจะทราบอีกครั้งเมื่อมีการประกาศใช้แล้ว ส าหรับกลไกการท าประชาคม (ก่อนและหลังการจัดท า
แผน) ที่ประชาชนเลือกมากท่ีสุด เป็นรูปแบบที่ให้เทศบาลด าเนินการจัดเวทีประชาคม และเปิดโอกาส
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ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ความต้องการ ร่วมคิด เสนอแนะ ก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ 
ก่อนการจัดท าแผน และน ามติท่ีได้จากการประชาคม ไปจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นตามต้องการของ
ประชาชน และเม่ือจัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนการน าเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณา 
เทศบาลจะน าร่างแผน กลับมาท าประชาคมอีกครั้งเพ่ือขอมติจากประชาชนอีกรอบ และน าไป
ปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมให้ครอบคลุม หลังจากนั้นจะน าไปจัดท าแผนฉบับสมบูรณ์เพ่ือเสนอตาม
ขั้นตอนต่อไป ดังนั้น กลไกที่ได้จากการศึกษาจะสามารถเข้ามาตอบโจทย์และให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมและบทบาทส าคัญในกระบวนการทางการเมือง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
และก าหนดนโยบาย เทศบาลจะด าเนินการตามอ าเภอใจมิได้  เนื่องจากเป็นต้องมาขอความเห็นจาก
ประชาชนอีกรอบ และแก้ไขตามความต้องการของราษฎรทั้งนี้ กลไกที่ได้จากการศึกษากฎหมายไม่ได้
มีข้อห้ามให้ด าเนินการ เทศบาลจึงสามารถน าไปทดลองใช้ได้ทันที 

 
8. ข้อเสนอแนะ 

เชิงนโยบำย 
1) กฎหมายการเลือกตั้ง ต้องก าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น น าข้อมูลปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนไปก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือจัดท าเป็นนโยบายน าเสนอ
ประชาชนก่อนการเลือกตั้ง โดยนโยบายดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ชัดเจน 
และแสดงขั้นตอนการได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ท าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพ่ือเสนอให้ประชาชนได้พิจารณา
และมิได้เป็นเพียงนโยบายขายฝันชวนเชื่อ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต้องให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่อ
ผู้สมัครเลือกตั้งและผู้ที่เข้ามาเป็นผู้บริหารท้องถิ่น สิ่งไหนท าได้ สิ่งไหนท าไม่ได้ มีงบประมาณเท่าไหร่ 
หรือมีปัจจัยแทรกซ้อนอะไรบ้าง เนื่องจากที่ผ่านมานักการเมืองท้องถิ่นจะเสนอนโยบายทั่วไปไม่ได้
สร้างความแตกต่างให้ประชาชนเห็น ซึ่งหากยังไม่สามารถก าหนดให้ต้องเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาก็
อาจจะพบได้แต่นโยบายสร้างถนนคอนกรีต 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีนโยบายกระบวนการสร้างจิตส านึกของทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมามีส่วนร่วม หรือการสร้างประเด็นสาธารณะที่มีส่วนร่วมตั้งแต่
แรก ควรปลูกฝังให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับประเด็นสาธารณะต่าง  ๆ ในท้องถิ่น เนื่องจาก 
หากประชาชนสามารถรู้สึกว่าตนเองมีสิทธิก็จะรักษาและดูแลผลประโยชน์ของตนเองและท้องถิ่น 
นอกจากนี้ควรมีนโยบายการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้ทุกคนมีความเสมอภาคในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร หรือเข้าถึงการมีส่วนร่วมในระดับชุมชน และมีส่วนร่วมในการจัดท างบประมาณ ซึ่งจะ
เป็นสนับสนุนให้ประชาชนในฐานะผู้เสียภาษีท้องที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก าหนดการใช้จ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เชิงกลไก และกระบวนกำรเพื่อกำรขับเคลื่อนแนวทำงในกำรพัฒนำ 
1) ปัญหาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่วนหนึ่งพบว่า เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นขาดความรู้ ขาดทักษะการวิเคราะห์การเขียนแผนงาน/โครงการให้มีคุณภาพ ท าให้
รายละเอียดโครงการไม่ชัดเจน เหตุผล วัตถุประสงค์เป้าหมายไม่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความสามารถด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งต้องเป็นการจัด
อบรมที่มีประสิทธิภาพ ใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกล้า
จัดสรรงบประมาณเพ่ือเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาบรรยายให้ความรู้ โดยเน้น
วิทยากรที่เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยชั้นน า รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรอ่ืน ๆ และเปิดโอกาสให้
ตัวแทนของประชาชนเข้าร่วมอบรม เช่น ผู้น าชุมชน กรรมการชุมชน หรือคัดเลือกตัวแทนประชาชน
จากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนเกิดการบูร
ณาการความร่วมมือก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันเพ่ือให้ท้องถิ่น
ได้รับประโยชน์สูงสุด 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่เป็นสิ่งที่มีความส าคัญ การด าเนินการด้านนโยบายต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องวางยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุม
และปฏิบัติได้จริง และควรร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบุคลากรที่มีเชี่ยวชาญ เพ่ือร่วมกันจัดท า
ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวางแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ 
โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นตัวกลางที่เชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน เนื่องจากใน
บางพ้ืนที่ประชาชนไม่เชื่อถือผู้บริหารท้องถิ่นหรือมีแรงต้านในการด าเนินนโยบาย ทั้งนี้ ความร่วมมือ
ระหว่างกันดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้หากผู้บริหารท้องถิ่นไม่มีความจริงใจในการแก้ไขพ้ืนที่หรือขาด
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน 

3) ระยะเวลาการด าเนินการในขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ควรจัดท าแผนการด าเนินงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ เช่น ต้องท า
การส ารวจการประกอบอาชีพของราษฎรก่อนการจัดประชุมประชาคม เพ่ือน ามาก าหนดช่วงเวลาใน
การออกไปจัดการประชาคม ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ต้องมีการประชุมวางกรอบระยะเวลาการ
จัดท าแผนให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้กระชั้นชิดมากเกินไป 

4) ทดลองน ากลไกที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ไปทดลองใช้ โดยการจัดท าประชาคม 
(ก่อนและหลัง) ในประเด็นสาธารณะที่ต้องการความเห็นหรือส่งผลกระทบต่อประชาชน เช่น  
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาขยะมูลฝอย ฯลฯ วัตถุประสงค์เพ่ือให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องหรือความต้องการให้ครอบคลุมอีกครั้ง ซึ่งจะส่งผลให้การ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามความต้องการของคนส่วนใหญ่ แก้ไขปัญหาได้
ตรงจุด ซึ่งจะน าไปสู่การมีเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้มแข็งต่อไป 
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5) ในการศึกษาครั้งต่อไป การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยที่เน้นเชิงปริมาณ ประมวลผลด้วยวิธีการ
ทางสถิติ ไม่ได้ลงลึกการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งในการวิจัยครั้งต่อไปควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน และแสวงหาแนวทางที่จะท าให้ได้ข้อมูล  
อย่างแท้จริง เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
แก่ภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว และหากสามารถท าให้กลุ่มเป้าหมายให้ข้อเท็จจริงในทางลบของตนเองก็จะ
ส่งผลดีในการน าข้อมูลไปวิเคราะห์และคิดค้นแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดต่อไป 
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กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรรับเรื่องรำวร้องทกุข์ผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอ
เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำร กรณีศึกษำอ ำเภอเพ็ญ  

จังหวัดอุดรธำนี 

พิทักษ์ ศรีทอง* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์ในการศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด รวมทั้งสิ่งที่อยากให้เกิด
การพัฒนาของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาหนทางหรือนโยบาย
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้กับศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
และศูนย์ด ารงธรรมอ่ืนต่อไปได้ วิธีการวิจัยเป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสุ่มสัมภาษณ์ แบบ
สัมภาษณ์ผู้บริหารของอ าเภอเพ็ญ ส่วนราชการอ าเภอเพ็ญ ผู้ที่เคยเข้ารับบริการหรือเคย ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพ็ญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2563 จ านวน 10 คน จากจ านวนทั้งสิ้น 
200 คน และจากประสบการณ์ตรงในการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพ็ญ ของผู้ศึกษา
เอง ว่าพบเห็นอุปสรรค ปัญหาและข้อจ ากัดอย่างไร และต้องการให้เกิดการพัฒนาในเรื่องใดบ้าง 
ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดที่พบของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  คือ 
การด าเนินการมีความล่าช้า บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ งบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัดและ  
ไม่มีความเป็นอิสระ รวมทั้งวัสดุและครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ ข้อเสนอแนะที่มีต่อศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ
หนองเพ็ญ ขึ้นคือ ควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน ผู้ปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้ศูนย์ด ารงธรรมได้ใช้
งบประมาณที่มีอยู่ของอ าเภอ (งบบูรณาการ) น าวัสดุ และครุภัณฑ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ควบคุมคุณภาพงานอย่างสม่ าเสมอ ตรวจสอบ และกวดขันผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 

 

ค ำส ำคัญ: การพัฒนา, เรื่องราวร้องทุกข,์ ศูนย์ด ารงธรรม 
 
1. บทน ำ 

การร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน ถือเป็นเสียงสะท้อนให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ 
ทราบว่า การบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ซึ่งรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย
และหน่วยงานของรัฐได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชนมา โดยตลอด มีการรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และ
ตรวจสอบการท างานของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐมากขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและเสริมสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะเมื่อประเทศมีการพัฒนาทางด้าน
                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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เศรษฐกิจ ด้านสังคม และการเมืองอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วน าไปสู่การ
แข่งขัน การเอารัดเอาเปรียบ เป็นเหตุให้ประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อน ประสบปัญหาหรือไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม จึงมีการร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่
เป็นหน่วยงานหลักในการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ให้แก่ ประชาชนได้เปิด “ศูนย์บริการข่าวสาร
กระทรวงมหาดไทย” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2536 โดยมีเป้าหมายเพ่ือ รับทราบความคิดเห็นของ
ประชาชนโดยตรง ให้บริ การข้อมูล  และรับเรื่ องร้ อง เรี ยน/ร้ องทุกข์  เกี่ ยวกับงานของ
กระทรวงมหาดไทย ต่อมาบทบาทของ “ศูนย์บริการข่าวสารกระทรวงมหาดไทย” เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ภารกิจที่เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน กระทรวงมหาดไทย 
จึงได้ปรับปรุง “ศูนย์บริการข่าวสารกระทรวงมหาดไทย” ให้มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
โดยใช้ชื่อว่า“ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย” ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2536 (เอกสารวิชาการ
ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย, 2560) กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายการปรับบทบาทการท างาน
ของศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นไปในเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ จึงท า ให้ศูนย์ด ารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย มีบทบาทในการอ านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างจริงจัง มีลักษณะการ
ท างานที่เน้นเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ ท าให้ประชาชนรับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์ด ารงธรรมอย่าง
แพร่หลายและสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหา ความเดือดร้อนต่าง ๆ ได้ทุกเรื่อง
ตลอดเวลา โดยให้องค์กรภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเสริมในด้านส่งเสริมสงเคราะห์ ยกย่องเชิดชู พลเมืองดีที่เสียสละ 
กล้าหาญ เสี่ยงชีวิตเข้าช่วยเหลือผู้อ่ืนที่ตกอยู่ในภาวะคับขันอันตรายด้วยคุณธรรมและเพ่ือให้ศูนย์
ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทในการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แก่ประชาชนอย่างจริงจัง 
บังเกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม กระทรวงมหาดไทย จึงได้ปรับปรุงศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยที่
มีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีสถานที่ตั้งอย่างชัดเจนและเหมาะสมมีเจ้าหน้าที่และ
เครื่องมือสื่อสารที่มี เครือข่ายเชื่อมโยงถึงกันในทุกระดับ สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็ว 
และมีพิธีเปิดศูนย์ด ารงธรรม ในมิติใหม่อย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 ธันวาคม 
2545 ซึ่งตรงกับวันด ารงราชานุภาพ   

ต่อมาพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงได้ลงนามในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่ 96/2557 วันที่ 18 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม เพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดสามารถ 
ให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาชน 
ได้รับความพึงพอใจ ซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นกลไกหนึ่งที่ผลักดันให้นโยบายลงสู่การปฏิบัติก็คือ 
หน่วยงานของรัฐที่มีท้ังในระดับส่วนกลาง ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่นซึ่งการด าเนินงานของศูนย์
ด ารงธรรมภายใต้การด าเนินงานของกระทรวงมหาดไทยได้ถูกน าไปปรับใช้ในการให้บริการของภาครัฐ
กับรูปแบบการเมืองการปกครองระดับภูมิภาคที่หน่วยงานส่วนกลางได้แบ่งอ านาจให้ จังหวัดและ
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อ าเภอ ทั้งนี้ ช่องทางการเข้าถึงการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ต่าง ๆ ของประชาชนและภาครัฐมีหน่วย
ให้บริการในพ้ืนที่ที่ง่ายและสะดวกที่สุดก็คือ ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอนับแต่มีการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอทั่วทั้งประเทศตามนโยบายรัฐบาลสามารถตอบสนองความต้องการในการให้บริการภาครัฐ 
สู่ประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเพ่ิมช่องทางการร้องเรียนหรือร้องทุกข์เพ่ือแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนเหล่านั้นมากยิ่งขึ้น และส่วนใหญ่ปัญหาความเดือดร้อนเหล่านั้นก็ได้รับการ
แก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายปัจจัยส าคัญที่ยังส่งผลให้
การด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอยังติดขัดปัญหาหลายประการ อาทิ ปริมาณเรื่องร้องทุกข์มี
ปริมาณที่มากเกินกว่าที่ศักยภาพของศูนย์ด ารงธรรมบางแห่งจะด าเนินการได้ทัน หรือ เรื่องร้องทุกข์
บางเรื่องอาจเกินขีดความสามารถของศูนย์ด ารงธรรมที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ได้ ฯลฯ 
เป็นต้น การศึกษาในเชิงพ้ืนที่จึงมีความส าคัญและจ าเป็นที่ต้องมีกรณีศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้เลือก 
อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เป็นอ าเภอในการวิจัยนี้   

อ าเภอเพ็ญ เป็นอ าเภอหนึ่งในจ านวน 20 อ าเภอของจังหวัดอุดรธานี (ระยะทางห่างจาก
จังหวัดอุดรธานีประมาณ 43 กม.) แบ่งเขตการปกครองเป็น 11 ต าบล 12 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 165 หมู่บ้าน มี เนื้อที่  908.089 ตร.กม. จ านวนประชากรทั้งสิ้น  รวม111,343 คน 
ส่วนประกอบอาชีพท าการเกษตร 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานและบริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพ็ญด า เนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงต่อความต้องการของ และสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องราวร้องทุกข์
ผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ เพ่ือสร้างความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการ
พัฒนาอ าเภอให้เป็นหน่วยบริการพ้ืนฐานของคนในพ้ืนที่ที่สามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือการ
ปรับปรุง ประสิทธิภาพการท างานของภาครัฐให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี   
2.2 เพ่ือวิเคราะห์หาหนทางหรือนโยบายในการพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องราว ร้องทุกข์

เพ่ือสร้างความพึงพอใจของผู้มารับบริการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
 
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ   

การวิจัยเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ
เพ่ือให้การความพึงพอใจของผู้มารับบริการ กรณีศึกษาอ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เป็นการ
ศึกษาวิจัยที่มุ่งน าผลการวิจัยไปประยุกต์เพ่ือต่อยอดให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอและจังหวัดทั่วประเทศ (Applied Research) เพ่ือศึกษาปัญหาถึง
ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด  และเพ่ือที่จะวิเคราะห์หาหนทางหรือนโยบายในการพัฒนา
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ประสิทธิภาพการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยแบ่ง
กระบวนการในการศึกษาไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้   

1) น าเสนอเรื่องราวโดยสังเขปจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่หรือสามารถหาได้ เพ่ือให้ทราบถึงที่มา 
ของเรื่อง เหตุผลและจ าเป็นที่ต้องมีการวิจัย   

2) เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เคยเข้ารับบริการหรือเคยร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพ็ญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2563 จ านวน 10 คน จาก จ านวนทั้งสิ้น 200 
คน ซึ่งเป็นการสุ่มเลือกกรณีการร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีอยู่ที่ประสบปัญหาในการ ให้บริการและ
ประสบความส าเร็จโดยใช้เครื่องมือวิจัยซึ่งก็คือ แบบสอบและจากประสบการณ์ตรงในการเป็น
ผู้ปฏิบัติงานที่ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพ็ญ ของผู้ศึกษาเอง ว่าพบเห็นอุปสรรค ปัญหาและข้อจ ากัด
ประการใดบ้าง และต้องการให้เกิด การพัฒนาประสิทธิภาพเรื่องใดบ้าง          

3) เมื่อได้ข้อมูลของสภาพปัญหา อุปสรรค รวมไปถึงความต้องการที่จะให้มีการพัฒนา 
ประสิทธิภาพในเรื่องใดแล้ว ก็จะน ามาวิเคราะห์หาหนทางแก้ไขและการพัฒนาโดยใช้แนวคิดและ 
ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าหาทางพัฒนาประสิทธิภาพ 
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพ็ญ    

4) เสนอการพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด ารงธรรมเป็น 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงพ้ืนที่ที่มีความเป็นไปได้ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีหรือ 
เทคนิคทางรัฐศาสตร์ เพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์หรืออธิบายว่าข้อเสนอดังกล่าวนั้นสอดรับกับวัตถุประสงค์ 
หรือไม่ อย่างไร ต้นทุนทางเลือกนั้นเป็นอย่างไร โดยชี้ให้เห็นว่ามีข้อดีอย่างไร และน าเสนอโดยสังเขป 
ว่าจะน าเอาข้อเสนอแนะดังกล่าวไปด าเนินการให้บรรลุผลได้อย่างไร เพ่ือเสนอแนะเป็นแนวทางหรือ 
นโยบายให้กับศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพ็ญและศูนย์ด ารงธรรมอ่ืนต่อไป 

 
4. ผลกำรศึกษำ   

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอเพ่ือสร้างความพึงพอใจของผู้มารับบริการ กรณีศึกษาอ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี” จากการที่ 
ผู้ศึกษาได้ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลของปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ
เพ็ญ จากผู้ที่เคยเข้ารับบริการจ านวน 10 คน จากจ านวนทั้งสิ้น 200 คน โดยใช้ วิธีการสุ่มสัมภาษณ์
และจากประสบการณ์ตรงในการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพ็ญและจากผู้บริหารอ าเภอ
หน่วยงานราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาเองนั้น พบว่าปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มี
ต่อศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพ็ญนั้น สามารถจ าแนกได้ดังนี้  
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4.1 ปัญหำและอุปสรรค  
1) การด าเนินการมีความล่าช้า ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการด้วยกัน โดยผู้ที่ให้สัมภาษณ์

ซึ่งเคยเข้ารับบริการที่ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพ็ญได้ให้ความเห็นว่าเกิดจากการขาดการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือบางครั้งเรื่องร้องเรียนนั้นมีงานหน่วยงานราชการที่มาเกี่ยวข้องหลาย
หน่วยงานซึ่งมีระบบระเบียบที่ค่อนมากและซับซ้อน จนเกินไป และจากประสบการณ์ตรงของผู้ศึกษา
นั้น ยอมรับว่าการด าเนินการในเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์นั้น ไม่ได้ด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีภารกิจเร่งด่วนอ่ืน ฯลฯ เป็นต้น 

2) บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ จากประสบการณ์ตรงของผู้ศึกษาซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ในฐานะที่เป็นเลขานุการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพ็ญ พบว่าด้วยภารกิจหน้าที่ ของผู้ปฏิบัติงานที่มิได้มี
แค่งานของศูนย์ด ารงธรรมฯ เท่านั้น ประกอบกับปริมาณเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ มีจ านวนมากท าให้
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและทันตามก าหนดได้  

3) วัสดุและครุภัณฑ์ไม่เพียงพอและสถานที่ที่คับแคบ เนื่องจากภารกิจและหน้าที่ของอ าเภอ
เพ็ญมีอยู่เป็นจ านวนมาก ทั้งงานด้านความมั่นคง งานด้านการทะเบียนราษฎร  งานด้านการ 
บริหารงานปกครอง งานด้านการอ านวยความเป็นธรรม หรืองานส านักงานอ าเภอก็ตาม ท าให้จ านวน
รถที่มีอยู่เพียง 2 คัน ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ท าให้ศูนย์ด ารงธรรมไม่สามารถลงพ้ืนที่ตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้อย่างทันท่วงที 

4.2 จุดเด่น จุดด้อย  
1) จุดเด่น ประชาชนมีความไว้วางใจต่อศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพ็ญเป็นอย่างมาก ว่าจะ

สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความทุกข์ให้กับพวกเขาได้ จึงท าให้มีประชาชนร้องทุกข์ 
ร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอหนองเพ็ญเป็นจ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะสามารถแก้ไข
ปัญหา ได้ จึงยิ่งท าให้ชื่อเสียงของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพ็ญเป็นที่ยอมรับของประชาชน โดยสังเกตได้ 
จากจ านวนเรื่องราวร้องทุกข์ตั้งแต่จัดตั้งศูนย์ฯ ตามประกาศ คสช. ที่มีถึง 500 เรื่อง (นับจนถึงวันที่ 
30 มีนาคม 2563) และมีทีท่าว่าจะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ในอนาคต  

2) จุดด้อย จากสภาพปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ศึกษาได้ยกขึ้นมาอ้างอิงในเบื้องต้นจะพบว่า  
จุดด้อยของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพ็ญจะเป็นในส่วนของความยากล าบากในการรับมือกับเรื่อง 
ร้องเรียน ร้องทุกข์ที่มีอยู่ในปริมาณที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อวิเคราะห์จากสภาพทรัพยากรภายในองค์กรที่ 
มีอยู่ ซึ่งผลที่ตามมาคือความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และน าไปสู่ประสิทธิภาพการรับเรื่องราว  
ร้องทุกข์ฯ ที่ลดลงอีกด้วย 
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4.3 ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อศูนย์ด ำรงธรรม  
ข้อเสนอแนะนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณีคือ ในเชิงนโยบายและในเชิงของพ้ืนที่ ซึ่งสามารถ

ที่จะน าไปเป็นแนวทางในการน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อศูนย์ด ารงธรรมในอนาคตได้
เป็นอย่างดี  

1) ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย เป็นข้อเสนอนี่สามารถน าไปปรับใช้กับศูนย์ด ารงธรรมทั่ว
ประเทศหรือในภาพใหญ่ได้ โดยสามารถจ าแนกตามปัจจัยพื้นฐานทางการบริหารหรือ 4Ms ได้ดังนี้  

คน (Man) ควรมีการเพ่ิมอัตราก าลังของผู้ปฏิบัติงานศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
โดยเฉพาะต าแหน่งปลัดอ าเภอที่ต้องให้รับผิดชอบงานของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอโดยเฉพาะ  

เงิน (Money) ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเป็น 
การเฉพาะ ไม่ต้องเบิกจ่ายร่วมกับงานหรือภารกิจอ่ืน เพ่ือให้เกิดความมีอิสระในการบริหารจัดการ 
งบประมาณและเพ่ือให้เกิดการตอบสนองการใช้บริการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น   

วัสดุสิ่งของ (Materials) ควรมีการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์เพ่ือใช้ภายในศูนย์ด ารง
ธรรมอ าเภอโดยเฉพาะ ไม่ปะปนกับงานหรือภารกิจอ่ืน เช่น รถยนต์ เครื่องใช้ภายใน ส านักงาน ฯลฯ 
เป็นต้น  

การจัดการ (Management) ควรมีการสร้างระบบการควบคุมคุณภาพ เพ่ือให้งาน
ของศูนย์ด ารงธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้กับผู้ปฏิบัติงานและมีระบบการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ หรือการสร้างตัวชี้วัดขึ้นมาใช้ใน
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอว่าควรด าเนินการประสบความส าเร็จ เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนในอัตราขั้นต่ า
เท่าไร โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องเก่ียวพันกับการประเมินความดีความชอบอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
นอกจากจะจ าแนกตามปัจจัยพื้นฐานทางการบริหารหรือ 4Ms แล้ว ยังมีปัจจัยอื่นอีก คือ  

กฎหมาย ควรมีระบบการตรวจสอบและกวดขันผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 
หรือกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ละเมิดกฎหมาย และไม่ท าตามอ าเภอใจ ฯลฯ 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักนิติธรรม (The Rule of Law) รวมทั้งมีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้ที่ 
ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักของกฎหมาย เช่น มีรางวัลให้ ฯลฯ เป็นต้น 

2) ข้อเสนอแนะในเชิงพ้ืนที่ เป็นข้อเสนอแนะที่มีต่อศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพ็ญ ซึ่งจ าแนก
ตามปัจจัยพื้นฐานทางการบริหารหรือ 4Ms ได้ดังนี้  

คน (Man) ควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ปฏิบัติงานศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอเพ็ญให้
ช่วยกันด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ เช่น ให้ปลัดอ าเภอหรือเจ้าหน้าที่ ทุกคนสับเปลี่ยน
หมุนเวียนรับผิดชอบงานของศูนย์ด ารงธรรม 1 วันต่อสัปดาห์ เพ่ือให้เกิดหลักความรับผิดชอบ 
(Responsibility) หลักความโปร่งใส (Accountability) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
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ร่วมกันภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ความล่าช้าของงาน การดึงงาน หรือการดองงาน ลดน้อยลงอีกด้วย 
หากมกีระบวนการในการตรวจสอบหรือควบคุมท่ีเป็นรูปธรรม  

เงิน (Money) ควรเปิดโอกาสให้ศูนย์ด ารงธรรมได้ใช้งบประมาณที่มีอยู่ของอ าเภอ
เพ่ือแสดงออกให้เห็นถึงหลักคุณธรรม (Morality) ของผู้บังคับบัญชา ซึ่งต้องมีความยุติธรรมต่อ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกัน  

วัสดุสิ่งของ (Materials) ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพ็ญประสบปัญหาในการใช้ครุภัณฑ์
ประเภทรถยนต์มากท่ีสุด เพราะรถยนต์มีอยู่อย่างจ ากัดและถูกก าหนดให้ใช้ในภารกิจต่าง ๆ เป็นหลัก 
แต่ยังมีรถยนต์ที่ยังสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้คือ รถกระบะประจ าต าแหน่งนายอ าเภอ 
ที่สามารถน าออกมาใช้ได้ ถ้าหากนายอ าเภอมิได้ใช้ออกไปไหน ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักความคุ้มค่า 
(Cost effective or Economy)  

การจัดการ (Management) ควรมีการควบคุมคุณภาพงานอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้
งานของศูนย์ด ารงธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การสร้างระบบการ
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกวัน หรือการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอว่า
เรื่องร้องทุกข์ใดล่าช้า หรือประสบปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับหลักความโปร่งใส (Accountability) 
นอกจากจะจ าแนกตามปัจจัยพื้นฐานทางการบริหารหรือ 4Ms แล้ว ยังมีปัจจัยอื่นอีก คือ  

กฎหมาย ควรมีการตรวจสอบและกวดขันผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ละเมิดกฎหมาย และไม่ท าตามอ าเภอใจ ฯลฯ 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักนิติธรรม (The Rule of Law) รวมทั้งมีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้ที่ 
ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักของกฎหมาย เช่น มีรางวัลให้ ฯลฯ เป็นต้น 

 
5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ  

5.1 สรุปและอภิปรำยผล 
1) สรุปผลกำรวิจัย ผู้ที่ให้สัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้เคยมารับบริการที่ศูนย์ด ารงธรรม

อ าเภอเพ็ญ และหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทั้งสองกลุ่มนั้น มีระดับอายุที่แตกต่าง
กันซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เคยรับบริการ พบว่ามีจ านวน 3 คน ที่ประสบปัญหาในการร้องทุกข์ 
ร้องเรียน เนื่องจากมองว่า การด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพ็ญยังมีความล่าช้าอยู่  มีป้าย
บอกทางไม่ชัดเจน และจากการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าควรมีการแจ้ง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจนหรือควรมีการน าแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มาใช้ในการยื่นร้องร้องเรียน
ร้องทุกข์หรือสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของเรื่องว่าด าเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วบ้าง รวมไป
ถึงควรมีกล่องรับความคิดเห็นของผู้มารับบริการทางประสบการณ์ของผู้ศึกษาในฐานะที่เป็น
ผู้ปฏิบัติงานเองก็พบเห็นปัญหาและอุปสรรคหลายประการด้วยกัน สามารถสรุป เป็นภาพกว้าง ๆ 
ในเชิงระบบได้ ดังนี้  
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(1) ด้านการด าเนินการมีความล่าช้า เนื่องจากบทบาทหน้าที่และภารกิจขององค์กร
ที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้ปริมาณงานมากตามไปด้วย อีกทั้งเรื่องร้องเรียนหลายเรื่องมีความ 
สลับซับซ้อนหรือเกี่ยวพันกับหน่วยงานอ่ืนเป็นจ านวนมาก ฯลฯ องค์กรจึงด าเนินงานไปในลักษณะ 
ของการตั้งรับ มากกว่าการด าเนินงานในเชิงรุก หรือมีเวลาได้คิดวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพของ  
การ ท างานได้  

(2) ด้านบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์ด ารงธรรมแทบทุกแห่งประสบปัญหา 
การขาดแคลนบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากว่าบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานมิได้รับผิดชอบงาน 
ศูนย์ด ารงธรรมเพียงอย่างเดียว ยังต้องรับผิดชอบหน้าที่อ่ืนอีกเป็นจ านวนมาก บ่งบอกได้ว่า ศูนย์ด ารง
ธรรมจ าเป็นต้องดูแลเอาใจใส่และให้ความส าคัญมากยิ่งขึ้น  

(3) ด้านงบประมาณ ศูนย์ด ารงธรรมทุกแห่งประสบปัญหาด้านงบประมาณที่มีอยู่
อย่างจ ากัดเช่นเดียวกัน กล่าวคือ การไม่มีงบประมาณเป็นของตัวเอง หรือไม่มีอิสระในการใช้ 
งบประมาณให้เป็นไปตามที่ปรารถนา ฯลฯ เป็นต้น ศูนย์ด ารงธรรมจึงด าเนินงานไปตามสภาพ  
ขาดงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานและขาดแรงจูงใจที่จะท าให้ประสิทธิภาพงานเพ่ิมข้ึน  

(4) ด้านวัสดุและครุภัณฑ์ ภารกิจและหน้าที่ขององค์กรมีอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้
วัสดุและครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ น้ ามัน ฯลฯ ที่มีอยู่ไม่เพียงพออยู่แล้ว เมื่อมีงานด้าน ศูนย์ด ารงธรรม
เพ่ิมเข้ามา ยิ่งส่งผลท าให้วัสดุและครุภัณฑ์ขาดแคลนหนักเข้าไปอีก แสดงให้เห็นถึง การขาดการ
สนับสนุนจากส่วนกลางเป็นในเรื่องของการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์  

(5) ด้านการก ากับ ตรวจสอบ และประเมินผล มีการก ากับและตรวจสอบจาก 
ผู้บังคับบัญชาในระดับส่วนกลางอย่างสม่ าเสมอ แต่ก็ยังพบว่ามีปัญหาในเรื่องของความล่าช้า ซึ่งก็ด้วย
ปัจจัยหลายประการด้วยกัน นั่นท าให้การก ากับ ตรวจสอบ และประเมินผล ไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร 
อีกทั้งในระดับที่เล็กสุด เช่น อ าเภอ ก็ยังมีการก ากับ ตรวจสอบ และประเมินผล ที่ยังไม่เข้มข้นมาก 
เท่าท่ีควร ท าให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามที่
ก าหนด  

2) อภิปรำยผล  
จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าปัญหาและอุปสรรคของศูนย์ด ารงธรรมดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ 

ส่งผลไปยังปัญหาหลักที่ส าคัญ ซึ่งก็คือปัญหาความล่าช้าแทบทั้งสิ้น ปัญหานี้เป็นเสมือนจุดยอดของ 
ปัญหาที่ส่งผลถึงประชาชนในทางตรง กล่าวคือ เมื่อประชาชนเข้ามาใช้บริการย่อมที่จะคาดหวังให้ 
หน่วยงานของรัฐให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มากที่สุด เพ่ือปลดเปลื้องทุกข์ที่ก าลังประสบอยู่ 
ซึ่งหากหน่วยงานของรัฐให้บริการด้วยความรวดเร็วไม่ได้ ผลเสียย่อมตกแก่ประชาชนผู้เข้ารับบริการ 
แทบท้ังสิ้น ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะท าอย่างไรก็ตามให้การบริการนั้น มีความรวดเร็วควบคู่ 
ไปกับความมีประสิทธิภาพด้วย ปัจจุบันหน่วยงานในระดับต่าง ๆ ยังขาดการน าเอาหลักการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ (NPM) และหลักธรรมาภิบาล มาใช้เท่าที่ควรเพ่ือให้การบริหารงานก้าวทันต่อความ
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เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ ตลอดเวลา และให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ อย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะท าให้หลักการเหล่านี้อยู่บน
ความส านึกรู้หรือความ ตระหนักรับรู้ของผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานทุกคน จนเป็นเสมือนส่วน
หนึ่งในหลักการท างานที่มี กฎหมายรองรับชัดเจน เช่น กฎ ระเบียบ ฯลฯ เป็นต้น เพราะหลักการ
จัดการภาครัฐ แนวใหม่ (NPM) และหลักธรรมาภิบาล ช่วยท าให้การบริหารและการปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพได้หากมี การน ามาใช้กันอย่างจริงจัง  

5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย  
เป็นข้อเสนอนี่สามารถน าไปปรับใช้กับศูนย์ด ารงธรรมทั่วประเทศหรือในภาพใหญ่ได้ ดังนี้  
1) ควรมีการวางนโยบายให้มีการเพ่ิมจ านวนผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ด ารงธรรมทุกแห่ง  โดยให้

รับผิดชอบงานของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพียงงานเดียวเท่านั้น เพ่ือก่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่าง 
ต่อเนื่อง สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

2) ควรมีการตั้งงบประมาณประจ าปีให้แก่งานด้านศูนย์ด ารงธรรมโดยเฉพาะ ไม่ต้อง เบิกจ่าย
ร่วมกับงานหรือภารกิจอ่ืนอีกต่อไป เพ่ือให้เกิดการตอบสนองการใช้บริการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

3) ควรมีนโยบายในการจัดหาหรือจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพ่ือใช้ภายในศูนย์ด ารงธรรม 
โดยเฉพาะ ไม่ปะปนกับงานหรือภารกิจอ่ืน เช่น รถยนต์ เครื่องใช้ภายในส านักงาน ฯลฯ เป็นต้น  

4) ควรมีนโยบายในการสร้างระบบการควบคุมคุณภาพเพ่ือให้งานของศูนย์ด ารงธรรม เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน และมี
ระบบการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ หรือการสร้างตัวชี้วัดขึ้นมาใช้ในศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอว่า
ควรด าเนินการประสบความส าเร็จ เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนในอัตราขั้นต่ าเท่าไร โดยผลสัมฤทธิ์
ของงานจะต้องเก่ียวพันกับการประเมินความดีความชอบอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  

5) ควรมีการวางระบบการตรวจสอบและกวดขันผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ 
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเป็นรูปธรรม โดยออกเป็นกฎ ระเบียบ หรือแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน 
มีการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติซึ่งสอดคล้องกับหลักนิติธรรม (The Rule of Law) รวมทั้งมีการ 
สร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักของกฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น มีรางวัล 
ให้ ฯลฯ เป็นต้น  

6) ควรคงไว้ซึ่งโครงสร้างของการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่มีความทับซ้อนกันอยู่ในปัจจุบันใน 
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงการ 
บริการการร้องทุกข์ได้อย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ และยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้ข้าราชการ 
ทุกสังกัดต้องหันมาให้ความส าคัญกับปัญหาของประชาชนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
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บทบำทของ ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ในพ้ืนที่อ ำเภอนำวัง จงัหวัดหนองบัวล ำภ ู

ไพบูลย์ ละครพล* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาบทบาทของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู ในด้านการวาง
แผนการด าเนินงาน ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ด้านการปราบปรามยาเสพติด 
และด้านการบ าบัดรักษาผู้เสพ ตลอดจนการรวบรวมปัญหา ความต้องการในการแก้ไขปัญหา 
ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา จากก านัน ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ของภาครัฐที่อยู่ใกล้ชิดกับปัญหามากที่สุด 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัด
หนองบัวล าภูทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล รวมทั้งสิ้น 51 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม มีการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และ
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม SPSS 1 (Statistical Package for 
Social Sciences) 

ผลการศึกษาบทบาทของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู พบว่า ในด้านการวางแผนการด าเนินงาน อยู่ในระดับปาน

กลาง ( =3.31, S.D.=0.51) อยู่ในระดับมาก ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด อยู่ใน

ระดับมาก ( =4.28 , S.D.=0.41) ด้านการปราบปรามยาเสพติดอยู่ในระดับมาก ( =3.72      

S.D.=0.59) ด้านการบ าบัดรักษาผู้เสพ อยู่ในระดับมาก ( =3.69, S.D.=0.78) บทบาทของ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

อยู่ในระดับมาก ( =3.75, S.D.=0.3) 

ค ำส ำคัญ: บทบาท, ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, การป้องกันและแก้ไขปัญหา, ยาเสพติด 
 
 
 
 

                                                 
* นักศกึษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 
ในสภาพสังคมของประเทศไทยในปัจจุบันมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายหลายด้าน และ

นับวันจะมีความหลากหลายของปัญหาที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ตัวอย่าง เช่น ปัญหาด้านค่าครองชีพ 
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาด้านสังคม ปัญหายาเสพติด และล่าสุดปัญหาการระบาดของโรค COVID 
19 ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ มีแนวโน้มของการขยายตัวอย่างมาก แม้ว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งหลาย รวมทั้งประชาชนได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นตามแนวทาง นโยบาย
ทางที่ก าหนดแล้วก็ตาม แต่ปัญหา ก็ยังคงอยู่โดยไม่มีทีท่าว่าจะหมดไปหรืออยู่ในระดับที่สามารถ
ควบคุมได้แต่อย่างใดเลย โดยเฉพาะปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาที่ระบาดอย่าง
หนักในทุกช่วงวัย ทุกเพศ ของไทยในปัจจุบัน ซึ่งยาเสพเสพติดที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักใน
ปัจจุบัน ได้แก่ ยาบ้า กัญชา ยาไอซ์ และเฮโรอีน เป็นต้น 

รัฐบาลปัจจุบัน โดยการน าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบาย
แก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างพ้ืนที่ปลอดภัย ลดผู้เสพ สร้างพลังคนเสริมพลังชาติ 
พร้อมทัง้สร้างเครือข่ายป้องกันยาเสพติดในชุมชน ระบุปัญหายาเสพติดเป็นภัยความมั่นคง แก้ปัญหา
แบบองค์รวม โดยเน้นที่ด้านการป้องกัน มากกว่าการปราบปราม และการบ าบัดผู้ป่วย โดยการให้
ความส าคัญกับหมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการทรัพยากรทุกอย่างที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ทั้งงานด้านแผนงาน งบประมาณ ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่นและภาคเอกชน 

ในการด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าว หน่วยงานที่ต้องเกี่ยวข้องและน านโยบายดังกล่าวไป
ปฏิบัติในระดับพ้ืนที่หน่วยงานหนึ่งคือ ก านันและผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ ดังนั้น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงมี
บทบาทส าคญัอีกหน่วยงานในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

อ าเภอนาวัง เป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดหนองบัวล าภู แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ต าบล 51 
หมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอนาด้วง อ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย อ าเภอนากลาง อ าเภอสุวรรณ
คูหา อ าเภอนากลาง อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมซึ่งใช้แรงงาน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ได้
ง่ายและการเข้าถึงยาเสพติดก็สามารรถท าได้ง่าย จากผลการตรวจปัสสาวะเพ่ือหาสารเสพติดใน
ร่างกายของบุคคลและสถิติการจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องท าให้ทราบว่า ยาเสพติดส่วนมากโดยเฉพาะยาบ้า
ไม่ได้มีการผลิตในประเทศไทย แต่มีการลักลอบน าเข้ามาจากระเทศเพ่ือนบ้าน ดังนั้นเมื่อพิจารณาจาก
นโยบายของรัฐบาลและสาเหตุของการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเบื้องต้นแล้ว ทางราชการจึงต้องมี
งานด้านการข่าวที่แม่นย าและมีเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่อย่างเพียงพอ เพ่ือจะได้ด าเนินการด้านการป้องกัน
และปราบปรามได้อย่างทั่วถึง 
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ก านันและผู้ใหญ่บ้าน จึงเป็นผู้ที่มีความส าคัญเป็นอย่างในการป้องกันและปราบปรามการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ เพราะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาศัยอยู่ ในพ้ืนที่อยู่แล้ว และเป็นเจ้า
พนักงาน มีหน้าที่ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ พระ
พุทธศักราช 2457 และหากว่า ก านันและผู้ใหญ่บ้านสามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตนเอง
ได้อย่างเต็มความสามารถแล้ว การป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่
อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู ย่อมบรรลุวัตถุของทางราชการอย่างแน่นอน 

จากความเป็นมาและสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา บทบาทของ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัด
หนองบัวล าภู เพ่ือที่จะได้ทราบถึง บทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ในพื้นที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู ว่ามีลักษณะเช่นใดและควรแก้ไขปรับปรุงอย่างไร
บ้าง เพ่ือสนองตอบต่อแนวทาง และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดติด 
ในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาบทบาท หน้าที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

2.2 เพ่ือพิจารณาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง แก้ไข ในการพัฒนาบทบาท
หน้าที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัด
หนองบัวล าภู 

 
3. ค ำถำมกำรวิจัย 

3.1 บทบาท หน้าที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพ้ืนที่
อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู มีการด าเนินงานในด้านใดบ้าง 

3.2 ปัญหา และอุปสรรค ในการพัฒนาบทบาทหน้าที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภูมีอะไรบ้าง 

3.3 แนวทาง และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาที่มีต่อบทบาทบทบาท หน้าที่ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู 
มีอะไรบ้าง 
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4. ขอบเขตกำรวิจัย 
4.1 ขอบเขตของพื้นที่ ท าการศึกษาจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในด้าน

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่รับผิดชอบการปกครองต าบล หมู่บ้าน
ในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 5 ต าบล จ านวนหมู่บ้านรวมทั้งสิ้น 51 หมู่บ้าน 

4.2 ขอบเขตของเนื้อหำ ท าการศึกษาบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู ที่ด าเนินการในด้านการวางแผน
ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
การปราบปรามยาเสพติด และการบ าบัดผู้เสพ ผู้ติดยาเสพ ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข 

4.3 ขอบเขตของประชำกร ท าการศึกษาวิจัยประชากร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่รับผิดชอบการ
ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพ้ืนที่อ าเภอนา
วัง จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 5 ต าบล จ านวนหมู่บ้านรวมทั้งสิ้น 51 หมู่บ้าน ประชากร ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านทั้งสิ้นจ านวน 51 คน 
 
5. นิยำมศัพท์เฉพำะ  

5.1 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คือ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองซึ่งมีอ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ตามพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

5.2 บทบาทของก านันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ การปฏิบัติหน้าที่และ 
การใช้อ านาจตามหน้าที่ของก านัน ตามกฎหมายและค าสั่งต่าง ๆ เช่น ค าสั่งอ าเภอนาวัง ฯลฯ เพ่ือ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตท้องที่ต าบลรับผิดชอบ 

5.3 บทบาทของผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คือการปฏิบัติหน้าที่และ
การใช้อ านาจตามหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายและค าสั่งต่าง ๆ เช่น ค าสั่งอ าเภอนาวัง ฯลฯ 
เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตท้องที่หมู่บ้านรับผิดชอบ 

5.4 แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของอ าเภอนาวัง คือ แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของอ าเภอนาวังตามท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาอ าเภอ 

 
6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

6.1 ทราบถึงบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

6.2 ทราบถึงผลการวิเคราะห์บทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู 
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6.3 ทราบถึงปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

6.4 ทราบถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภูนาวัง 
 
7. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

การศึกษา บทบาทของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพ้ืนที่
อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู วิจัยได้น าเอาแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังนี้ 

ตัวแปรต้น          ตัวแปรตำม 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
8. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

การศึกษาวิจัยบทบาทของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

8.1 ประชำกรในกำรวิจัย 
ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ก านันและผู้ ใหญ่บ้านใน เขตพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัด

หนองบัวล าภู จ านวน 5 ต าบล 51 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 
 

สถำนภำพทั่วไปของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.ระดับการศึกษา 
4.สถานภาพ 
5.อาชีพ 
6.รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
7.ขนาดของหมู่บ้าน 
 
 
 

 บทบำทของ ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ในด้ำน
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

1.ด้านการวางแผนการด าเนินงาน 
2.ด้านการป้องกัน 
3.ด้านการปราบปราม 
4.ด้านการบ าบดัรักษา 

ปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ กำรด ำเนินกำรแก้ไขปญัหำ 
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ที ่ ต ำบล จ ำนวนหมู่บ้ำน 
 

จ ำนวนประชำกร 
ก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำน 

1 นาเหล่า 13 13 
2 วังทอง 12 12 

3 นาแก 10 10 
4 วังปลาป้อม 8 8 

5 เทพคีร ี 8 8 
รวม 5 51 51 

 
8.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาบทบาทของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

พ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู ในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถาม ( Questionnaire)  
ของ วสันต์ ชิงชนะ ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาบทบาทของ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู  
โดยใช้แบบสอบถาม ดังนี้ 

1) การสร้างแบบสอบถาม 
(1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบสอบถามของ วสันต์ ชิงชนะ และ

ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิด 
(2) จัดท าร่างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่ก าหนด โดยให้ครอบคลุม

วัตถุประสงค์การวิจัย 
(3) อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะแบบวิจัย ก่อนน ามาใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่าง 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของกลุ่มตัวอย่าง 
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 

8.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ด าเนินการตามข้ันตอนและวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
1) ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาและแจ้งกลุ่มตัวอย่างเพ่ือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการ

ด าเนินการ 
2) ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม 
3) รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 
4) ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
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8.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package) 

เพ่ือใช้ค านวณค่าทางสถิติ ดังนี้ 
1) ข้อมูลสถานภาพของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามตัวแปรด้าน เพศ อายุ การศึกษา ระดับรายได้

ต่อเดือน อาชีพ สถานภาพ ขนาดของหมู่บ้านที่ปกครอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงวามถี่และหา
ค่าร้อยละ 

2) วิเคราะห์บทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยใช้เกณฑ์คะแนนเฉลี่ย เพ่ือแปรผลด้วยมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายดังนี้ (ประครอง กรรณสูต, 2542: 23) 

4.50-5.00 ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู อยู่ในระดับมากที่สุด 

3.50-4.49 ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู อยู่ในระดับมาก 

2.50-3.49 ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในพื้นที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู อยู่ในระดับปานกลาง 

1.50-2.49 ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู อยู่ในระดับน้อย 

1.00-1.49 ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู อยู่ในระดับน้อยมาก 

3) วิเคราะห์ข้อมูลปัญหา ความต้องการของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ต้องการรับการสนับสนุนจาก
อ าเภอนาวังในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู 
โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content Analysis) โดยการจัดหมวดหมู่ของปัญหา ความต้องการ และ
แจกแจงความถี่โดยเสนอผลการวิเคราะห์ในลักษณะวิธีการพรรณนาวิเคราะห์  (Descriptive 
Analysis) 

8.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมเสร็จรูป SPSS for Windows 

ในการค านวณหาค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้ 
1) ใช้ค่าสถิติร้อยละ ในการวิเคราะห์สถานภาพของก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีบทบาทในด้านการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
และความต้องการ 
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2) ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการวิเคราะห์หาค่าระดับ
บทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีบทบาทในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพ้ืนที่
อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู 
 
9. ผลของกำรศึกษำวิเครำะห์ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาบทบาทของก านัน ผู้ ใหญ่บ้านที่มีบทบาทในด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับ
การศึกษา ระดับของรายได้ต่อเดือน ขนาดของหมู่บ้านที่ปกครอง 

2) บทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพ้ืนที่อ าเภอ
นาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

3) ปัญหา ความต้องการและแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
สัญลักษณ์ในกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหาความชัดเจน เพ่ือความเข้าใจในการแปลความหมาย 
ดังนี้ 

N     หมายถึง จ านวนของกลุ่มตัวอย่าง 
X     หมายถึง ค่าเฉลี่ยของปัจจัย 
S.D.  หมายถึง ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ 
สถานภาพ และขนาดของหมู่บ้านที่ปกครอง 

ประชากรที่ตอบแบบสอบถามคือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นท่ีอ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู 
จ านวนทั้งสิ้น 51 คน เป็นชาย 43 คน คิดเป็นร้อยละ 84.3 เป็นหญิง 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.98 
ส่วนใหญ่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 76.5 มีอายุ 40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.6 และมีอายุ 30-
39 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.0 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
คิดเป็นร้อยละ 47.1  

มัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ 23.5 ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 19.6 ระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 7.8 และระดับอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 2.0 ซึ่งมีอาชีพเกษตรกร คิดเป็น 
ร้อยละ 90.2 ธุรกิจส่วนตัว 7.8 และอาชีพอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 2.0 มีรายได้ ต่ ากว่า 10,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 37.3 รายได้ 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.3 รายได้20.001-30,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 15.7รายได้ มากกว่า 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.9 และมีรายได้ 30,001-40,000 
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บาท คิดเป็นร้อยละ 3.9 และมีขนาดหมู่บ้านที่ปกครองขนาดกลางร้อยละ 56.9 หมู่บ้านขนาดเล็ก  
คิดเป็นร้อยละ 25.5 และหมู่บ้านขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 17.6 ตามล าดับ    

ส่วนที่ 2 แผนงานและผลการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จากตารางที่ 2 บทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการวางแผนการด าเนินงานป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวนทั้งสิ้น 51 คน มีผลด้านการ

วางแผนด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับ มากที่สุด ( =4.98, S.D.=0.14)  
ด้านแผนการด าเนินงานมีความถูกต้องชัดเจน ตรงกับปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง  อยู่ใน

ระดับปานกลาง ( =3.37, S.D.=1.05) ด้านการด าเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปตามระยะที่ก าหนด 

อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.12, S.D.=1.03) ด้านความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์และงบประมาณ 

อยู่ในระดับน้อย ( =1.78, S.D.=1.08) และผลรวมบทบาทของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการวาง
แผนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู อยู่ใน

ระดับปานกลาง ( =3.31, S.D.=0.51)   
ส่วนที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐานด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของ

ยาเสพติด 
บทบาทของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่

อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวนทั้งสิ้น 51 คน ด้านการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะท างานที่

รับผิดชอบ อยู่ในระดับ มากที่สุด ( =4.78, S.D.=0.80) ด้านการจัดตั้งอาสาสมัครหรือจิตอาสาเพ่ือ

ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด อยู่ในระดับมาก ( =3.92, S.D.=0.95) ด้านการประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.61, S.D.=0.69) ด้านการจัดกิจกรรม
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น กีฬา กิจกรรมทางศาสนา  อยู่ในระดับมากที่สุด 

( =4.63, S.D.=0.59) มีการก าหนดกฎ กติกา มาตรการทางสังคมของหมู่บ้าน เพ่ือป้องกันการแพร่

ระบาดของยาเสพติด อยู่ในระดับมาก ( =4.49, S.D.=0.90) ด้านการจัดก าลังออกตรวจรอบหมู่บ้าน

หรืออยู่เวรยามตามจุดเสี่ยง อยู่ในระดับมาก ( =3.84, S.D.=0.80) ด้านการจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว

ออกระงับเหตุการณ์ไม่ปกติ อยู่ในระดับมาก ( =3.69, S.D.=0.83) และผลรวมค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบียนมาตรฐานการด าเนินงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยา

เสพติดในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู อยู่ในระดับมาก ( =4.28, S.D.=0.41) 
ส่วนที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐานด้านบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน

ในด้านการปราบปรามของยาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวนทั้งสิ้น 51 คน 
ด้านการจัดตั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร จิตอาสา หรือผู้รับผิดชอบเพ่ือหาข้อมูลผู้ค้า ผู้เสพ อยู่ในระดับ 

มาก ( =4.25, S.D.=1.24) ด้านการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด อยู่ในระดับ

มาก ( =3.88, S.D.=0.79) ด้านการจัดท าบัญชีคัดกรองกลุ่มผู้ค้า ผู้เสพ อยู่ในระดับปานกลาง  

( =3.39, S.D.=1.26) ด้านการบังคับใช้กฎ กติกามาตรการทางสังคมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
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อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.49, S.D.=1.18) ด้านการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระท าความผิด

เกี่ยวกับยาเสพติดจนน าไปสู่การจับกุม อยู่ในระดับมาก ( =3.88, S.D.=0.88) ด้านการจับกุมหรือ

ร่วมจับกุมผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.25, S.D.=1.19) ด้านการ
รายงานสถานการณ์ยาเสพติดในพ้ืนที่ให้ทางราชการทราบอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับปานกลาง 

( =3.90, S.D.=0.85) และผลรวมค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐานด้านบทบาทของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านในด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู อยู่ในระดับมาก 

( =3.72, S.D.=0.59) 
ส่วนที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐานด้านการบ าบัดรักษาผู้ป่วย ผู้เสพ 

ผู้ติดยาเสพติด 
จากตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐานด้าน บทบาทของ ก านัน 

ผู้ใหญ่บ้านในด้านการบ าบัดรักษายาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวนทั้งสิ้น 
51 คน ด้านเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหรือจิตอาสาเพ่ือคัดกรองผู้ เสพ ผู้ติด ยาเสพติด อยู่ในระดับมาก 

( =4.10, S.D.=0.33) การชี้แจงขั้นตอนกระบวนการบ าบัดให้ผู้เสพทราบ เพ่ือเข้าสู่กระบวนการ

บ าบัด อยู่ในระดับมาก ( =4.14, S.D.=0.96) ด้านการน าผู้เสพ ผู้ติด เข้าสู่กระบวนการบ าบัด อยู่ใน

ระดับมาก ( =3.57, S.D.=1.04) ด้านการจัดกิจกรรมให้ผู้ผ่านการบ าบัดเพ่ือไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ

ยาเสพติดอีก อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.39 , S.D.=1.32) ด้านการส่งเสริมอาชีพแกผู้ผ่าน

กระบวนการบ าบัด อยู่ ในระดับปานกลาง ( =2.76 , S.D.=1.25) ด้านการรณรงค์ชี้แจงให้

ผู้ประกอบการมีความเชื่อม่ันต่อผู้ผ่านการบ าบัด อยู่ในระดับมาก ( =3.88, S.D.=1.33) ด้านชี้แจงให้

ราษฎรเข้าใจและมีส่วนร่วมให้ผู้ผ่านการบ าบัดใช้ชีวิตในสังคมได้โดยปกติ  อยู่ในระดับมาก ( =4.06, 
S.D.=1.04) ด้านการติดตามผู้ผ่านการบ าบัดจนสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ปกติ  อยู่ในระดับมาก 

( =3.59, S.D.=0.89) และผลรวมค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐานด้านบทบาทของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านในการบ าบัดรักษายาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู  อยู่ในระดับมาก 

( =3.69, S.D.=0.78) 

ตารางที่ 9.1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าระดับบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่มี
บทบาทในด้านวางแผนการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

บทบำท  S.D. ควำมหมำย 
1.ด้านการวางแผนการด าเนินงาน                                  3.31 0.51 ปานกลาง 
2.ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ี         4.28 0.41 มาก 
3.ด้านการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ี                           3.72 0.59 มาก 
4.ด้านการบ าบัดรักษา                                              3.69 0.78 มาก 

รวม 3.75 0.39 มำก 
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ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู   

จากผลการศึกษาบทบาทของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เนื้อหาในด้านปัญหา ความต้องการ 
และข้อเสนอแนะของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัด
หนองบัวล าภู จากแบบสอบถามท้ังสิ้นจ านวน 51 ราย สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

1) ปัญหำและอุปสรรคในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
(1) ปัญหาด้านการขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินงาน เช่น การอยู่เวรยาม 

การออกตรวจพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยง ตามมาตรการลดพื้นที่เสี่ยง 
(2) ปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญเกี่ยวกับการป้องกัน 

ปราบปรามและคัดกรองผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด 
(3) ปัญหาด้านภัยคุกคามจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
(4) ปัญหาด้านการขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการค้นหาเพ่ือน าผู้เสพ ผู้ติด

ยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัด เช่น เครื่องมือตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย 
(5) ปัญหาด้านการขาดแคลนอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะและเครื่องมือสื่อสารใน

การด าเนินการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
(6) ปัญหาด้านสังคมในด้านการไม่ได้รับความร่วมมือจากญาติหรือคนใกล้ชิดกับผู้ที่

เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
(7) ปัญหาด้านความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ 

2) ควำมต้องกำรให้หน่วยงำนภำครัฐ ช่วยเหลือ สนับสนุนในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
(1) งบประมาณในด้านการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
(2) บุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปรามและคัดกรอง 

ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด 
(3) เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการค้นหาเพ่ือน าผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่

กระบวนการบ าบัด เช่น เครื่องมือตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย 
(4) อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะและเครื่องมือสื่อสารในการด าเนินการ

ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามความเหมาะสม 
(5) ความจริงใจในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐ 

3) แนวทำงและข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
(1) แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในส่วนที่ 2 แผนงานและผลการด าเนินการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
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ด้ำนกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
1) ด้านการวางแผนการด าเนินงาน แม้ว่ามีผลการด าเนินการวางแผนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.98 อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด แต่เนื่องจากแผนการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านนั้น 
มีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งที่ก าหนดเกี่ยวกับแนวทาง ข้อปฏิบัติ 
บุคลากร งบประมาณตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
หมู่บ้าน แผนการด าเนินงานจึงเปรียบเสมือนปฏิทินการท างานของคณะกรมการหมู่บ้านที่มีบทบาท
ส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงควรต้องมีแผนการด าเนินงานด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านไว้ในแผนพัฒนาหมู่บ้า ให้ครบทุกหมู่บ้านด้วย และควรมีค่าเฉลี่ยที่ 
5.00 โดยอาจก าหนดเป็นแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะสั้น ระยะกลาง และแผน
ระยะยาวไว้ด้วยก็ได้ 

2) ด้านการแผนการด าเนินงานมีความถูกต้องชัดเจน ตรงกับปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหา
ได้จริง มีผลการด าเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 3.37 อยู่ในระดับปานกลาง ควรมีการทบทวนแผนงานด้านการ
ด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านในทุกปี เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านมีความชัดเจน ตรงกับปัญหา และสารถแก้ไขปัญหาของ
หมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3) ด้านการด าเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปตามระยะที่ก าหนด มีผลการด าเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.12 อยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่าในหลายหมู่บ้านมีการด าเนินงานในหลายด้านไม่เป็นไปตาม
ก าหนดระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือให้การท างานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพในระดับหมู่บ้าน 
สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับต าบล อ าเภอ และ
จังหวัดหนองบัวล าภูต่อไป จึงควรมีผลการด าเนินงานตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
หมู่บ้านในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วย 

4) ความพร้อมในด้าน เครื่องมือ อุปกรณ์ และงบประมาณ มีผลการด าเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 
1.78 อยู่ในระดับน้อย ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหมู่บ้านจ านวนหลายหมู่บ้านขาดแคลนเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และงบประมาณในการด าเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และงบประมาณ ล้วนเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด จึงเห็นควรด าเนินการแก้ไขด้วยการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และงบประมาณให้มีความพร้อม 
โดยใช้งบประมาณของหมู่บ้านตามความเหมาะสม ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อ าเภอนาวัง ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวล าภู และส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 จังหวัดขอนแก่น 
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ด้ำนกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด 
1) ด้านการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะท างานที่รับผิดชอบ มีผลการด าเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 4.78  

อยู่ในระดับมากที่สุด แม้ว่าในภาพรวมด้านการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะท างานที่รับผิดชอบจะมีผล
การด าเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด แต่เมื่อดูในรายละเอียดปรากฏว่ายังมีผลการ าเนินการยังไม่ครบ
ทุกหมู่บ้าน เนื่องจากแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะท างานที่รับผิดชอบคือ ผู้ปฏิบัติงานในเบื้องต้นใน
ระดับหมู่บ้าน จึงถือว่ามีความส าคัญมาก ต่อการด าเนินงานและการตัดสินใจในด้านการด าเนินการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของผู้ใหญ่บ้าน จึงต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะท างานที่
รับผิดชอบให้ครบทุกหมู่บ้าน 

2) ด้านการจัดตั้งอาสาสมัครหรือจิตอาสาเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด มีผลการ
ด าเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 3.92 อยู่ในระดับมาก การจัดตั้งอาสาสมัครหรือจิตอาสาเพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดเปรียบเสมือนการให้มวลชนภายในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านด้วย ดังนั้นถ้าหมู่บ้านมีอาสาสมัครหรือจิตอาสาเพ่ือป้องกันการ
แพร่ระบาดของยาเสพมาก ย่อมท าให้การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน
สามารถท างานได้ง่ายขึ้นด้วย 

3) ด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด มีผลการด าเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.61 อยู่ในระดับมากที่สุด การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเป็นการเผยแพร่
ข่าวสารเพ่ือให้ราษฎรในหมู่บ้าน ชุมชน ได้ทราบถึงโทษภัยของยาเสพติด และเป็นการด าเนินงานที่
แทบจะไม่มีความเสี่ยงเลย จึงควรด าเนินการให้ครบทุกหมู่บ้าน 

4) ด้านการมีกิจกรรมเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น กีฬา กิจกรรมทาง
ศาสนา มีผลการด าเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 4.63 อยู่ในระดับมากที่สุด การจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติด เช่น กีฬา กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมอ่ืน ๆ เป็นการป้องกันไม่ให้ราษฎร
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกทางหนึ่ง และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสภาพร่างกายและสภาพจิตใจ
ให้มีความแข็งแรง แม้ว่าจะมีผลการด าเนินการอยู่ในระดับมากที่สุดแล้ว แต่ควรมีการส่งเสริมให้ครบ
ทุกหมู่บ้านและควรด าเนินการให้ต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมออีกด้วย 

5) ด้านการก าหนดกฎ กติกา มาตรการทางสังคมของหมู่บ้าน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด มีผลการด าเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 4.49 อยู่ในระดับมาก ควรเพ่ิมมาตรการให้มีความ
เข้มข้นมากขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด 

6) ด้านการจัดก าลังออกตรวจรอบหมู่บ้านหรืออยู่เวรยามตามจุดเสี่ยง มีผลการด าเนินงาน
เฉลี่ยอยู่ที่ 3.84 อยู่ในระดับมาก ควรเพ่ิมการจัดก าลังออกตรวจรอบหมู่บ้านหรืออยู่เวรยามตามจุด
เสี่ยงให้ครบทุกหมู่บ้าน ให้เกณฑ์เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
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7) ด้านการจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วออกระงับเหตุการณ์ไม่ปกติ มีผลการด าเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.69 อยู่ในระดับมาก ควรจัดให้มีชุดเคลื่อนที่เร็วอยู่ในทุกหมู่บ้าน ชุมชน เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การระงับเหตุการณ์ไม่ปกติ 

ด้ำนกำรปรำบปรำมผู้ค้ำ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด 
1) ด้านการจัดตั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร จิตอาสา หรือผู้รับผิดชอบเพ่ือหาข้อมูลผู้ค้า ผู้เสพ 

มีผลการด าเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 4.25 อยู่ในระดับมาก ควรให้ราษฎรเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร 
จิตอาสาให้มากที่สุด เพ่ือจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน 

2) ด้านการแสวงหาข้อมูลกลุ่มผู้ค้า ผู้เสพ มีผลการด าเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 3.88 อยู่ในระดับมาก 
ควรเพิ่มการด าเนินการแสวงหาข้อมูลกลุ่มผู้ค้า ผู้เสพให้มากขึ้น และควรมีให้ครบทุกหมู่บ้าน ชุมชน 

3) ด้านการจัดท าบัญชีคัดกรองกลุ่มผู้ค้า ผู้เสพ มีผลการด าเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 3.39 อยู่ใน
ระดับปานกลาง ต้องจัดให้มีการจัดท าบัญชีคัดกรองกลุ่มผู้ค้า ผู้เสพ ให้ครบทุกพ้ืนที่ ที่มีกลุ่มผู้ค้าและ
ผู้เสพอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชน 

4) ด้านการบังคับใช้กฎ กติกามาตรการทางสังคมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีผลการ
ด าเนินงานเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.49 อยู่ในระดับปานกลาง ควรให้มีการบังคับใช้กฎ กติกา มาตรการทางสังคม
กับผู้ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง เพ่ือเป็นการบังคับทางสังคมอีกทางหนึ่ง 

5) ด้านการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจนน าไปสู่การจับกุม 
มีผลการด าเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 3.88 อยู่ในระดับมาก ควรมีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้มากขึ้นโดยอาศัยแหล่งข่าวจากภายในหมู่บ้าน ชุมชน เพ่ือน าไปสู่การ
จับกุมผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

6) ด้านการจับกุมหรือร่วมจับกุมผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มีผลการด าเนินงาน
เฉลี่ยอยู่ที่ 3.25 อยู่ในระดับปานกลาง ควรเพ่ิมการด าเนินการจับกุมหรือร่วมจับกุมผู้กระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดกับหน่วยงานอ่ืนให้มีผลการด าเนินการให้มากขึ้นในหมู่บ้านหรือชุมชนที่มี
ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอาศัยอยู่ในพื้นที่ 

7) ด้านการรายงานสถานการณ์ยาเสพติดในพ้ืนที่ให้ทางราชการทราบอย่างต่อเนื่อง มีผลการ
ด าเนินงานเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.88 อยู่ในระดับมาก ควรเพ่ิมการรายงานสถานการณ์ยาเสพติดในพ้ืนที่ให้ทาง
ราชการทราบอย่างต่อเนื่องให้มากขึ้นและครบทุกหมู่บ้าน ชุมชน ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

ด้ำนกำรบ ำบัดรักษำผู้ป่วย ผู้เสพ ผู้ติดยำเสพติด 
1) ด้านการมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหรือจิตอาสาเพ่ือคัดกรองผู้เสพ ผู้ติด ยาเสพติด มีผลการ

ด าเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 4.10 อยู่ในระดับมาก ควรเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหรือจิตอาสาเพ่ือคัด
กรองผู้เสพ ผู้ติด ยาเสพติด เพ่ือให้ราษฎรในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามากขึ้น 
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2) ด้านการชี้แจงขั้นตอนกระบวนการบ าบัดให้ผู้เสพทราบเพ่ือเข้าสู่กระบวนการบ าบัด มีผล
การด าเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 4.14 อยู่ในระดับมาก ต้องมีการชี้แจงขั้นตอนกระบวนการบ าบัดให้ผู้เสพ
ทราบเพ่ือเข้าสู่กระบวนการบ าบัดให้มีครบทุกหมู่บ้าน ชุมชน และมีผลการด าเนินงานให้อยู่ในระดับ
มากที่สุดด้วย 

3) ด้านการน าผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัด มีผลการด าเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.57 อยู่ในระดับมาก ควรเพิ่มการด าเนินการค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และน าผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
เข้าสู่กระบวนการบ าบัดให้มากขึ้นเพ่ือให้หมู่บ้านและชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด 

4) ด้านการมีกิจกรรมให้ผู้ผ่านการบ าบัดไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก มีผลการ
ด าเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 3.57 อยู่ในระดับปานกลาง ควรเพ่ิมกิจกรรมให้ผู้ผ่านการบ าบัดไม่เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด เช่นกีฬา กิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น ให้มีผลการด าเนินกิจกรรมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

5) การส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ผ่านกระบวนการบ าบัด มีผลการด าเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 2.76 อยู่ใน
ระดับปานกลาง ควรเพ่ิมการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ผ่านกระบวนการบ าบัด ในหมู่บ้าน ชุมชน ที่มีผู้ผ่าน
กระบวนการบ าบัดยาเสพติด 

6) การรณรงค์ชี้แจงให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นต่อผู้ผ่านการบ าบัด มีผลการด าเนินงาน
เฉลี่ยอยู่ที่ 3.88 อยู่ในระดับมาก ต้องเพ่ิมการรณรงค์ชี้แจงให้มีความเชื่อมั่นต่อผู้ผ่านการบ าบัด 
ยาเสพติด เพ่ือให้เกิดการจ้างงานและให้ผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติดสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้โดย  
ปกติสุข 

7) ชี้แจงให้ราษฎรเข้าใจและมีส่วนร่วมให้ผู้ผ่านการบ าบัดใช้ชีวิตในสั งคมได้โดยปกติ มีผล
การด าเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 4.06 อยู่ในระดับมาก ต้องเพ่ิมการท าความเข้าใจชี้ แจงให้ราษฎรเข้าใจและ
ให้มีส่วนร่วมในการให้ผู้ผ่านการบ าบัดสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้โดยปกติในหมู่บ้าน ชุมชน 

8) การติดตามผู้ผ่านการบ าบัดจนสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ปกติ มีผลการด าเนินงานเฉลี่ย 
อยู่ที่ 3.59 อยู่ในระดับมาก ควรเพ่ิมมาตรการเอาใจใส่ ดูแล ผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด ด้วยการ
ติดตามผู้ผ่านการบ าบัดจนสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้โดยปกติสุข 

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในส่วนที่ 3 ผลกำรศึกษำปัญหำ ควำมต้องกำร และ
ข้อเสนอแนะ ก ำนัน ผู้ ใหญ่บ้ำนในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพื้นที่อ ำเภอนำวัง จังหวัด
หนองบัวล ำภู   

1) แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(1) ปัญหาด้านการขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินงาน เช่น การอยู่เวรยาม 

การออกตรวจพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยง ตามมาตรการลดพ้ืนที่เสี่ยง หมู่บ้าน ชุมชน สามารถด าเนินการตาม
มาตรการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ส าหรับหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินหรือจัดตั้ง
กองทุนภายในหมู่บ้านส าหรับหมู่บ้านทั่วไป หรือขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก ศูนย์ปฏิบัติการ
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ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอนาวัง ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดหนองบัวล าภู และส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 

(2) ปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญเกี่ยวกับการป้องกัน 
ปราบปรามและคัดกรองผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ในด้านการด าเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติด สามารถขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อ าเภอนาวัง ด้านการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถขอรับการสนับสนุน
บุคลากรจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอนาวัง และศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวล าภู 

(3) ปัญหาด้านภัยคุกคามจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ถ้าปรากฏว่า
เจ้าหน้าที่ของหมู่บ้านถูกคุกคามจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือภัยคุกคามนั้นเกิน
กว่าที่หมู่บ้านจะสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาเองได้ สามารถขอรับการสนับสนุนหรือเพียงให้ข้อมูล
ข่าวสาร ชุดปฏิบัติการต าบล ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอนาวัง และศูนย์
อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวล าภู ให้เข้ามาร่วมด าเนินการต่อไป 

(4) ปัญหาด้านการขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการค้นหาเพ่ือน าผู้เสพ ผู้ติด
ยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัด เช่น เครื่องมือตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย หมู่บ้านสามารถขอรับ
การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการค้นหาเพ่ือน าผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่
กระบวนการบ าบัดได้จากศูนย์ปฏิบัติการป้องกั นและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอนาวั ง 
ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวล าภู และส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดภาค 4 

(5) ปัญหาด้านการขาดแคลนอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะและเครื่องมือสื่อสารใน
การด าเนินการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอนาวัง ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดหนองบัวล าภู และส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 

(6) ปัญหาด้านสังคมในด้านการไม่ได้รับความร่วมมือจากญาติหรือคนใกล้ชิดกับผู้ที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด าเนินการชี้แจง ประชาสัมพันธ์ หรือให้ญาติหรือคนใกล้ชิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน 

(7) ปัญหาด้านความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ภาครัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ และหมู่บ้านต้องร่วมมือในการ
ด าเนินการทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาด าเนินการภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของหมู่บ้าน เพ่ือเป็นการ
ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน 

2) ความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ ช่วยเหลือ สนับสนุนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(1) งบประมาณในด้านการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
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(2) บุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปรามและคัดกรอง 
ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด 

(3) เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการค้นหาเพ่ือน าผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่
กระบวนการบ าบัด เช่น เครื่องมือตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย 

(4) อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะและเครื่องมือสื่อสารในการด าเนินการ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามความเหมาะสม 

(5) ความจริงใจในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐ 
 
10. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

การน าเสนอผลการวิจัยบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีบทบาทในด้านวางแผนการ
ด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู ผู้วิจัยมี
ล าดับขั้นตอนการนเสนอ คือ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีบทบาทในด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู ที่มีบทบาทในด้าน
การวางแผนการด าเนินงาน การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด การปราบปรามผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และกระบวนการบ าบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติด ยาเสพติด ตามตัวแปรทางด้าน
สภาพของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ และขนาดของหมู่บ้านที่ปกครอง เพ่ือรวบรวมปัญหา ความต้องการ และ
ข้อเสนอแนะต่อบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีบทบาทในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

ส าหรับประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง 
จังหวัดหนองบัวล าภู รวมทั้งสิ้นจ านวน 5 ต าบล 51 หมู่บ้ าน 51 คน เป็นประชากรในการวิจัย 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การตอบแบบสอบถาม ประกอบกับข้อมูลสถานภาพของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และขนาดของ
หมู่บ้านที่ปกครอง เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีบทบาทในด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการวาง
แผนการด าเนินงาน การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด การปราบปรามผู้กระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด และกระบวนการบ าบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติด ยาเสพติด เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาท าการ
วิเคราะห์และสรุปผล  
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10.1 สรุปผลกำรวิจัย 
การศึกษาบทบาทของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีบทบาทในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด ในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู มีผลการวิจัย ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ด้านสถานภาพของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีบทบาทในด้านการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด ในพื้นที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวนทั้งสิ้น 51 คน ปรากฏว่า เป็นชาย
จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 84.3 เป็นหญิง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.98 ส่วนใหญ่มีอายุ 50 
ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 76.5 มีอายุ 40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.6 และมีอายุ 30-39 ปี คิดเป็น 
ร้อยละ 2.0 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  คิดเป็นร้อยละ 
47.1 มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 23.5 ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 19.6 ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 7.8 และระดับอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 2.0 ซึ่งมีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 
90.2 ธุรกิจส่วนตัว 7.8 และอาชีพอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 2.0 มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 37.3 รายได้ 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.3 รายได ้20.001-30,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 15.7 รายได้ มากกว่า 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.9 และมีรายได้ 30,001-40,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 3.9 และมีขนาดหมู่บ้านที่ปกครองเป็นหมู่บ้านขนาดกลางร้อยละ 56.9 หมู่บ้านขนาด
เล็กคิดเป็นร้อยละ 25.5 และหมู่บ้านขนาดเล็กคิดเป็นร้อยละ 17.6 ตามล าดับ   

ส่วนที่ 2 ด้านแผนงานและผลการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด               
1) บทบาทของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการวางแผนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวนทั้งสิ้น 51 คน มีผลด้านการวางแผนด้าน

การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับ มากที่สุด ( =4.98, S.D.=0.14) ด้านแผนการ
ด าเนินงานมีความถูกต้องชัดเจน ตรงกับปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง อยู่ในระดับปานกลาง  

( =3.37, S.D.=1.05) ด้านการด าเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปตามระยะที่ก าหนด อยู่ในระดับปาน

กลาง ( =3.12, S.D.=1.03) ด้านความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์และงบประมาณ อยู่ในระดับ 

น้อย ( =1.78, S.D.=1.08) และผลรวมบทบาทของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการวางแผนการ
ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู อยู่ในระดับ

ปานกลาง ( =3.31, S.D.=0.51)   
2) บทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่

อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวนทั้งสิ้น 51 คน ด้านการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะท างานที่

รับผิดชอบ อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.78, S.D.=0.80) ด้านการจัดตั้งอาสาสมัครหรือจิตอาสาเพ่ือ

ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด อยู่ในระดับมาก ( =3.92, S.D.=0.95) ด้านการประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.61, S.D.=0.69) ด้านการจัดกิจกรรม
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น กีฬา กิจกรรมทางศาสนา อยู่ในระดับมากที่สุด 

( =4.63, S.D.=0.59) มีการก าหนดกฎ กติกา มาตรการทางสังคมของหมู่บ้าน เพ่ือป้องกันการแพร่
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ระบาดของยาเสพติด อยู่ในระดับมาก ( =4.49, S.D.=0.90) ด้านการจัดก าลังออกตรวจรอบหมู่บ้าน

หรืออยู่เวรยามตามจุดเสี่ยง อยู่ในระดับมาก ( =3.84, S.D.=0.80) ด้านการจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วออก

ระงับเหตุการณ์ไม่ปกติ อยู่ในระดับมาก ( =3.69, S.D.=0.83) และผลรวมค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยง
เบียนมาตรฐานการด าเนินงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

ในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู อยู่ในระดับมาก ( =4.28, S.D.=0.41) 
3) บทบาทของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการปราบปรามของยาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง 

จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวนทั้งสิ้น 51 คน ด้านการจัดตั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร จิตอาสา หรือ

ผู้รับผิดชอบเพ่ือหาข้อมูลผู้ค้า ผู้เสพ อยู่ในระดับมาก ( =4.25, S.D.=1.24) ด้านการแสวงหาข้อมูล

เกี่ยวกับกลุ่มผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด อยู่ในระดับมาก ( =3.88, S.D.=0.79) ด้านการจัดท าบัญชีคัด

กรองกลุ่มผู้ค้า ผู้เสพ อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.39, S.D.=1.26) ด้านการบังคับใช้กฎ กติกา

มาตรการทางสังคมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.49, S.D.=1.18) 
ด้านการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจนน าไปสู่การจับกุม อยู่ในระดับ

มาก ( =3.88, S.D.=0.88) ด้านการจับกุมหรือร่วมจับกุมผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อยู่ใน

ระดับปานกลาง ( =3.25, S.D.=1.19) ด้านการรายงานสถานการณ์ยาเสพติดในพ้ืนที่ให้ทางราชการ

ทราบอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.90, S.D.=0.85) และผลรวมค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบียนมาตรฐานด้านบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอ

นาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู อยู่ในระดับมาก ( =3.72, S.D.=0.59) 
4) บทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการบ าบัดรักษายาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง 

จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวนทั้งสิ้น 51 คน ด้านเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหรือจิตอาสาเพ่ือคัดกรองผู้เสพ 

ผู้ติด ยาเสพติด อยู่ในระดับมาก ( =4.10, S.D.=0.33) การชี้แจงขั้นตอนกระบวนการบ าบัดให้ผู้เสพ

ทราบ เพ่ือเข้าสู่กระบวนการบ าบัด อยู่ในระดับมาก ( =4.14, S.D.=0.96) ด้านการน าผู้เสพ ผู้ติด 

เข้าสู่กระบวนการบ าบัด อยู่ในระดับมาก ( =3.57, S.D.=1.04) ด้านการจัดกิจกรรมให้ผู้ผ่านการ

บ าบัดเพ่ือไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.39, S.D.=1.32) ด้านการ

ส่งเสริมอาชีพแกผู้ผ่านกระบวนการบ าบัด อยู่ในระดับปานกลาง ( =2.76, S.D.=1.25) ด้านการ

รณรงค์ชี้แจงให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นต่อผู้ผ่านการบ าบัด อยู่ในระดับมาก ( =3.88,      
S.D.=1.33) ด้านชี้แจงให้ราษฎรเข้าใจและมีส่วนร่วมให้ผู้ผ่านการบ าบัดใช้ชีวิตในสังคมได้โดยปกติอยู่

ในระดับมาก ( =4.06, S.D.=1.04) ด้านการติดตามผู้ผ่านการบ าบัดจนสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้

ปกติ อยู่ในระดับมาก ( =3.59, S.D.=0.89) และผลรวมค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐาน
ด้านบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการบ าบัดรักษายาเสพติดใน พ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัด

หนองบัวล าภู อยู่ในระดับมาก ( =3.69, S.D.=0.78) 
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3) ผลการรวบรวมข้อมูลปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 
บทบาทของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัด
หนองบัวล าภู สรุปได้ ดังนี้ 

(1) ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ปัญหาและอุปสรรค ด้านบทบาทของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู คือ การขาดแคลนงบประมาณในการ
ด าเนินงาน เช่น การอยู่เวรยาม การออกตรวจพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยง ตามมาตรการลดพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือลด
พ้ืนที่เสี่ยงและแหล่งมั่วสุม ปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญเกี่ยวกับการ
ป้องกัน ปราบปรามและคัดกรองผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด จึงต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐในพ้ืนที่ ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการ ปัญหาด้านภัยคุกคามจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ท าให้ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและครอบครัวเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปัญหาด้านการขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการค้นหาเพ่ือน าผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
เข้าสู่กระบวนการบ าบัด เช่น เครื่องมือตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ท าให้ไม่สามารถคัดกรองผู้เสพ 
ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดได้อย่างทันท่วงที ปัญหาด้านการขาดแคลนอาวุธ ยุทโธปกรณ์ 
ยานพาหนะและเครื่องมือสื่อสารในการด าเนินการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
ท าให้การปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นไปด้วยความล่าช้าและเกิดความไม่
ปลอดภัยในชีวิตของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาด้านสังคมในด้านการไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากญาติหรือคนใกล้ชิดกับผู้ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด เนื่องจากความผูกพันทางสังคมและความ
เข้าใจที่ถูกต้องของคนใกล้ชิด ปัญหาด้านความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ในบางเรื่องและ
บางหน่วยงาน 

(2) ความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ ช่วยเหลือ สนับสนุนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ความต้องการของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีบทบาทในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านงบประมาณในด้านการป้องกันและปราบปรามผู้กระท า
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องจากหมู่บ้านมีงบประมาณไม่เพียงหรือบางหมู่บ้านไม่มีงบประมาณในการ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเลย ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญเกี่ยวกับการ
ป้องกัน ปราบปรามและคัดกรองผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เนื่องจากหมู่บ้านไม่มีบุคลากรที่มีความช านาญ
เฉพาะด้านเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปรามและคัดกรองผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์
ที่ใช้ในการด าเนินการค้นหาเพ่ือน าผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัด เช่น เครื่องมือ
ตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย เนื่องจากหมู่บ้านไม่มีด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการ
ค้นหาเพ่ือน าผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัด จึงท าให้เกิดอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานได้ 
ด้านอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะและเครื่องมือสื่อสารในการด าเนินการปราบปรามผู้กร ะท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามความเหมาะสม ด้านความจริงใจในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน
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ภาครัฐ เนื่องจากนโยบายของทางภาครัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ลงมาสู่หมู่บ้านและ
ชุมชน แต่ไม่มีงบประมาณ บุคลากรและเครื่องมือในการด าเนินการมาด้วยเลย  

3) แนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แนวทางและข้อเสนอแนะต่อบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

พ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู มีดังนี้ 
(1) แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในส่วนที่ 2 แผนงานและผลการด าเนินการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ด้านการวางแผนการด าเนินงาน 
แผนการด าเนินงานการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านนั้น มี

ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งที่ก าหนดเกี่ยวกับแนวทาง ข้อปฏิบัติ 
บุคลากร งบประมาณตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
หมู่บ้าน แผนการด าเนินงานจึงเปรียบเสมือนปฏิทินการท างานของคณะกรมการหมู่บ้านที่มีบทบาท
ส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงควรต้องมีแผนการด าเนินงานด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านไว้ในแผนพัฒนาหมู่บ้าน ให้ครบทุกหมู่บ้านด้วย และควรมีค่าเฉลี่ยที่ 
5.00 โดยอาจก าหนดเป็นแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะสั้น ระยะกลาง และแผน
ระยะยาวไว้ด้วยก็ได้ 

แผนการด าเนินงานมีความถูกต้องชัดเจน ตรงกับปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาได้
จริง ควรมีการทบทวนแผนงานด้านการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน
ในทุกปี เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านมีความชัดเจน 
ตรงกับปัญหา และสารถแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การด าเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปตามระยะที่ก าหนด แสดงว่าในหลายหมู่บ้านมีการ
ด าเนินงานในหลายด้านไม่เป็นไปตามก าหนดระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือให้การท างานด้านการ
แก้ไขปัญหายาเสพในระดับหมู่บ้าน สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัดหนองบัวล าภูต่อไป จึงควรมีผลการด าเนินงานตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาหมู่บ้านในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วย                                       

ความพร้อมในด้าน เครื่องมือ อุปกรณ์ และงบประมาณ ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
หมู่บ้านจ านวนหลายหมู่บ้านขาดแคลนเครื่องมือ อุปกรณ์ และงบประมาณในการด าเนินการด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเครื่องมือ อุปกรณ์ และงบประมาณ ล้วนเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญต่อการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงเห็นควรด าเนินการแก้ไขด้วยการ
จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และงบประมาณให้มีความพร้อม โดยใช้งบประมาณของหมู่บ้านตามความ
เหมาะสมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอนาวัง ศูนย์อ านวยการป้องกันและ
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ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวล าภู และส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 
จังหวัดขอนแก่น 

ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะท างานที่รับผิดชอบ แม้ว่าในภาพรวมด้านการแต่งตั้ง

เจ้าหน้าที่หรือคณะท างานที่รับผิดชอบจะมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด แต่เมื่อดูใน
รายละเอียดปรากฏว่ายังมีผลการ าเนินการยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน เนื่องจากแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือ
คณะท างานที่รับผิดชอบคือ ผู้ปฏิบัติงานในเบื้องต้นในระดับหมู่บ้าน จึงถือว่ามีความส าคัญมากต่อการ
ด าเนินงานและการตัดสินใจในด้านการด าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของผู้ใหญ่บ้าน 
จึงต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะท างานที่รับผิดชอบให้ครบทุกหมู่บ้าน 

การจัดตั้งอาสาสมัครหรือจิตอาสาเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
การจัดตั้งอาสาสมัครหรือจิตอาสาเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดเปรียบเสมือนการให้
มวลชนภายในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านด้วย 
ดังนั้นถ้าหมู่บ้านมีอาสาสมัครหรือจิตอาสาเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพมาก ย่อมท าให้การ
ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านสามารถท างานได้ง่ายขึ้นด้วย 

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเป็นการเผยแพร่ข่าวสารเพ่ือให้ราษฎรในหมู่บ้าน ชุมชน ได้ทราบถึงโทษภัย
ของยาเสพติด และเป็นการด าเนินงานที่แทบจะไม่มีความเสี่ยงเลย จึงควรด าเนินการให้ครบทุก
หมู่บ้าน 

การมีกิจกรรมเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น กีฬา กิจกรรมทาง 
การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น กีฬา กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรม
อ่ืน ๆ เป็นการป้องกันไม่ให้ราษฎรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกทางหนึ่ง และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ด้าน 

สภาพร่างกายและสภาพจิตใจให้มีความแข็งแรง แม้ว่าจะมีผลการด าเนินการอยู่ใน
ระดับมากที่สุดแล้ว แต่ควรมีการส่งเสริมให้ครบทุกหมู่บ้านและควรด าเนินการให้ต่อเนื่องอย่าง
สม่ าเสมออีกด้วย 

การก าหนดกฎ กติกา มาตรการทางสังคมของหมู่บ้าน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ควรเพิ่มมาตรการให้มีความเข้มข้นมากขึ้นอยู่ในระดับ มากที่สุด 

ด้านการจัดก าลังออกตรวจรอบหมู่บ้านหรืออยู่เวรยามตามจุดเสี่ยง  
มีผลการด าเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 3.84 อยู่ในระดับมาก ควรเพ่ิมการจัดก าลังออกตรวจ

รอบหมู่บ้านหรืออยู่เวรยามตามจุดเสี่ยงให้ครบทุกหมู่บ้าน ให้เกณฑ์เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
การจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วออกระงับเหตุการณ์ไม่ปกติ ควรจัดให้มีชุดเคลื่อนที่เร็วอยู่

ในทุกหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุการณ์ไม่ปกติ 
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ด้านการปราบปรามผู้ค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
การจัดตั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร จิตอาสา หรือผู้รับผิดชอบเพ่ือหาข้อมูลผู้ค้า ผู้เสพ 

ควรให้ราษฎรเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร จิตอาสาให้มากที่สุด เพ่ือจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน 

การแสวงหาข้อมูลกลุ่มผู้ค้า ผู้เสพ ควรเพ่ิมการด าเนินการแสวงหาข้อมูลกลุ่มผู้ค้า 
ผู้เสพให้มากขึ้น และควรมีให้ครบทุกหมู่บ้าน ชุมชน 

การจัดท าบัญชีคัดกรองกลุ่มผู้ค้า ผู้เสพ ต้องจัดให้มีการจัดท าบัญชีคัดกรองกลุ่มผู้ค้า 
ผู้เสพ ให้ครบทุกพ้ืนที่ ที่มีกลุ่มผู้ค้าและผู้เสพอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชน 

การบังคับใช้กฎ กติกามาตรการทางสังคมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพ ควรให้มีการ
บังคับใช้กฎ กติกา มาตรการทางสังคมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง เพ่ือเป็น
การบังคับทางสังคมอีกทางหนึ่ง 

การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจนน าไปสู่การจับกุม 
ควรมีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้มากขึ้นโดยอาศัยแหล่งข่าวจาก
ภายในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อน าไปสู่การจับกุมผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

การจับกุมหรือร่วมจับกุมผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ควรเพ่ิมการ
ด าเนินการจับกุมหรือร่วมจับกุมผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดกับหน่วยงานอ่ืนให้มีผลการ
ด าเนินการให้มากขึ้นในหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติดอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 

การรายงานสถานการณ์ยาเสพติดในพ้ืนที่ให้ทางราชการทราบอย่างต่อเนื่อง ควร
เพ่ิมการรายงานสถานการณ์ยาเสพติดในพ้ืนที่ให้ทางราชการทราบอย่างต่อเนื่องให้มากขึ้นและครบ
ทุกหมู่บ้าน ชุมชน ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

ด้านการบ าบัดรักษาผู้ป่วย ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด 
การมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหรือจิตอาสาเพ่ือคัดกรองผู้เสพ ผู้ติด ยาเสพติด ควรเพ่ิม

จ านวนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหรือจิตอาสาเพ่ือคัดกรองผู้เสพ ผู้ติด ยาเสพติด เพ่ือให้ราษฎรในหมู่บ้าน
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามากขึ้น 

การชี้แจงขั้นตอนกระบวนการบ าบัดให้ผู้เสพทราบเพ่ือเข้าสู่กระบวนการ ต้องมีการ
ชี้แจงขั้นตอนกระบวนการบ าบัดให้ผู้เสพทราบเพ่ือเข้าสู่กระบวนการบ าบัดให้มีครบทุกหมู่บ้าน ชุมชน 
และมีผลการด าเนินงานให้อยู่ในระดับมากที่สุดด้วย 

การน าผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัด ควรเพ่ิมการด าเนินการค้นหา  
ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และน าผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดให้มากขึ้นเพ่ือให้หมู่บ้าน
และชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด 
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การมีกิจกรรมให้ผู้ผ่านการบ าบัดไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ควรเพ่ิมกิจกรรม
ให้ผู้ผ่านการบ าบัดไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เช่นกีฬา กิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น ให้มีผลการ
ด าเนินกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด 

การส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ผ่านกระบวนการบ าบัด ควรเพ่ิมการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ผ่าน
กระบวนการบ าบัด ในหมู่บ้าน ชุมชน ที่มีผู้ผ่านกระบวนการบ าบัดยาเสพติดเรียบร้อยแล้ว 

การรณรงค์ชี้แจงให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นต่อผู้ผ่านการบ าบัด ต้องเพ่ิมการ
รณรงค์ชี้แจงให้มีความเชื่อมั่นต่อผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด เพ่ือให้เกิดการจ้างงานและให้ผู้ผ่ านการ
บ าบัดยาเสพติดสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้โดยปกติสุข 

การชี้แจงให้ราษฎรเข้าใจและมีส่วนร่วมให้ผู้ผ่านการบ าบัดใช้ชีวิตในสังคมได้โดย 
ต้องเพ่ิมการท าความเข้าใจชี้ แจงให้ราษฎรเข้าใจและให้มีส่วนร่วมในการให้ผู้ผ่านการบ าบัดสามารถ
ใช้ชีวิตในสังคมได้โดยปกติในหมู่บ้าน ชุมชน 

การติดตามผู้ผ่านการบ าบัดจนสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ปกติ ควรเพ่ิมมาตรการเอา
ใจใส่ ดูแล ผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด ด้วยการติดตามผู้ผ่านการบ าบัดจนสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้
โดยปกติสุข 

(2)  แนวทางการแก้ ไขปัญหายาเสพติดในส่ วนที่  3 ผลการศึกษาปัญหา 
ความต้องการ และข้อเสนอแนะ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง 
จังหวัดหนองบัวล าภู   

แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ปัญหาด้านการขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินงาน เช่น การอยู่ เวรยาม 

การออกตรวจพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยง ตามมาตรการลดพ้ืนที่เสี่ยง หมู่บ้าน ชุมชน สามารถด าเนินการตาม
มาตรการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ส าหรับหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินหรือจัดตั้ง
กองทุนภายในหมู่บ้านส าหรับหมู่บ้านทั่วไป หรือขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอนาวัง ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดหนองบัวล าภู และส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 

ปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญเกี่ยวกับการป้องกัน 
ปราบปรามและคัดกรองผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ในด้านการด าเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติด สามารถขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อ าเภอนาวัง ด้านการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถขอรับการสนับสนุน
บุคลากรจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอนาวัง และศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวล าภู 
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ปัญหาด้านภัยคุกคามจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ถ้าปรากฏว่า
เจ้าหน้าที่ของหมู่บ้านถูกคุกคามจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือภัยคุกคามนั้นเกิน
กว่าที่หมู่บ้านจะสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาเองได้ สามารถขอรับการสนับสนุนหรือเพียงให้ข้อมูล
ข่าวสาร ชุดปฏิบัติการต าบล ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอนาวัง และศูนย์
อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวล าภู ให้เข้ามาร่วมด าเนินการต่อไป 

ปัญหาด้านการขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการค้นหาเพ่ือน าผู้เสพ ผู้ติดยา
เสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัด เช่น เครื่องมือตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย หมู่บ้านสามารถขอรับ
การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการค้นหาเพ่ือน าผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่
กระบวนการบ าบัดได้จากศูนย์ปฏิบัติการป้องกั นและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอนาวั ง 
ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวล าภู และส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดภาค 4 

ปัญหาด้านการขาดแคลนอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะและเครื่องมือสื่อสารในการ
ด าเนินการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอนาวัง ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดหนองบัวล าภู และส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 

ปัญหาด้านสังคมในด้านการไม่ได้รับความร่วมมือจากญาติหรือคนใกล้ชิดกับผู้ที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด าเนินการชี้แจง ประชาสัมพันธ์ หรือให้ญาติหรือคนใกล้ชิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน 

ปัญหาด้านความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ
ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ และหมู่บ้านต้องร่วมมือในการ
ด าเนินการทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาด าเนินการภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของหมู่บ้าน เพ่ือเป็นการ
ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน 

10.2 กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย 
จากผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีบทบาทในด้านการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู มีการน าเสนอผลการวิจัยได้ 
ดังนี้ 

บทบาทของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีบทบาทในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนการด าเนินงาน ด้านการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ด้านการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และ
ด้านการบ าบัดผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหา พบว่า 
บทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการวางแผนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู อยู่ในระดับปานกลาง บทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในด้าน
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การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู อยู่ในระดับมาก   
บทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในด้านการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัด
หนองบัวล าภู อยู่ในระดับมาก บทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการบ าบัดรักษายาเสพติดในพ้ืนที่
อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู อยู่ในระดับมาก และบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในด้านการ
ด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู อยู่ใน
ระดับมาก 

10.3 ข้อเสนอกำรวิจัย 
จากผลการศึกษาวิจัยบทบาทของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีบทบาทในด้านการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด ในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนการ
ด าเนินงาน ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ด้านการปราบปรามผู้กร ะท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด และด้านการบ าบัดผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา ผู้ศึกษาวิจัยมีข้อเสนกแนะทีได้จากการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

1) ข้อเสนอแนะเชิงพ้ืนที่ 
(1) หมู่บ้านทุกหมู่บ้านในพื้นที่อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยการน าของท่าน

ก านัน ท่านผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ควรมีแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยท าเป็นแผนการด าเนินงานด้านความมั่นคงบรรจุไว้ในแผนพัฒนาหมู่บ้าน
เป็นประจ าทุกปี จนกว่าจะสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้านได้หมดสิ้น 

(2) แผนการด าเนินงาน ตามข้อ 1 ควรแบ่งออกเป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง และ
แผนระยะยาว เพ่ือให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอนาวัง จังหวัด
หนองบัวล าภู มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

(3) คณะกรรมการหมู่บ้านควรมีค าสั่งของหมู่บ้าน ชุมชน แต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้รับผิดชอบเฉพาะในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละด้าน 

(4) แผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน 
ควรเปิดโอกาสให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
(1) รัฐควรมีนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามผู้ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยว และกระท า

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด 
(2) ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจ าจังหวัดในทุก

จังหวัดของประเทศไทย 
(3) การมอบหมายภารกิจลงไปยังพ้ืนที่ควรค านึงถึงปัจจัยด้านงบประมาณ เครื่องมือ 

อุปกรณ์ ตลอดจนบุลากรที่ใช้ในการด าเนินการควบคู่กันไปด้วย 
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(4) อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในบางเรื่องควร
ให้ก านัน และผู้ใหญ่บ้านในฐานะเจ้าพนักงานมีอ านาจหน้าที่นั้นด้วย ตามความเหมาะสม 
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ศึกษำควำมคดิเห็นของประชำชนที่มีต่อกำรพฒันำระบบกำรให้บริกำรในกำร
จัดท ำบัตรประจ ำตัวประชำชนของส ำนักทะเบียน  

อ ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม 

ยุติธรรม อุ่นหล้า* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาระบบ
การให้บริการในการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนของส านักทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
2) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการในการจัดท าบัตรประจ าตัว
ประชาชนของส านักทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ 3) เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการในการจัดท าบัตรประจ าตัว
ประชาชน และด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องของส านักทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม วิธีการศึกษาใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยการสุ่มเลือกจากผู้ที่มารับบริการถ่าย
บัตรประจ าตัวประชาชนโดยตรงของส านักทะเบียนอ า เภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยไม่
เฉพาะเจาะจงตัวบุคคล ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 240 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaires) เพ่ือประเมินระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา
ระบบการให้บริการในการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนของส านักทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัด
นครพนม ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่
ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ 

ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการในการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน  
ของส านักทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่าง
กัน โดยรวมแล้วพบว่ามีระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก และมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ดีมากอันดับหนึ่งคือ  ด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากรที่ให้บริการ อันดับรองลงมาคือ ด้านคุณภาพของการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ตามล าดับ 

ค ำส ำคัญ: ความคิดเห็น การบริการ การจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน 
 
 
 

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 
“บัตรประจ าตัวประชาชน” เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเพ่ือใช้

พิสูจน์ทราบและยืนยันตัวบุคคลในการใช้สิทธิ หรือประกอบธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและ
เอกชน และเป็นเอกสารล าดับแรกที่ก่อให้เกิดสิทธิอ่ืนๆ ตามมานอกจากนั้นยังเป็นหลักฐานที่
หน่วยงานต่าง ๆ ใช้ตรวจสอบบุคคลเพ่ือประกอบการออกหนังสือส าคัญต่าง ๆ เฉพาะด้าน เช่น บัตร
ประจ าตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาล ใบอนุญาตขับรถ หนังสือเดินทาง หรือแม้แต่บัตรเครดิตประเภทต่าง ๆ 
ที่นิยมใช้กันในวงการของสถาบันการเงิน และการธนาคาร ซึ่งหากไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชนแล้ว 
ความยุ่งยากสับสนในการยืนยันตัวบุคคลย่อมเกิดขึ้นอีกท้ังจะส่งผล ท าให้การติดต่อด าเนินการในเรื่อง
นั้น ๆ ไม่อาจด าเนินการไปได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สามารถชี้ชัดได้ว่าคนไทยเริ่มมีการใช้หนังสือยืนยันตัวบุคคล
ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 โดยในมาตรา 90 บัญญัติว่า “กรมการอ าเภอเป็นพนักงานท า
หนังสือเดินทางส าหรับราษฎรในท้องที่อ าเภอนั้นจะน าไปมาค้าขายในท้องที่อ่ืน” วัตถุประสงค์ของ
การออกหนังสือเดินทางรับรองราษฎรดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ของราษฎรโดยตรง เพราะการมีหนังสือ
เดินทางของทางราชการไว้แสดงตัวบุคคล ว่าตัวเขาเป็นใครมาจากแห่งหนต าบลใด ย่อมท าให้การ
เดินทางในต่างท้องที่เป็นไปด้วยความสะดวก และหากเจ้าหน้าที่เกิดความสงสัยขอตรวจค้นตัวก็
สามารถใช้หนังสือเดินทางที่ออกให้เป็นหลักฐานยืนยัน และพิสูจน์ได้ว่าเป็นคนบริสุทธิ์ที่ทางราชการ
รับรองแล้ว ไม่ได้เป็นพวกมิจฉาชีพหรือพวกโจรแต่อย่างใด หนังสือดังกล่าวจึงเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย
ในสมัยนั้น และเหมาะสมกับสภาพการเวลาของสังคมในสมัยนั้น ความส าคัญของหนังสือเดินทางตาม
กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ จึงไม่แตกต่างไปจากความส าคัญของบัตรประจ าตัวประชาชนใน
ปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าต้นก าเนิดของบัตรประจ าตัวประชาชนมีที่มาจากหนังสือเดินทาง
ส าหรับราษฎรเพ่ือใช้เดินทางไปท้องที่อ่ืนส าหรับการค้าขายติดต่อกันโดยมีกรมการอ าเภอ (หรือ
นายอ าเภอปัจจุบัน) เป็นพนักงานท าหนังสือดังกล่าว 

พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พุทธศักราช 2486: กฎหมายว่าด้วยบัตรประจ าตัว
ประชาชนฉบับแรกของไทย ผลของการออกหนังสือเดินทางส าหรับราษฎร ตาม พ.ร.บ. ลักษณะ
ปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ท าให้ทางราชการเห็นความจ าเป็นที่จะต้องท าเอกสารเป็นหลักฐานเพ่ือ
แสดงว่า ใครคือใคร อยู่ที่ไหน รูปพรรณเป็นอย่างไรเพ่ือประโยชน์ในการปกครองท้องที่  และ 
การควบคุมราษฎรของทางราชการรวมทั้งประชาชนก็จะได้ประโยชน์ในการติดต่อซึ่งกันและกัน
โดยเฉพาะการท ามาค้าขาย ดังนั้นในปี พ.ศ. 2486 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันท-
มหิดล รัชกาลที่ 8 รัฐบาลโดยการน าของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีได้เสนอออก
กฎหมายว่าด้วยบัตรประจ าตัวประชาชนขึ้นมาบังคับใ ช้ เป็นการเฉพาะครั้ งแรกเรียกว่ า
“พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พุทธศักราช 2486” นับเป็นกฎหมายฉบับแรกที่เกี่ยวกับ
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การจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนให้แก่คนไทย แต่ประกาศและบังคับใช้เฉพาะราษฎรในจังหวัดสอง
จงัหวัดเท่านั้น คือ จังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี (กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน) 

กรมการปกครองเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจส าคัญในการให้บริการประชาชนโดยมีอ าเภอเป็น
หน่วยให้บริการ (Service Unit) และเป็นศูนย์กลางในการด าเนินงานบริการภาครัฐไปสู่ประชาชนได้
โดยสะดวกในทุกพ้ืนที่ของประเทศ 878 อ าเภอ 76 จังหวัด ซึ่งมีขอบเขตการให้บริการที่หลากหลาย
ครอบคลุมในเรื่องการรับรองสิทธิ วิถีการด าเนินชีวิต ความเป็นอยู่การประกอบอาชีพ การท ามาหากิน
ของประชาชน ทุกเพศทุกวัย รวมทั้งครอบคลุมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมโดยรวม 
โดยเฉพาะการบริการ ด้านทะเบียนต่าง ๆ เช่น ทะเบียนราษฎร (เกิด ตาย ย้ายที่อยู่ เพ่ิมชื่อ) 
บัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ดังนั้น อ าเภอ จึงถือ
เป็นศูนย์กลางในการติดต่อราชการของประชาชนในพื้นท่ีในการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐในด้าน
ต่าง ๆ 

การให้บริการประชาชนเป็นนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาลเป็นภารกิจที่ส าคัญทางด้านการ
ตอบสนองต่อสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนที่ขอรับบริการภายใต้ระเบียบกฎหมาย
และข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ในปัจจุบันรัฐบาลได้เร่งรัดให้ส่วนราชการต่าง ๆ ขยายขอบเขตและปรับปรุง
การบริการประชาชน ในรูปแบบต่าง ๆ การบริการประชาชนจึงเป็นหนึ่งในภารกิจการ “บ าบัดทุกข์
บ ารุงสุข” ของกรมการปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกทั่วถึง  และ
เป็นการประสานเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ในระหว่างประชาชนกับข้าราชการ (กองงานวิจัยและ
ประเมินผล, กรมการปกครอง, 2533: 7) 

การให้บริการประชาชนตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2550 มาตรตรา 74                                                                                                                                                                                
ได้บัญญัติไว้ว่าบุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ     
หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
อ านวยความสะดวก และให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้ านเมือง 
ที่ดี ดังปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรตรา 
3/1 ซึ่งต่อมามีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยก าหนดเป้าหมายของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีว่าเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ 
และเกิดความคุ่มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น ประชาชน
ได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้ งมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

ส านักทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ภายใต้กรอบ
ภารกิจหน้าที่ของที่ท าการปกครองอ าเภอนาแก มีนายอ าเภอเป็นนายทะเบียน ตามมาตรา 8(4) แห่ง
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 ภารกิจรับผิดชอบในการให้บริการประชาชนแบ่ง
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ออกเป็น 3 งาน คือ งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจ าตัวประชาชน และงานทะเบียนทั่วไป ยกเว้น
ในเขตเทศบาล ทะเบียนราษฎร ได้แก่ การแจ้งเกิด-แจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การเพ่ิมชื่อบุคคลเข้า
ในทะเบียนบ้าน การแก้ไขและจ าหน่ายรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน การรับแจ้งเกี่ยวกับบ้านฯ 

ทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน ได้แก่ การจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนให้กับบุคคลที่มี
อายุ ตั้งแต่ 7 ปี จนถึง 70 ปี เช่น กรณีท าบัตรครั้งแรก บัตรหมดอายุ บัตรหายหรือช ารุด ทะเบียน
ทั่วไป ได้แก่ ทะเบียนชื่อบุคล และทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคล เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว การตั้ง
ชื่อรอง การตั้งชื่อสกุล การใช้ชื่อสกุล ตามบิดามารดา หรือคู่สมรส ทะเบียนครอบครัว เช่น  การจด
ทะเบียนสมรส/หย่า การจดทะเบียนรับรองบุตร การรับ/เลิกรับบุตรบุญธรรม การบันทึกฐานะแห่ง
ครอบครัว โดยให้บริการครอบคลุม 12 ต าบล 143 หมู่บ้าน ซึ่งผู้ศึกษาปัจจุบัน ด ารงต าแหน่ง 
ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ปฏิบัติราชการสังกัดที่ท าการปกครองอ าเภอนาแก
จังหวัดนครพนม ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานบัตรประจ าตัวประชาชน ณ ส านักทะเบียน อ าเภอ
นาแก จังหวัดนครพนม   

เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบการให้บริการเกี่ยวกับการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
การบริการที่ปรับปรุงระบบใหม่ในการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนของส านักทะเบียนอ าเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพ่ือให้ประชาชน
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด พร้อมทั้งยกระดับและรักษามาตรฐานการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการในการจัดท าบัตรประจ าตัว
ประชาชนของส านักทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม   

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการในการจัดท าบัตร
ประจ าตัวประชาชนของส านักทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ 

2.3 เพ่ือทราบถึงปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการในการจัดท าบัตรประจ าตัว
ประชาชน และด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ของส านักทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
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3. สมมุติฐำนกำรศึกษำ 
ประชาชนที่เข้ามารับบริการในการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนของส านักทะเบียนอ าเภอ

นาแก จังหวัดนครพนม มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเข้ามารับ
การบริการในการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนของส านักทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
แตกต่างกัน 
 
4. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนผู้มารับบริการงานบัตรประจ าตัวประชาชนของส านั ก
ทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงาน
ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ จึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ไว้ดังนี้ 

  ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 

 
5. วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 

การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาระบบการให้บริการในการจัดท าบัตร
ประจ าตัวประชาชนของส านักทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผู้ศึกษาได้ก าหนดวิธีการในการ
ด าเนินการเพื่อการศึกษา ดังนี้ 

5.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากรได้แก่ ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มารับบริการงานบัตรประจ าตัวประชาชน

โดยตรง ณ ส านักทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระหว่าง เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2563 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่เข้ารับบริการงานบัตรประจ าตัวประชาชนของส านักทะเบียน

อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม จ านวน 240 คน ได้มาจากการสุ่มโดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) โดยการสุ่มเลือกจากผู้ที่มารับบริการงานบัตรประจ าตัวประชาชน ณ ส านัก
ทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยไม่เฉพาะเจาะจงตัวบุคคล 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.ระดับการศึกษา 
4.อาชีพ 

ควำมคิดเห็นของประชำชนผู้ใชบ้ริกำร 

1.ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
2.ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
3.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4.ด้านคุณภาพของการให้บริการ 
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5.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งเป็น 3 ตอน 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

การศึกษา อาชีพ 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนา

ระบบการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม จ านวน 20 ข้อ แบ่งเป็น 4 ด้าน
ได้แก่   

1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   
2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ   
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   
4) ด้านคุณภาพของการให้บริการ  
โดยมีลักษณะค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีทั้งหมด 5 ระดับ 

ซึ่งระดับ 5 หมายถึง ความคิดเห็นดีที่สุด และ 1 มีความคิดเห็นต้องปรับปรุงตามล าดับ เกณฑ์ในการ
ประเมินระดับความคิดเห็นผู้วิจัยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยเทียบคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยกับเกณฑ์
ประมาณค่า ตามมาตราวัดของ ลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) แปลผลดังนี้ 

คะแนนความคิดเห็นเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายความว่า อยู่ในเกณฑ์ดีท่ีสุด 
คะแนนความคิดเห็นเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายความว่า อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
คะแนนความคิดเห็นเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายความว่า อยู่ในเกณฑ์ดี 
คะแนนความคิดเห็นเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายความว่า อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
คะแนนความคิดเห็นเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายความว่า อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะเพ่ิมเติม 

5.3.กำรสร้ำงเครื่องมือ 
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวแปรตามประเภท “ความ

คิดเห็น” ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 
ซ่ึงด าเนนิการสร้างเคร่ืองมือติดตามและตรวจสอบเคร่ืองมือมีข้ันตอน ดังนี้ 

1) ศึกษาทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ต้องศึกษา โดยเฉพาะตัวแปร
ตามความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม  
เพ่ือมาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2) น าข้อมูลมาสร้างแบบสอบถามและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือขอค าแนะน าและข้อคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา (Content Validity) การใช้ภาษาตลอดจน
พิจารณาถึงความเหมาะสมของแบบสอบถาม 
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3) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วจัดพิมพ์แบบสอบถามที่
สมบูรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

5.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
1) ผู้ศึกษาด าเนินการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา และอธิบายการตอบแบบสอบถามให้

ประชากรกลุ่มตัวอย่างทราบ 
2) น าแบบสอบถามให้ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ท าการตอบแบบสอบถามให้ครบทั้ง 3 ส่วน     

โดยให้ตอบตามความเป็นจริง 
3) เก็บรวบรวมแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างกลับคืน และตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม น าแบบสอบถามที่ได้ไปวิเคราะห์ผล 

5.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
1) กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้ศึกษาน าข้อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และจัดระบบของข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป ดังนี้ 
(1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์

ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ 
(2) ในการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของส านัก

ทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(3) ข้อมูลที่เป็นแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์เนื้อหาเรียบเรียงตามล าดับความถ่ี 
2) สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

(1) การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(2) การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(3) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) 
 

6. ผลกำรศึกษำ 
6.1.ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการ 

ในการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนของส านักทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม สามารถสรุป
ได้ว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ดีมากในทุกด้านต่อการพัฒนาระบบการ
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ให้บริการในการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน ของส านักทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
จ าแนกได้ดังนี้ 

1) ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ เรียงล าดับตามประเด็น ดังนี้ 
(1) การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง เช่น ผู้มาก่อนได้รับการให้บริการก่อน 
(2) การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
(3) ความรวดเร็วในการให้บริการ 
(4) การติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
(5) การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ 

2) ในด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ เรียงล าดับตามประเด็น ดังนี้ 
(1) ความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ 
(2) ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน 

ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 
(3) การให้บริการเหมือนกันทุกรายไม่เลือกปฏิบัติ 
(4) ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถามชี้แจงข้อสงสัย 

ให้ค าแนะน าช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ 
(5) ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ 

3) ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เรียงล าดับตามประเด็น ดังนี้ 
(1) ป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 
(2) ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องน้ า น้ าดื่ม ที่นั่งคอยรับ

บริการ 
(3) จุด/ช่องการให้บริการที่มีความเหมาะสม และเข้าถึงได้สะดวก 
(4) ความสะอาดของสะถานที่ให้บริการในภาพรวม 
(5) การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น แบบสอบถาม เป็นต้น 
(6) ความเพียงพอของอุปกรณ์ส าหรับผู้รับบริการ เช่น ปากกา น้ ายาลบค าผิด เป็นต้น 

4) ด้านคุณภาพของการให้บริการ เรียงล าดับตามประเด็น ดังนี้ 
(1) ผลการบริการในภาพรวม 
(2) การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ 
(3) ขั้นตอนในการให้บริการที่ไม่ซับซ้อน 
(4) ความครบถ้วนถูกต้องของการให้บริการ 

6.2 ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การให้บริการในการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนของส านักทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
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1) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการในการจัดท าบัตร
ประจ าตัวประชาชนของส านักทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ที่มีเพศต่างกัน ระหว่างเพศชาย 
และเพศหญิง ทั้งโดยรวมและรายด้านพบว่ามีระดับความความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

2) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการในการจัดท าบัตร
ประจ าตัวประชาชนของส านักทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ที่มีอายุต่างกันโดยรวมพบว่า         
มีระดับความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน  

3) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการในการจัดท าบัตร
ประจ าตัวประชาชนของส านักทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน
โดยรวมพบว่ามีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  

4) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการในการจัดท าบัตร
ประจ าตัวประชาชนของส านักทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ที่มีอาชีพต่างกันโดยรวมพบว่ามี
ระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการในการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ส านักทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกัน 
โดยรวมแล้วพบว่า มีระดับความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาปรากฏเช่นนี้ อาจเป็นเพราะ
ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ด าเนินการพัฒนาระบบการ
ให้บริการในการจัดท าบัตรประชาชนในรูปแบบใหม่ โดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการ
ปฏิบัติงาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสะดวกมากขึ้นในการปฏิบัติงาน เช่น การตรวจสอบสถานะ
บุคคล การเปรียบเทียบภาพใบหน้า และลายนิ้วมือ จึงมีความรวดเร็วในการให้บริการ และลดขั้นตอน
ในการบริการลง ไม่มีความซับซ้อนท าให้ผลการปฏิบัติงาน เกิดความผิดพลาดน้อย ท าให้สามารถ
บริการประชาชนได้อย่างสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และได้รับประโยชน์สูงสุด ตลอดจนสนับสนุนรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงส านักทะเบียนอ าเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม ให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกันไม่แยกเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และอาชีพ มีการจัดระบบคิวโดยเรียกการให้บริการตามล าดับบัตรคิว และมีเจ้าหน้าที่คอยจัดระเบียบ 
แนะน าการจับบัตรคิว เจ้าหน้าที่คอยสอบถามผู้ที่มาติดต่อขอบริการอยู่เสมอสามารถจัดล าดับ 
การให้บริการได้อย่างถูกต้อง จึงท าให้ประชาชนผู้มารับบริการงานบัตรประจ าตัวประชาชน ณ ส านัก
ทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นุชิดา ทับศรี และศิริพงษ์ ทองจันทร์ (2560) ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่าระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  ที่มีเพศ
แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
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6.3 ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือทราบถึงปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ให้บริการในการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน และด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องของส านักทะเบียนอ าเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม 

ความคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการที่ส านักทะเบียนอ าเภอนาแก ที่มีต่อการพัฒนา
ระบบการให้บริการในการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน ของส านักทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัด
นครพนม เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามประเด็น ดังนี้ 

1) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ 
2) ด้านคุณภาพของการให้บริการ 
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
จากกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบการให้บริการในการ

จัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน ของส านักทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม อยู่ในเกณฑ์ดีมากทุก 
ๆ ด้าน แต่หากพิจารณาตามล าดับแล้วจะเห็นได้ว่า ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการจะอยู่
ในล าดับสุดท้ายตามล าดับ จากการเก็บข้อมูลและได้สอบถามประชาชนที่มารับบริการงานบัตร
ประจ าตัวประชาชน ที่ส านักทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม พบว่าการติดประกาศหรือ 
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการยังไม่ชัดเจน จึงไม่ทราบว่าได้มีการจัดล าดับ
ขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้หรือไม่ แต่โดยรวมแล้วการให้บริการตามล าดับก่อนหลัง เช่น  
ผู้มาก่อนได้รับการให้บริการก่อน และความรวดเร็วในการให้บริการอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

จากการเก็บข้อมูลและได้วิเคราะห์แบบสอบถามจากประชาชนที่มารับบริการงานบัตร
ประจ าตัวประชาชนที่ส านักทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ได้ทราบถึงปัญหาและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการในการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
การให้บริการ โดยต้องมีการติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการ
ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าขั้นตอนต่างๆให้
ประชาชน ผู้มารับบริการได้เข้าใจ และคอยอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนเพ่ือให้ประชาชนที่มา
รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด และพึงพอใจมากที่สุด และอีกประเด็นที่ประชาชนให้ความคิดเห็น
น้อย เป็นล าดับต่อมา คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกจะเห็นได้ว่า ประเด็นที่มีคะแนนความคิดเห็นอยู่
ในล าดับต่ าสุดคือ ความเพียงพอของอุปกรณ์ส าหรับผู้รับบริการ เช่น ปากกา น้ ายาลบค าผิด เป็นต้น  

ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ ส านักทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ได้ด าเนินการโดยจัด
อุปกรณ์ดังกล่าวส าหรับผู้รับบริการในช่องบริการทุกช่องบริการ และอ าเภอนาแก ได้มีการจัดท าแผน
ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือให้เพียงพอในการให้บริการประชาชน 
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7. สรุป อภิปรำย และข้อเสนอแนะ 
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนทีมีต่อการพัฒนาระบบการให้บริการในการจัดท าบัตร

ประจ าตัวประชาชนของส านักทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย   
ตามประเด็น ดังนี้ 

7.1 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่/บุคลำกรที่ให้บริกำร 
ประชาชนที่มารับบริการงานบัตรประจ าตัวประชาชน ณ ส านักทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัด

นครพนม ให้ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความ
คิดเห็นมากเป็นอันดับหนึ่งคือ ความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ อันดับ
รองลงมาคือ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ การให้บริการเหมือนกันทุกราย ไม่เลือกปฏิบัติ มีความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถามชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ 
และความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ ตามล าดับ 

7.2 ด้ำนคุณภำพของกำรให้บริกำร 
ประชาชนที่มารับบริการงานบัตรประจ าตัวประชาชน ณ ส านักทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัด

นครพนม ให้ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความ
คิดเห็นมากเป็นอันดับหนึ่ง คือ ผลการบริการในภาพรวม ล าดับรองลงมา คือ การให้บริการที่ได้รับ
ตรงตามความต้องการ ขั้นตอนในการให้บริการที่ไม่ซับซ้อน และความครบถ้วนถูกต้องของการ
ให้บริการ ตามล าดับ 

7.3 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
ประชาชนที่มารับบริการงานบัตรประจ าตัวประชาชน ณ ส านักทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัด

นครพนม ให้ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีความคิดเห็น
มากเป็นอันดับหนึ่ง คือ ป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ อันดับรองลงมา คือ 
ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องน้ า น้ าดื่ม ที่นั่งคอย รับบริการ จุด/ช่องการ
ให้บริการที่มีความเหมาะสม และเข้าถึงได้สะดวก ความสะอาดของสะถานที่ให้บริการในภาพรวม 
การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น แบบสอบถาม เป็นต้น และความเพียงพอของอุปกรณ์
ส าหรับผู้รับบริการ เช่น ปากกา น้ ายาลบค าผิด ตามล าดับ   

7.4 ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
ประชาชนที่มารับบริการงานบัตรประจ าตัวประชาชน ณ ส านักทะเบียนอ าเภอนาแก  

จังหวัดนครพนม ให้ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ความคิดเห็นมากเป็นอันดับหนึ่ง คือ การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง เช่น ผู้มาก่อนได้รับการ
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ให้บริการก่อน อันดับรองลงมาคือ การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด มีความรวดเร็วในการ
ให้บริการ การติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ และการ
จัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ ตามล าดับ 

7.5 ข้อเสนอแนะ 
จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้ ส านักทะเบียนอ าเภอ

นาแก จังหวัดนครพนม รักษามาตรฐาน และพัฒนาการให้บริการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
1) การติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การจัดล าดับ

ขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ ควรมีการติดประกาศ หรือการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน
ระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน และเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน า
ขั้นตอนต่าง ๆ ให้ประชาชนผู้มารับบริการได้เข้าใจ และคอยอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน
เพ่ือให้ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ 

2) ความเพียงพอของอุปกรณ์ส าหรับผู้รับบริการ เช่น ปากกา น้ ายาลบค าผิด เป็นต้น 
ซึ่งประเด็นดังกล่าว ส านักทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ควรด าเนินการโดยจัดอุปกรณ์
ดังกล่าวส าหรับผู้บริการในช่องบริการทุกช่องบริการ และอ าเภอนาแก ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าใน
จัดท าแผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เพียงพอในการให้บริการประชาชน 

3) ขั้นตอนในการให้บริการที่ไม่ซับซ้อน ความครบถ้วนถูกต้องของการให้บริการ ควรมีการ
จัดฝึกอบรม ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความรู้ และความช านาญในขั้นตอน และระเบียบใน
การปฏิบัติงานอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง 
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กำรศึกษำปัญหำกำรจัดเก็บภำษีดินและสิ่งปลูกสร้ำง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตำมพระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและ 

สิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562 

วนารี วงษ์กฎ* 
 

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัญหาการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือ
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2) เพ่ือศึกษาความ
เป็นมาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) เพ่ือศึกษาปัญหา
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และ 4) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในการศึกษานี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ วิทยานิพนธ์ วิจัย บทความ วารสาร หนังสือพิมพ์ และข้อมูล
สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จากผลการศึกษาในประเด็นปัญหาข้างต้น ท าให้ได้ทราบว่ามีประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษี
ที่ดนิและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในด้านกฎหมาย กล่าวคือ การตรากฎหมาย
ล าดับรองมีความล่าช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความชัดเจน และ
ด้านการปฏิบัติงาน กล่าวคือ ปัญหาความไม่พร้อมของบุคลากรและเทคโนโลยีที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ใน
การเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน และขาดการประชาสัมพันธ์และท า
ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน อีกทั้งข้อมูลดังกล่าวยังอยู่ในความควบคุมและครอบครองของ
หลายหน่วยงานซึ่งขาดการท างานอย่างบูรณาการและขาดการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานที่
ส าคัญ รวมถึงกฎหมายดังกล่าวยังก าหนดให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ซับซ้อนอีกด้วย ตลอดจนปัญหาเรื่องความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้ าในการจัดเก็บ
ภาษีซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทั้งนี้ จากการศึกษาในประเด็นดังกล่าว บทความวิจัยนี้
ได้เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายนั้นชะลอการบังคับใช้กฎหมายภาษีที่ดินและ

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
E-mail: Wanaree.won@stu.nida.ac.th 



491 
 

สิ่งปลูกสร้างเพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อม ซึ่งจะส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

ค ำส ำคัญ: การกระจายอ านาจ, การคลังท้องถิ่น, ปัญหาการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 
1. บทน ำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติเรื่องการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้บัญญัติเรื่องการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การตราพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งมาตรา 23 ถึงมาตรา 39 
ได้บัญญัติให้มีการส่งเสริมกระบวนการกระจายอ านาจด้านการคลังจากราชการส่วนกลางให้แก่
ราชการส่วนท้องถิ่นหลายประการ อาทิ การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บ
รายได้ด้วยตนเองให้มากยิ่งขึ้นเพ่ือลดภาระการพ่ึงพาเงินอุดหนุน ภาษีจัดสรร และภาษีแบ่งจาก
รัฐบาล และในแผนการกระจายอ านาจยังได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาแหล่งรายได้ประเภทใหม่ ๆ 
และก าหนดมาตรการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นเพ่ือลดความเลื่อม
ล้ าทางการเงินการคลังระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

ปัจจุบัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวดที่ 14 ว่าด้วยการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 250 วรรคสี่ ได้บัญญัติให้รัฐต้องด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีรายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและ
พัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้  เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดท าบริการ
สาธารณะได้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ยังไม่อาจด าเนินการดังกล่าวได้ รัฐจะต้อง
จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพลางก่อน อีกทั้ง  มาตรา 62 ก็ยัง
บัญญัติรัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ฐานะทางเงินการเงินการคลังของรัฐมี
เสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการคลังของรัฐและจัดระบบภาษีให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่สังคม 

อีกท้ัง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวดที่ 3 ว่าด้วยวินัยการเงิน
การคลัง ส่วนที่ 6 การคลังท้องถิ่น มาตรา 64 ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บ
รายได้ให้เพียงพอในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในชุมชนของตนเอง ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการจัดหารายได้ให้เพียงพอต่อการด าเนินการ
จัดท าบริการสาธารณะ  

ดังนี้ จึงกล่าวได้ว่า กฎหมายที่เกี่ยวกับการคลังท้องถิ่นในส่วนของรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มาจาก 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 
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1) กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ 

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และ 

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2) กฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
3) กฎหมายที่ให้อ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีเอง 

- พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 
- พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 
- พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510  

เมื่อพิจารณาโครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ซึ่งมาตรา 30 (4) 
บัญญัติว่า “ในช่วงระยะเวลา ไม่เกิน พ.ศ. 2544 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นคิด
เป็นสัดส่วนรายได้ต่อรายได้รัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และในช่วงระยะเวลาไม่เกิน พ.ศ. 2549 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมข้ึนคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลในอัตราร้อยละ 35” 
ต่อมาได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายดังกล่าว โดยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ . 2550 ได้ปรับปรุง
สัดส่วนรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยมีจุดมุ่งหมายให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อย
กว่าร้อยละ 35 โดยให้สัดส่วนของรายได้ดังกล่าวเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนา 
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินกิจการสาธารณะได้ด้วยรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างปีงบประมาณ 2555 ถึง
ปีงบประมาณ 2562 จะเห็นได้ว่ารายได้ขององค์กรปกครองท้องถิ่นท่ัวประเทศมีรายได้รวมกันราว 7.5 
แสนล้านบาทในปีงบประมาณ 2562 หรือประมาณร้อยละ 29.42 ของรายได้สุทธิของรัฐบาล และเมื่อ
พิจารณารายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ 
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ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต พบว่า หัวใจส าคัญของแหล่งที่มารายได้ท้องถิ่น คือ 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน รองลงมาคือภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีป้าย ตามล าดับ แต่อย่างไรก็ตาม ที่ผ่าน
มาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ขององค์กรปกครองส่วนสามารถจัดเก็บได้
เพียงเฉลี่ยร้อยละ 11 ของรายได้รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นถือเป็นสัดส่วนที่ต่ า ส่งผล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงต้องพ่ึงเงินรายได้จากภาษีจัดสรร และเงินอุดหนุนที่รัฐบาลที่
จัดสรรจ านวนมาก ด้วยเหตุนี้ องค์กรปกครองส่วนจึงขาดความเป็นอิสระทางการคลังและการบริหาร
จัดการกิจการของตนเอง 

นอกจากนี้ ปัญหาของภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ ยังมีข้อบกพร่องหลาย
ประการด้วยกันเนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นบังคับใช้มาเป็นเวลานานไม่เหมาะสมสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน เช่น การประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งมีการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการ
ประเมินค่อนข้างสูง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนมีข้ันตอนการปฏิบัติที่แตกต่างกัน อีกทั้ง ฐานภาษีและ
อัตราภาษีท่ีใช้จัดเก็บมีอัตราที่สูงและซ้ าซ้อนกับฐานภาษีรายได้บุคคลธรรมดา ส่วนภาษีบ ารุงท้องที่ก็
มีอัตราภาษีถดถอย และราคาปานกลางที่ใช้ในการจัดเก็บซึ่งก าหนดให้ใช้ราคาปานกลางของที่ดินใน 
พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 ก็ ไม่มีการปรับมาเป็นเวลานานด้วยเหตุผลการด าเนินการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การประเมินราคาท่ีดินและอัตราภาษีให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันไม่แล้วเสร็จ   

แนวคิดการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการตรากฎหมาย
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นการรวมกฎหมายเดิม 2 ฉบับ คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบ ารุง
ท้องที่ และยกเลิกการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบ ารุงท้องที่ การเริ่มต้นศึกษากฎหมาย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเมื่อ 25 ปีที่แล้ว ผ่านมา 13 รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพยายาม
ผลักดันในหลายรัฐบาล ตั้งแต่สมัยนายชวน หลีกภัย เป็น นายกรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2537 ได้มีการ
พิจารณาแก้ไขปรับปรุงผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งจะกล่าวถึงในการทบทวน
วรรณกรรมต่อไป กระทรวงการคลังได้ทบทวนร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ 
ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือปรับปรุงร่าง
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น แต่การด าเนินการดังกล่าว
ไม่ได้ถูกน าเข้าพิจารณาใน ขั้นตอนของรัฐสภา จนถึงรัฐบาลในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ได้ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
โดยให้ผลใช้บังคับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 
2562 และให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายส าคัญตามนโยบายของ
รัฐบาลที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินของประเทศไทยให้มีความทันสมัยและเป็นสากล
เช่นเดียวกับนานาประเทศ และแก้ไขปัญหาโครงสร้างภาษีแบบเดิมที่บังคับใช้มาเป็นเวลานาน โดยที่
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การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นหน้าที่โดยตรงขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกรม
ที่ดิน ใช้บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์ เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้ในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเชื่อว่าการเก็บภาษีดังกล่าวจะช่วยให้มีการ
กระจายการถือครองที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจของคนในสังคมและท าให้เกิดการใช้ที่ดิน
อย่างมีประสิทธิภาพ และยังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยมีแนวคิดและหลักการ 
ดังนี้  

1) เพ่ือปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินให้มีความเป็นสากล แก้ไขปัญหาโครงสร้างทาง
ภาษีแบบเดิม 

2) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) เพ่ือลดปัญหาการกักตุนที่ดินเพื่อเก็งก าไร กระตุ้นให้เกิดการการกระจายการถือครองที่ดิน  
4) เพ่ือความเป็นอิสระและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
5) สร้างความเข้มแข็งและโปร่งใสในการบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) ช่วยให้ท้องถิ่นมีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนาพ้ืนที่ในระยะยาว  
ถ้าหากพิจารณาจากแนวคิดและหลักการของกฎหมายฉบับนี้แล้ว ถือว่าเป็นกฎหมายที่ดีและ

มีความมุ่งหมายว่าจะจัดเก็บภาษีและถือครองที่ดินมีความเป็นธรรม และท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติกลับมีปัญหาและผลกระทบต่อรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายประการ ดังนั้น ในฐานะที่ผู้ศึกษาด ารงต าแหน่งนักบริหารงานการ
คลัง เทศบาลเมืองหนองส าโรง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บรายได้โดยตรงและ
พบปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานหลายประการด้วยกัน จึงมีความสนใจศึกษาปัญหาการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการ
ด าเนินการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป             
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
2.2 เพ่ือศึกษาความเป็นมาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
2.3 เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
2.4 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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3. ค ำถำมกำรศึกษำ 
3.1 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

พ.ศ. 2562 มีปัญหาอย่างไร 
3.2 แนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรเป็นอย่างไร 
 
4. ทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้ศึกษาได้ทบทวน
วรรณกรรม โดยแบ่งหัวข้อในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

4.1 หลักกำรพื้นฐำนและวัตถุประสงค์ในกำรจัดเก็บภำษีอำกรและรำยได้ของรัฐ 
นักวิชาการต่างประเทศและนักวิชาการไทยได้ให้ค านิยามภาษีอากรหลายท่าน กล่าวโดยสรุป

ได้ว่า ภาษีอากร มีคุณลักษณะที่ส าคัญ อย่างน้อย 4 ประการ  
ประการแรก ภาษีอากรเป็นเครื่องมือส าหรับสร้างรายได้ให้แก่รัฐส าหรับส าหรับใช้ในการ

จัดท าบริการสาธารณะประเภทต่าง ๆ  
ประการที่สอง ภาษีอากรที่รัฐจัดเก็บไม่จ าเป็นต้องก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่ผู้เสียภาษ ี
ประการที่สาม ภาษีอากรมีลักษณะบังคับจัดเก็บ (Compulsory) โดยรัฐใช้อ านาจผ่าน

หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรที่ได้รับมอบอ านาจด าเนินการ 
ประการที่สี่ ภาษีอากร หมายความรวมถึง รายได้ของรัฐในรูปค่าบริการหรือค่าธรรมเนียม 

(User change / User fee) ซึ่งรัฐจัดเก็บจากประชาชนตามความสมัครใจจากการที่ได้ประโยชน์
โดยตรงจากบริการสาธารณะที่รัฐจัดให้มีขึ้น ทั้งนี้ รัฐอาจก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินรายได้
จากค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไว้เป็นการเฉพาะก็ได้ (วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2561: 180) 

4.2 กำรกระจำยอ ำนำจสู่กำรคลังท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local self-government) มีความส าคัญในระบบการคลัง

ภาครัฐมีหน้าที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในระดับชุมชน และมีบทบาทส าคัญ
ในการบริหารเศรษฐกิจและสังคมในระดับจุลภาค (Communal level) ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการ
บริหารระบบเศรษฐกิจ มหภาคของรัฐบาลโดยตรง ส่วนรายได้หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มาจากภาษีอากร ทั้งที่มาจากการจัดเก็บเองในชุมชนและมาจากการจัดสรรให้โดยรัฐ ค่าบริการหรือ
ค่าธรรมเนียม และอาจมีรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐ และจะน าเงินไปใช้จ่ายเพ่ือกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน 

การกระจายอ านาจทางการคลัง ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งของการกระจายอ านาจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การเก็บภาษี การจัดการงบประมาณรายจ่าย และการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับ
อ านาจด าเนินการมาจากรัฐในด้านการจัดเก็บภาษี คือ การให้อ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 
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ในการจัดเก็บภาษีหรือหารายได้ของตนเอง (Tax power) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมี
รายได้ภาษีบางประเภทร่วมกับรัฐบาลกลาง (Shared taxes) หรืออาจมีรายได้จากค่าบริการและ
ค่าธรรมเนียม (Fee and Charge) หรือการลงทุนในกิจการพาณิชย์ (วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2561: 2) 
การจัดการการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
การเงินการคลังในระยะยาวที่มุ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถท าหน้าที่ให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเกิดความคุ้มค่าแก่ประชาชน ไม่มีการรั่วไหลของทรัพยากร
งบประมาณจากความสูญเปล่าจากการใช้ทรัพยากร ตลอดจนป้องกันการประพฤติมิชอบในการ
บริหารจัดการ 

4.3 โครงสร้ำงรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในส่วนของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น รัฐบาลจะเป็นผู้ก าหนดและแบ่งว่า

รายได้ประเภทใดบ้างที่เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายได้ประเภทใดบ้างที่เป็นของ
รัฐบาล ซึ่งการก าหนดว่าประเภทใดบ้างจะอยู่ในรูปแบบกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ และกฎหมาย
ล าดับรอง เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง รวมถึงระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ทั้งนี้ การก าหนดรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลายประการ เช่น 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศ ฐานะทางการคลังของรัฐบาล ความพร้อมของท้องถิ่น ปัจจัยทาง
การเมือง ทั้งนี้ โครงสร้างหรือประเภทของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานทางกฎหมาย
ที่ส าคัญ โดยรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเป็นประเภทใหญ่ ๆ จ าแนก เป็น 4 ประเภท 
ได้ ดังนี้ 

1) รายได้ท้องถิ่นจัดเก็บเอง (Own source revenue) มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 11 ของ
รายได้รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุง
ท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น และรายได้ที่มีมิใช่ภาษีอากร 
(Non tax revenue) อาทิ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ผลก าไรจากกิจการเชิงพาณิชย์ และรายได้อ่ืน ๆ 
เป็นต้น 

2) รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้ท้องถิ่น (Local taxes collected by central government) 
เนื่องจากเหตุผลด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บภาษีที่รัฐบาลอาจด าเนินการได้ประหยัดกว่า 
เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีสรรพสามิต ฯลฯ หรือรัฐบาลมีภารกิจเกี่ยวข้องที่ต้องด าเนินการอยู่แล้ว เช่น 
ค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นต้น รัฐบาลจึงด าเนินการ
จัดเก็บแล้วน าส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางของกฎหมายหรือมีการก าหนดขึ้น
ร่วมกันบางครั้งภาษีกลุ่มนี้ เรียกว่า “ภาษีเสริม” (Surcharge taxes) ซึ่งรัฐบาลจะด าเนินการจัดเก็บ
เพ่ิมเติมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากฐานภาษีของรัฐบาลกลางที่จัดเก็บอยู่แล้ว จากนั้นจึงส่ง
มอบเงินภาษีดังกล่าวเป็นรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีเช่นนี้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีอิสระในการก าหนดอัตราภาษีเพ่ิมเติมจากฐานและอัตราภาษีเดิมที่รัฐบาลกลางก าหนด 



497 
 

ในปัจจุบันรายได้ประเภทดังกล่าวมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 32 ของรายได้รวมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

3) ภาษีที่รัฐบาลแบ่งให้ (Share taxes) เป็นภาษีรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีข้อตกลงกันในการจัดเก็บภาษีฐานร่วมและน ามาแบ่งกันตามแนวทางหรืออัตราที่ก าหนด อาทิ 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีสรรพสามิตประเภทต่าง ๆ เช่น สุรา ยาสูบ ฯลฯ รายได้กลุ่มนี้มีสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 17 ของรายได้รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) เงินอุดหนุน ( Intergovernmental transfer) เป็นเงินโอนจากรัฐบาลที่จัดสรรให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินภารกิจแทนรัฐบาล ปัจจุบันมีสัดส่วนโดยเฉลี่ย
ร้อยละ 40 ของรายได้รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็นประเภทเป็น (1) เงินอุดหนุน
ทั่วไป (General-purpose grant) ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าไปด าเนินภารกิจหน้าที่
ได้โดยอิสระ (2) เงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์ (General grant with specific purpose 
grant) หรือบางครั้งเรียกว่าเงินอุดหนุนตามภารกิจที่ถ่ายโอนซึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถ
น าไปใช้ได้เฉพาะวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลก าหนดขึ้นเท่านั้น (3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (Specific-
purpose grant) ซึ่งรัฐบาลอาจมีนโยบายพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะหรือนโยบายเร่งด่วน ดังนั้น หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนด าเนินงานที่สอดคล้องกับรัฐบาล ก็สามารถขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมา
เพ่ือด าเนินงานเหล่านั้นในพื้นท่ีแทนรัฐบาลได้ 

ภาพรวมรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างปีงบประมาณ 2555 ถึง
ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเห็นได้ว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งประเทศมีรายได้รวมกันราว 7.5 แสนล้าน
บาท ในปีงบประมาณ 2562 หรือประมาณร้อยละ 29.42 ของรายได้สุทธิของรัฐบาล ภาษีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองและภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให้หรือแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมากจะน้อยข้ึนอยู่กับฐานเศรษฐกิจที่เป็นแหล่งก าเนิดภาษี ในแต่ละพ้ืนที่ (Tax origins) ซึ่งมีผลต่อ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากภาษีต่าง ๆ แตกต่างกันด้วย หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีตั้งพ้ืนที่ที่มีเศรษฐกิจดีย่อมมีแหล่งรายได้จากภาษีสูงเมื่อเทียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ชนบท 
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ภาพที่ 4.1 แสดงองค์ประกอบรายได้ท้องถิ่น 
 

  
ภาพที่ 4.2 แสดงรายได้ของ อปท.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2562 

 
4.4 แนวคิดเกี่ยวกับภำษีทรัพย์สิน  
ภาษีทรัพย์สิน (Property Tax) เป็นการเรียกเก็บภาษีตามประเภทของทรัพย์สินซึ่งตั้งอยู่ใน

ท้องถิ่นหนึ่ง ๆตามมูลค่าของทรัพย์สินที่ภาครัฐก าหนด โดยใช้อัตราภาษีแตกต่างกันออกไปตามสภาพ
ท้องถิ่น และตามประเภทหรือชนิด ของการใช้ทรัพย์สิน และเรียกเก็บจากผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือ
ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น (สุภาพร ยงสุวรรณกุล , 2536: 1) โดยภาษีทรัพย์สินเป็นภาษีที่มีการ
จัดเก็บจากฐานความมั่งคั่ง ที่วัดความสามารถในการเสียภาษีจากระดับทรัพยากรที่บุคคลได้สะสมไว้
ในรูปของทรัพย์สินต่าง ๆ บนแนวคิดพ้ืนฐานที่ว่า ผู้มีทรัพย์สมบัติสะสมไว้มากย่อมมีความสามารถใน
การเสียภาษีมากกว่าผู้ที่ไม่มีทรัพย์สมบัติสะสมไว้ เพราะผู้ที่มีทรัพย์สมบัติดังกล่าวอาจใช้ทรัพย์สินนั้น
เป็นเครื่องมือในการหารายได้ หรือสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นอีกประการหนึ่งได้ ดังนั้น 
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การจัดเก็บภาษีจากความม่ังคั่งหรือทรัพย์สินที่ถือครองในลักษณะที่เหมาะสม จึงถือว่าเป็นภาษีที่ช่วย
สร้างความเป็นธรรมในสังคมได้ (วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2548: 29) 

4.5 สำระส ำคัญพระรำชบัญญัติภำษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475  
ภาษีโรงเรือนและที่ดินที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 

มีสาระส าคัญคือ ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
นั้น ๆ  

2) ที่ดินซึ่งมิได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ ซึ่งมาตรา 5 ก าหนดว่า 
“ที่ดิน” ให้กินความถึง ทางน้ า บ่อน้ า สระน้ า ฯลฯ และ “โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ” 
ให้กินความถึงแพด้วย “ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ” ให้ หมายความถึง 
ที่ดินซึ่งปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ และบริเวณต่อเนื่องกันซึ่งตามปกติ ใช้ไปด้วยกันกับ
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ และพระราชบัญญัตินี้ยังให้รวมความถึงเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้าเพ่ือ
การอุตสาหกรรมซึ่ง ติดตั้งเป็นส่วนควบกับโรงเรือนนั้นเป็นทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ด้วย ได้ก าหนดให้โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ ซึ่ง เจ้าของอยู่เองหรือให้ผู้แทนอยู่ เฝ้ารักษา 
และซึ่งมิได้ใช้เป็นที่ไว้สินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรม ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน   

ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามที่ระบุในพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 
หมายถึง ภาษีที่เก็บจากมูลค่าผลตอบแทนที่ได้รับจาก การให้เช่าหรือใช้สอยที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
เหนือที่ดินนั้น โดยประโยชน์ ของโรงเรือนและที่ดินที่เจ้าของได้รับเรียกว่า “ค่ารายปี” ดังนั้น 
ส่วนใหญ่ผู้ที่มีภาระต้องจ่ายภาษีโรงเรือนและที่ดินจะเป็นเจ้าของที่ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และเจ้าของ
กิจการที่ใช้โรงเรือนและท่ีดินในการประกอบธุรกิจ  

การประเมินจัดเก็บภาษีพระราชบัญญัตินี้ จะจัดเก็บจากค่าเช่ารายปีของทรัพย์สินนั้น 
โดยกฎหมายก าหนดว่า “ค่าเช่ารายปี” หมายถึง จ านวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้น ๆ สมควรจะให้เช่าได้ในปี
หนึ่ง ๆ ถ้าทรัพย์สินนั้นให้เช่า โดยปกติแล้วค่าเช่ารายปี จะถือเอาตาม “ค่าเช่า” แต่ถ้าเป็นกรณีที่มี
เหตุอันสมควรที่ท าให้พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าค่าเช่านั้นมิใช่จ านวนเงินอันสมควรที่จะให้เช่าได้หรือ
เป็นกรณีที่หาค่าเช่าไม่ได้เนื่องจากเจ้าของทรัพย์สินด าเนินกิจการเองหรือด้วยเหตุประการอ่ืนให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจประเมินค่ารายปีได้โดยค านึงถึงลักษณะของทรัพย์สิน ขนาด พ้ืนที่ ท าเล
ที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่ทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์  

ส าหรับอัตราภาษีโรงเรือนและที่ดิน พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินก าหนดให้มีการ
จัดเก็บภาษีในอัตราคงที่ ในอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปี จ านวนภาษีที่เจ้าของทรัพย์สิ นต้องเสียให้แก่รัฐ
คือ 12.5% × ค่ารายปี ในกรณีที่โรงเรือนหรือสิ่งก่อสร้างมีเครื่องจักรกลเป็นส่วนควบส าคัญโดยมี
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เจตนาเพ่ือใช้ผลิตสินค้า จ านวนเงินที่ต้องเสีย คือ 12.5% × 1 ใน 3 ของค่ารายปีของทรัพย์สินและ
เครื่องจักรที่เป็นส่วนควบ ในกรณีที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างถูกท าลายหรือรื้อถอน ให้ลดค่ารายปี
ของทรัพย์สินนั้น ตามสัดส่วนของเวลาที่ใช้การหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ในรอบปีนั้น ๆ และเช่นเดียวกัน 
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างใหม่ให้ประเมินค่ารายปีเฉพาะระยะเวลาที่สร้างแล้วเสร็จและเข้าใช้
ประโยชน์ได้  

ซึ่งปัญหาการจัดเก็บภาษีของพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 มีหลาย
ประการ ดังนี้ 1) ฐานภาษีโรงเรือนและที่ดินมีฐานภาษีคือค่าเช่ารายปีซ้ าซ้อนกับภาษีเงินได้ที่จัดเก็บ
จากรายได้ค่าเช่าและในกรณีท่ีไม่มีค่าเช่า การประเมินค่าเช่ารายปีจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มีข้อก าหนดที่ไม่ชัดเจนหลายประการซึ่งเปิดโอกาสให้มีการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ง่าย 2) อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดินจัดเก็บในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่าเช่า
รายปี ซึ่งผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมเรียกร้องว่าจัดเก็บภาษีสูงเกินไป และ 3) ภาษีโรง เรือน
และท่ีดินยกเว้นการจัดเก็บจากโรงเรือนที่ใช้อยู่อาศัยเองและโรงเรือนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ท าให้เกิดการ
เลี่ยงภาษี ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บภาษีได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น  

4.6 สำระส ำคัญพระรำชบัญญัติภำษีบ ำรุงท้องท่ี พ.ศ. 2508  
พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงทอ้งที่ พ.ศ. 2508 มีสาระส าคัญ ดังนี้  
1) ฐานของภาษีบ ารุงท้องที่ตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ก าหนดให้ท า

การประเมินจัดเก็บภาษีจากราคาปานกลางของที่ดิน หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการจัดเก็บภาษีจาก
มูลค่าของที่ดิน  

2) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ คือ เจ้าของที่ดิน หมายความถึง บุคคล หรือคณะบุคคลไม่
ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็น
กรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินนั้นมีเจ้าของร่วมกันหลายคน เจ้าของร่วมกันนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดเสีย
ภาษี  

ที่ดินซึ่งต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 
2508 คือ ที่ดินทุกประเภทไม่ว่าจะมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นที่ว่างเปล่าหรือสิ่งปลูก
สร้างใช้เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ อยู่อาศัย ให้ผู้อ่ืนเช่า หรือใช้ประโยชน์เองก็ตาม ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุง
ท้องที่นั้น นอกจากพ้ืนที่ที่ดินทั่ว ๆ ไปแล้ว ยังหมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาและแม่น้ าด้วย 
ภาษีบ ารุงท้องมีจุดประสงค์เพ่ือน ารายได้ไปบ ารุงท้องที่นั้นโดยตรง  

ราคาปานกลางที่ดินซึ่งเป็นฐานภาษีจะถูกก าหนดทุก 4 ปี อัตราภาษีมีหลายอัตราขึ้นอยู่กับ
ราคาปานกลางที่ประเมิน โดยแบ่งราคาปานกลาง ออกเป็น 34 ชั้น จากชั้นราคาไร่ละ 0 -200 บาท 
คิดภาษีไร่ละ 0.5 บาท จนถึงชั้นสุดท้ายที่ราคามากกว่า 30,000 บาทต่อไร่ คิดภาษีไร่ละ 70 บาท 
และเพ่ิมขึ้น 25 บาท ทุก ๆ 10,000 บาทต่อไร่ อย่างไรก็ตาม เมื่อค านวณอัตราภาษีต่อไร่ พบว่า 
อัตราภาษีมีลักษณะไม่คงเส้นคงวา กล่าวคือ ในชั้นราคากลางที่ดิน ช่วงแรกจะเก็บภาษีในอัตรา
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ก้าวหน้า แต่ในชั้นราคากลางที่ดินสูงกว่า 1,400 บาทต่อไร่ขึ้นไป อัตราภาษีจึงเริ่มเป็นอัตราคงที่ และ
ในชั้นราคากลางที่ดินสูงกว่า 10,000 บาท จะเก็บภาษีในอัตราถดถอย โดยนัยนี้อัตราภาษีมีลักษณะ
ไม่เป็นธรรม เพราะใช้อัตราภาษีก้าวหน้ากับที่ดินราคาถูกซึ่งอาจถือครองโดยคนจน ใช้อัตราภาษีคงที่
ส าหรับที่ดินราคาปานกลาง ซึ่งอาจถือครองโดยคนชั้นกลาง และใช้อัตราภาษีถดถอยส าหรับที่ดิน
ราคาสูงซึ่งอาจถือครองโดยคนรวย 

นอกจากนี้ ภาษีบ ารุงท้องที่ยังมีการลดหย่อนของพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 
เป็นจ านวนตารางวา ตั้งแต่ 50 ถึง 2,000 ตารางวา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเขตพ้ืนที่และความหนาแน่นของ
ประชากรในท้องถิ่น โดยพื้นที่ท่ีมีความหนาแน่นมากจะได้รับการลดหย่อนน้อยสุด กล่าวคือ ได้รับการ
ลดหย่อนระหว่าง 50 ตารางวา ถึง 100 ตารางวาเท่านั้น ในขณะที่พ้ืนที่ห่างไกลจากตัวเมือง หรือถึง 
2,000 ตารางวา หรือราว 5 ไร่ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขส าคัญที่จะท าให้ได้รับการลดหย่อน คือ ต้องเป็น
บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินในจังหวัดเดียวกันและใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ของตน
หรือประกอบกสิกรรมของตนเท่านั้น 

นอกจากนี้ ส าหรับที่ดินเพ่ือการเกษตรจะถูกจัดเก็บภาษีในอัตราพิเศษ โดยให้เสียภาษีไม่เกิน
ไร่ละ 5 บาท หากเป็นที่ดินที่ให้เช่าส าหรับปลูกพืชล้มลุกจะเสียภาษีเพียงครึ่งหนึ่งจากที่กฎหมาย
ก าหนด นอกจากนี้ ยังมีบทลงโทษที่ดินที่ปล่อยให้ว่างเปล่าไม่ท าประโยชน์ตามแก่สภาพของที่ดิน 
โดยต้องเสียภาษีเป็นสองเท่าของอัตราภาษีบ ารุงท้องที่ อย่างไรก็ตาม รายได้จากภาษีบ ารุงท้องที่กลับ
ต่ ามากและภาพรวมของการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ซึ่งได้กล่าวมาทั้งหมดนี้น ามาสู่ปัญหาส าคัญ 3 
ประการ ได้แก่ 1) ตามกฎหมายต้องมีการตีราคาปานกลางที่ดินทุก 4 ปี แต่ฐานภาษีที่ใช้ในปัจจุบัน
ไม่ได้มีการปรับปรุงใหม่นับตั้งแต่มีการประเมินราคาใน พ.ศ. 2521-2524 จึงไม่สะท้อนราคาตลาดที่
เป็นจริง ท าให้ฐานภาษีบ ารุงท้องที่ต่ าเกินจริง ส่งผลให้จัดเก็บรายได้น้อย 2) อัตราภาษีบ ารุงท้องที่มี
โครงสร้างอัตราภาษีแบบถดถอย คือ เจ้าของที่ดินราคาประเมินสูงถูกเก็บภาษีในอัตราที่ต่ ากว่า 
เจ้าของที่ดินราคาประเมินต่ า ท าให้ไม่ตอบโจทย์ด้านความเป็นธรรม และ 3) ภาษีบ ารุงท้องที่เป็นภาษี
ที่เก็บจากราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน แต่ผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นส่วนใหญ่กลับไม่ต้องเสียภาษี เนื่องจาก
มีการลดหย่อนให้แก่เจ้าของที่ดินอย่างน้อย 50 ตารางวาขึ้นไปจนถึง 5 ไร่ ดังนั้น บ้านพักอาศัยส่วน
ใหญ่จึงได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่แทบทั้งหมด ส่งผลให้ฐานภาษีแคบและไม่เป็น
ธรรมแก่ผู้เสียภาษีท่ีมิได้รับการลดหย่อนในส่วนนี้ 

4.7 ล ำดับเหตุกำรณ์ส ำคัญเกี่ยวกับกำรผลักดันร่ำงพระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. ...  

แนวคิดการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างเป็นภาษีทรัพย์สินประเภทหนึ่งเป็นการรวมกฎหมายเดิม 2 ฉบับ คือ ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินและภาษีบ ารุงท้องที่ และยกเลิกการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบ ารุงท้องที่ 
การเริ่มต้นศึกษากฎหมายภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามผลักดันร่าง
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พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ในปี พ.ศ. 2537 
และได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนี้ 

เมื่อ พ.ศ. 2537 รัฐบาลนายชวน หลีกภัย (ครั้งที่ 1) ให้ความเห็นชอบในหลักการยุบรวมภาษี
โรงเรือนและภาษีบ ารุงท้องที่เข้าด้วยกัน โดยให้เรียกว่า “ภาษีบ ารุงท้องที่” และให้กระทรวงการคลัง
เป็นหน่วยงานหลักในการยกร่างและน าเสนอ 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 รัฐบาลนายชวน หลีกภัย (ครั้งที่ 2) กระทรวงการคลังได้
น าเสนอ “ร่างพระราชบัญญัติบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ....” ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา และคณะรัฐมนตรีก็ได้
มีมติอนุมัติในหลักการ พร้อมกับส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2541 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะ7) ได้เสนอปรับปรุงชื่อกฎหมาย
ใหม่เป็น “ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....” และได้มีการน าเสนอรายละเอียด
แก่คณะรัฐมนตรีซึ่งได้มีการลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมการกฤษฎีกาน าไปตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
โดยมีข้อสังเกตเก่ียวกับโครงสร้างภาษี การบรรเทาภาระภาษี และการลดหย่อนภาษีส าหรับผู้มีรายได้
น้อยเป็นประเด็นส าคัญ อีกทั้ง กระทรวงการคลังได้ตั้งคณะท างานขึ้นมาเพ่ือศึกษาและจัดท าข้อเสนอ
แก้ไขแก่คณะกรรมการกฤษฎีกา ตามข้อสังเกตดังกล่าวด้วย 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะ3) พิจารณาแก้ไข “ร่าง
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ….” ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2541 
เป็นที่แล้วเสร็จพร้อมกับส่งร่างฉบับดังกล่าวให้แก่กระทรวงการคลังพิจารณา 

เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม 2547 กระทรวงการคลังได้แจ้งประเด็นที่ ขอแก้ไขในร่าง
พระราชบัญญัติกลับไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งในภายหลังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้
น าร่างพระราชบัญญัติที่แก้ไขแล้วเสร็จในวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 และความเห็นเพ่ิมเติมของ
กระทรวงการคลังและมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา แม้ว่าจะมีความขัดกันอยู่ระหว่า งร่าง
พระราชบัญญัติและความเห็นของกระทรวงก็ตาม  

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (คณะที่ 
12) มีมติมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย 
หารือในประเด็นท่ีมีความเห็นไม่สอดคล้องให้ได้ข้อยุติ 

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 ภายหลังจากที่คณะกรรมการ 3 ฝ่ายตามมติคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 ได้ประชุมกัน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2547 
และครั้งที่ 2 วันที่ 19 มกราคม 2548) ก็สามารถหาข้อยุติได้ และได้น าเรื่องเสนอแก่ที่ประชุ ม
คณะรัฐมนตรี 
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เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 คณะกรรมการกลั่นกรองฯ มีมติให้กระทรวงการคลังรับไป
พิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับภาษีทรัพย์สินของต่างประเทศ การหักค่าเสื่อมราคา และความพร้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. .... 

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 กระทรวงการคลังได้น าร่างพระราชบัญญัติฉบับปรับปรุงเสนอ
แก่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ หลังจากประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 4 ครั้ง และได้มีการ
แนบผลการศึกษาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และการพิจารณาข้อสัง เกตของ
คณะกรรมาธิการการคลังและการธนาคารไปพร้อมกันด้วย 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีส่งเรื่องดังกล่าวคืนมาสู่
กระทรวงการคลัง โดยแจ้งว่ารองนายกรัฐมนตรี (นายโอฬาร ไชยประวัติ) มีค าสั่งให้กระทรวงการคลัง
พิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติอีกครั้ง โดยได้ส่งความเห็นของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการ
ยกเว้นภาษีให้แก่เกษตรกร ซึ่งใช้ที่ดินของตนเพ่ือการเกษตรไม่เกินมูลค่าที่ก าหนด  

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 กระทรวงการคลังหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จในส่วน
ของข้อสังเกตตามค าสั่งรองนายกรัฐมนตรี (นายโอฬาร ไชยประวัติ) 

แต่การด าเนินการดังกล่าวไม่ได้ถูกน าเข้าพิจารณาในขั้นตอนของรัฐสภา การพิจารณาก็ตกไป
ทุกครั้ง จนถึงรัฐบาลในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ผ่านความเห็นชอบของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 และจัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2563 เป็นต้นไป  

4.8 พระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้จ าแนกประเภท

การใช้ประโยชน์ในที่ดินออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบเกษตรกรรม (2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย (3) ที่ดินหรือสิ่งปลูก
สร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก (1) หรือ (2) และ (4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้
ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ โดยฐานภาษีเพ่ือการค านวณภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ มูลค่า
ทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง การค านวณมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

1) ที่ดิน ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
2) สิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการค านวณ  
3) สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการค านวณ  
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กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ การค านวณมูลค่าให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ให้เป็นไปตามราคา 
ประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินที่คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ 

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามการใช้ประโยชน์ให้จัดเก็บภาษีตามอัตรา ดังต่อไปนี้ 
1) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน 

ร้อยละ 0.15 ของฐานภาษี 
2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 0.3 ของ

ฐานภาษ ี
3) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก (1) หรือ (2) ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 

1.2 ของฐานภาษี 
4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ให้มีอัตรา

ภาษีไม่เกินร้อยละ 1.2 ของฐานภาษี  
การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมต้องเป็นการท านา ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยง

สัตว์น้ า และกิจการอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศก าหนด ทั้งนี้ ในการจัดท าประกาศดังกล่าวให้น าความเห็นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาประกอบการพิจารณา การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย
ตามให้ เป็น ไปตามหลัก เกณฑ์ที่ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงการคลั งและรั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศก าหนด ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท า
ประโยชน์ตามควรแก่สภาพตาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในสองปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้อัตราภาษี
ตามมูลค่าของฐานภาษี ดังต่อไปนี้ 

1) ที่ดินเพ่ือการเกษตร ก าหนดเพดานภาษีสูงสุดไม่เกินร้อยละ 0.15 ยังจ าแนกประเภท
เจ้าของที่ดินออกเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล อัตราภาษีนั้นแบ่งเป็น 5 ขั้น  

(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน 75,000,000 บาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0.01 
(ข) มูลค่าของฐานภาษีเกิน 75,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท ให้ใช้

อัตราภาษี ร้อยละ 0.03 
(ค) มูลค่าของฐานภาษีเกิน 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท ให้ใช้

อัตราภาษีร้อยละ0.05 
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(ง) มูลค่าของฐานภาษีเกิน 500,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท 
ให้ใช้อัตราภาษี ร้อยละ 0.07 

(จ) มูลค่าของฐานภาษีเกิน 1,000,000,000 บาทข้ึนไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0.1 
2) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  
(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน 25,000,000 ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0.03   
(ข) มูลค่าของฐานภาษีเกิน 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท ให้ใช้

อัตราภาษี ร้อยละ 0.05  
(ค) มูลค่าของฐานภาษีเกิน 50,000,000 บาทข้ึนไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0.1 

3) สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  

(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน 40,000,000 บาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0.02  
(ข) มูลค่าของฐานภาษีเกิน 40,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 60,000,000 บาท ให้ใช้

อัตราภาษีร้อยละ 0.03   
(ค) มูลค่าของฐานภาษีเกิน 60,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000,000 บาท ให้ใช้

อัตราภาษีร้อยละ 0.05   
(ง) มูลค่าของฐานภาษีเกิน 90,000,000 ขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0.01 

4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยกรณีอ่ืนนอกจากการใช้ประโยชน์เป็น 
ที่อยู่อาศัยตาม (2) และ (3)  

(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน 50,000,000 บาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0.02  
(ข) มูลค่าของฐานภาษีเกิน 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 75,000,000 บาท ให้ใช้

อัตราภาษีร้อยละ 0.03   
(ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท ให้ใช้

อัตราภาษีร้อยละ 0.05   
(ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0.01 

ส าหรับในสองปีแรกของการค านวณภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้ฐานภาษีของที่ดินหรื อ
สิ่งปลูกสร้างซึ่งค านวณได้มูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับยกเว้น ในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่ง
เป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมอยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใด ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นรวมกันในการค านวณภาษีไม่เกิน 50,000,000 บาทหรือในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่
เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎรในวันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้น ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการค านวณ



506 
 

ภาษีไม่เกิน 50,000,000 บาท และในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ยกเว้น
การจัดเก็บภาษีส าหรับเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบเกษตรกรรม เพ่ือเป็นการบรรเทาการช าระภาษี ในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างและ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีในจ านวนที่สูงกว่าจ านวน ภาษีโรงเรือน
และท่ีดินหรือภาษีบ ารุงท้องที่ ที่ต้องเสียหรือพึงช าระในปีก่อนที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามจ านวนที่ต้องเสียหรือ พึงช าระในปี
ก่อน เหลือจ านวนภาษีเท่าใด ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษี ดังนี้ 

1) ปีที่หนึ่ง ร้อยละยี่สิบห้าของจ านวนภาษีท่ีเหลือ 
2) ปีที่สอง ร้อยละห้าสิบของจ านวนภาษีท่ีเหลือ  
3) ปีที่สาม ร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวนภาษีท่ีเหลือ   
การปฏิบัติจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขั้นตอนด าเนินการ

จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยสรุปดังต่อไปนี้  
1) ส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ารายการที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้างของผู้เสียภาษีแต่ละราย ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแก้ไขบัญชี
เมื่อเจ้าของทรัพย์สิน หรือผู้บริหารเห็นว่า บัญชีดังกล่าวจัดท าไม่ถูกต้อง  

2) ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หลักเกณฑ์การประเมินทุนทรัพย์ 
ส าหรับสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีท่ีจัดเก็บ และรายละเอียดอ่ืนที่จ าเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี 

3) ประเมินมูลค่าที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด จ านวนภาษีที่ต้องช าระ แจ้งการประเมิน 
และส่งแบบแสดงรายการเสียภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี 

 
5. ระเบียบหรือวิธีกำรศึกษำ 

การศึกษานี้อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาการด าเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ 
วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ วารสาร หนังสือพิมพ์ และข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 
6. ผลกำรศึกษำ  

จากการศึกษาปัญหาการด าเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้ศึกษาสามารถสรุปเป็นประเด็นปัญหาได้ ดังนี้ 

6.1 ปัญหำด้ำนกฎหมำย 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบ ารุงท้องที่เดิม พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้ต้องมีการ
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ตรากฎเกณฑ์แห่งกฎหมายของฝ่ายบริหาร (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กฎหมายล าดับรอง”) รวมทั้งสิ้น 
19 ฉบับ เพ่ือก าหนดรายละเอียดในการปฏิบัติงาน แต่การตรากฎหมายล าดับรองดังกล่าวมีความ
ล่าช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความชัดเจน แต่ขณะท าการศึกษานี้
ได้มีการตรากฎหมายล าดับรองยังออกไม่ครบถ้วน โดยออกเพียง 16 ฉบับเท่านั้น ทั้ ง ๆ 
ที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ว่าด้วยบทเฉพาะกาล ในมาตรา 98 
ก าหนดให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังออกกฎหมายล าดับรองในความรับผิดชอบให้แล้ว
เสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับ ซึ่งจะครบก าหนดในวันที่ 10 
กรกฎาคม 2562 จึงส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้
ภายในกรอบระยะเวลาที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ก าหนด นอกจากนี้ 
ความล่าช้าของการออกกฎหมายล าดับรองเป็นเหตุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทราบหลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน และไม่สามารถด าเนินการแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ซึ่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
บัญญัติให้ด าเนินการจัดท าประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแจ้งรายการบัญชีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนพฤศจิกายน ต่อมาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 
กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือแจ้งขยายเวลาการบังคับการตามด าเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมายออกไปส าหรับปีภาษี 2563 เช่น เลื่อนการแจ้งประเมินภาษีจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็น
ภายในเดือนมิถุนายน 2563 และเลื่อนการช าระภาษีจากเดือนเมษายน 2563 เป็นเดือนสิงหาคม 
2563  

ปัญหาความไม่ชัดเจนของพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เนื่องจากยัง
ไม่มีกฎหมายล าดับรองนั้น นอกจากจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอน
ของกฎหมายได้แล้ว ยังก่อให้เกิดความสับสนในหมู่ประชาชนที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายฉบับนี้ด้วย 
ในขณะที่ท าการศึกษาวิจัยฉบับนี้ การส ารวจและพิจารณาการใช้ประโยชน์ในที่ดินในการประกอบ
เกษตรกรรมก็ยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากยังไม่มีประกาศในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น การจะพิจารณาว่า
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภทใดใช้ประโยชน์เพ่ือเกษตรกรรม จึงสร้างความสงสัยให้แก่ประชาชน  
ผู้เสียภาษี และได้มีการสอบถามกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก ประกอบกับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานยังขาดแนวทางในการพิจารณา จึงท าให้เกิดข้อโต้แย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนเจ้าของทรัพย์สิน     

อีกทั้ง ความไม่ชัดเจนของการก าหนดค านิยาม ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งบัญญัติว่า “สิ่งปลูกสร้าง” หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือ
สิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือที่ ใช้ เป็นที่ เก็บสินค้าหรือ
ประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และให้หมายความรวมถึงห้องชุดหรือแพที่บุคคลอาจใช้
อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพ่ือหาผลประโยชน์ด้วย ท าให้เกิดปัญหาว่า ค าว่า “...หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน 
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ที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือ
พาณิชยกรรม...” มีขอบเขตเพียงใด ซึ่งแตกต่างจากพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 
2475 ซึ่งก าหนดค านิยาม ค าว่า “โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ” ให้หมายความรวมถึงแพด้วย 
โดยที่การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 สามารถจัดเก็บภาษีกับเจ้าของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ ตู้เอทีเอ็ม 
ตู้ โทรศัพท์สาธารณะ ท่าเทียบเรือ แผงโซล่าเซลล์ แผงกังหันได้  แต่ส าหรับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ยังขาดแนวทางที่ชัดเจน ตลอดจนการจ าแนก
สิ่งปลูกสร้างไม่ครอบคลุม ท าให้ยากต่อการพิจารณา แต่ละพ้ืนที่มีสิ่งปลูกสร้างในลักษณะที่แตกต่าง
กัน การตีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งหากตีความผิดก็จะท าให้ค านวณราคาทุนทรัพย์ของทรัพย์สินผิด
ไปด้วย  

นอกจากนี้ อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บแบ่งตามการใช้ประโยชน์มีหลายอัตราหลายขั้น ท าให้
เกิดความสับสน หากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ในแปลงที่ดินเดียวกัน มีการใช้ประโยชน์หลายประเภท ก็
จะต้องมีการแบ่งสัดส่วนการค านวณภาษีในอัตราที่แตกต่าง ซึ่งยากแก่การในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ในการคิดค านวณภาษีเป็นอย่างมาก จากเหตุที่กฎหมายล าดับรองหลักเกณฑ์การพิจารณาการ
ประกอบการเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยออกล่าช้า (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤษภาคม 
2563) ที่ใกล้ก าหนดระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างที่ (ภ.ด.ส.3) ได้ขยายก าหนดระยะเวลาให้ส่งภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศราคา
ประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในวันที่ 15 มิถุนายน 25263 และแจ้งแบบประเมิน
การค านวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7) ภายในเดือนมิถุนายน 2563 เพ่ือให้สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้ภายในก าหนดเดือนสิงหาคม 2563 ท าให้ต้องมีการแก้ไขรายการการใช้ประโยชน์ใหม่ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายล าดับรองที่เพ่ิงประกาศใช้บังคับ ซึ่งก่อนหน้าที่กฎหมายล าดับรองยังไม่ออก
บังคับใช้ การพิจารณาการท าประโยชน์การประกอบให้บริการ ห้องเช่า บ้านพัก อพาร์ทเมนท์ 
รายเดือน จะพิจารณาเป็นการท าประโยชน์ประเภทอ่ืน จึงท าให้มีการแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างใหม่ทั้งหมด เพราะหากไม่แก้ไขก็ส่งผลให้มีการค านวณและแจ้งอัตราภาษีไม่ถูกต้องน าไปสู่
การแก้ไขและการอุทธรณ์การประเมินภาษีต่อไปในอนาคต           

6.2 ปัญหำด้ำนข้อมูล 
การด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการรื้อ

โครงสร้างการจัดเก็บรายได้แบบเดิมใหม่ทั้งหมด โดยจะต้องใช้ข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสาร
สิทธิ์ของที่ดิน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในแต่ละแปลง รวมถึงบัญชี
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด รวมถึงบัญชีเทียบเคียงประเภทของสิ่งปลูก
สร้าง ก่อนที่จะด าเนินการส ารวจ กรมที่ดินจะด าเนินการจัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสาร
สิทธิ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทะเบียนที่ดิน และข้อมูลห้องชุดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้
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ในการเตรียมการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก ข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก
กรมธนารักษ์ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

การจัดส่งข้อมูลครั้งแรกของกรมที่ดินจะต้องด าเนินการจัดส่งข้อมูล รายละเอียดรูปแปลง
ที่ดิน และข้อมูลของที่ดิน แต่ข้อมูลที่ส่งมาให้นั้นไม่มีที่อยู่ของเจ้าของทรัพย์สิน ท าให้เกิดปัญหาที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการขอข้อมูลที่อยู่จากส านักทะเบียนราษฎร เมื่อองค์กร
ปกครองครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งขอข้อมูลไปยังส านักงานทะเบียนราษฎร แต่ไม่สามารถที่จะค้นหา
ข้อมูลที่อยู่เจ้าของทรัพย์สินให้ได้ครบถ้วนทุกราย เนื่องจากมีข้อจ ากัดงานประจ าในการให้บริการ
ประชาชนส านักทะเบียนในเวลาราชการที่มากอยู่แล้ว และเวลานอกราชการระบบการท างานของ
ระบบงานทะเบียนก็ไม่ได้เปิดระบบให้บริการได้ จึงท าให้ไม่สามารถที่จะจัดหาข้อมูลที่อยู่ของเจ้าของ
ทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างครบถ้วน ส่งผลให้การด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ 
มีความล่าช้าออกไปอีก และไม่สามารถจัดส่งหนังสือแจ้งรายการบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไป
ยังเจ้าของทรัพย์สินได้ เมื่อเกิดปัญหาของข้อมูลที่อยู่เจ้าของทรัพย์สิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบปัญหา กรมที่ดินจึงได้จัดส่งข้อมูลที่อยู่ของเจ้าของทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภายหลัง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่กรมที่ดินจัดส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นบางรายเป็นข้อมูลที่
ไม่เป็นปัจจุบัน อาทิ เป็นข้อมูลตามฐานข้อมูลของกรมที่ดิน ปี 2557-2558 ซึ่งปัจจุบันปี 2563 ดังนั้น 
กรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์จะท าให้เกิดปัญหาการแจ้งข้อมูลไปยังเจ้าของทรัพย์สินไม่
ถูกต้อง ส่งผลให้มีเอกสารที่จัดส่งไปส่งคืนกลับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก 

ส าหรับในส่วนของข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินที่ได้รับจากกรมธนารักษ์จัดส่งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินไม่ครบทุกแปลงและข้อมูลราคาประเมิน
ส าหรับที่ดินประเภทอ่ืน นอกจากโฉนด เช่น ที่ดินที่มีหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (นส.3 หรือ  
นส.3 ก.) หรือเอกสารสิทธิให้ประชาชนเข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องไปด าเนินการค านวณและเทียบเคียงราคาที่ดินในแปลงที่ดินที่ไม่มีราคาประเมิน
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมธนารักษ์ก าหนด ซึ่งมีวิธีการข้ันตอนที่ค่อนข้างละเอียดและยุ่งยากซับซ้อน อีกทั้ง
มีแปลงที่ดินเป็นจ านวนมากไม่มีราคาประเมิน จึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้วิธีการ
เทยีบเคียงราคาเป็นรายแปลง ซึ่งหากเจ้าหน้าที่เทียบเคียงประเมินราคาที่ดินไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ก็ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินไม่ถูกต้อง ส่งผลให้การค านวณภาษีไม่ถูกต้องไปด้วย ซึ่งน าไปสู่การแก้ไขและ
อุทธรณ์การประเมินภาษีต่อไป อีกทั้งราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้ในการประเมินก็เป็นราคาประเมินทุนทรัพย์ของรอบปี 2559-2562 โดยปกติกรมธนารักษ์จะต้อง
ท าการประเมินราคาใหม่ทุกรอบ 4 ปี ดังนั้น เมื่อมีการประเมินใหม่ ราคาประเมินก็จะมีการ
เปลี่ยนแปลง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเริ่มกระบวนการประกาศราคาประเมินใหม่ ทั้งที่เพ่ิงจะ
ใช้ราคาเดิมได้เพียง 1 ปี เท่านั้น ท าให้เสียงบประมาณและเสียพละก าลังของบุคลากรในการ
ด าเนินการดังกล่าวโดยไม่จ าเป็น 
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6.3 ปัญหำด้ำนกำรเทคโนโลยี 
การด าเนินการน าข้อมูลรูปแปลงที่ดินเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนที่แม่บทน าไปใช้เป็นค่าตั้งต้น

ในการส ารวจข้อมูล การน าเข้าข้อมูล และรายละเอียดของข้อมูลที่ดินที่รับมาจากกรมที่ดินต้องใช้
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี อีกทั้ง โปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้พัฒนาดูแลโปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่ได้พัฒนาโปรแกรมในการรองรับการด าเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ท าให้การด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ไม่สามารถท าบนโปรแกรมแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท าและฐานข้อมูลบนระบบ Microsoft 
Excel ตามรูปแบบบัญชีเอกสารที่กฎหมายก าหนดด้วยตนเอง ส่งผลท าให้ไม่สามารถจัดเก็บและ
จัดการข้อมูลที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการส ารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
ส ารวจ เช่นกล้องถ่ายภาพ GPS บอกพิกัดและข้อมูลทรัพย์สิน เพ่ือให้ทราบถึงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
แต่ละแปลงว่ามีการใช้ประโยชน์ประเภทใด แต่ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดเครื่องมือ
ระบุพิกัดหรือเครื่องมือในการระบุที่ตั้งของทรัพย์สินที่ออกไปด าเนินการส ารวจ อาจท าให้ข้อมูลที่
ได้รับผิดพลาดได ้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังไม่ได้ด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเสร็จสมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่มีแผนที่แม่บทในการด าเนินการส ารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างครบถ้วนสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

6.4 ปัญหำด้ำนควำมพร้อมของบุคลำกร 
การปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้

ความช านาญด้านช่าง ด้านแผนที่ภาษี และด้านส ารวจ แต่หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
จัดเก็บภาษี คือ หน่วยงานคลัง ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้และนักวิชาการ
จัดเก็บรายได้เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งส่วนใหญ่จะยังขาดความรู้ความช านาญด้านเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้หรือนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ท าให้การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งไม่
สามารถที่จะด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังพบปัญหาด้านจ านวนของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานที่ไม่เพียงพอ กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้และ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้เพียง 1-2 คนเท่านั้น ทั้ง ๆ ที่กระบวนการและขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างมีรายละเอียดที่ซับซ้อนมาก ซึ่งท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกแก้ปัญหาโดย
การจ้างเอกชนด าเนินการจัดท าทุกข้ันตอน   
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6.5 ปัญหำกระบวนกำรขั้นตอนกำรท ำงำน 
ด้วยการเริ่มต้นปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างจะต้องใช้ข้อมูลแปลงที่ดิน ข้อมูล

สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งพ้ืนที่ความหนาแน่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีจ านวนมากน้อย
แตกต่างกันตามจ านวนพ้ืนที่ เช่น ชุมชนเมืองก็จะมีสิ่งปลูกสร้างหนาแน่นมีการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
หลากหลายประเภท พ้ืนที่ที่เป็นชนบทจะเป็นพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ประเภทเกษตรกรรม ซึ่งการส ารวจ
และการค านวณภาษีใช้ระยะเวลาการด าเนินการตามกฎหมายก าหนดให้การด าเนินการให้เท่ากัน  

การส ารวจที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพ่ือให้ทราบว่ามีที่ดินรายใด แปลงใดอยู่ในข่ายต้องเสียภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งส ารวจรายการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างส าหรับที่ดินแปลงนั้น เช่น ส ารวจขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลักษณะของโรงเรือนหรือ  
สิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ และอายุของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น จะต้องใช้เวลามากใน
การส ารวจ ซึ่งบางครั้งอาจไม่พบเจ้าของทรัพย์สินและไม่สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ ส่งผลให้ได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน 

รวมถึงการน าข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จากการส ารวจทุกแปลง มาจัดท าบัญชีรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือประกาศรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และจัดส่งให้เจ้าของทรัพย์สิน
ทราบมีรายละเอียดเกี่ยวกับแบบรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกราย เป็นการเพ่ิมขั้นตอนการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งกฎหมายเดิมไม่ได้มีการด าเนินการจัดส่งให้กับเจ้าของทรัพย์สินทุกราย  

ในส่วนการจัดส่งเอกสารหนังสือ การเกี่ยวกับการแจ้งรายการทรัพย์สิน จะต้องส่งให้กับ
เจ้าของทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกราย กฎหมายก าหนดให้ส่งแจ้งเป็นหนังสือ
โดยตรงหรือทางไปรษณีย์ตอบรับ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดส่งไปรษณีย์ตอบรับราคาสูง ฉบับละ 19-22 
บาท การจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการแจ้งรายการทรัพย์สินและประเมินทรัพย์สินจะต้องจัดส่ง 2 ครั้ง 
คือ ครั้งที่ 1 จัดส่งรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือให้เจ้าของตรวจสอบความถูกต้อง ครั้งที่ 2 
จัดส่งแบบการแจ้งประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จะเห็นได้ว่าเป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
ภาษีเนื่องจากภาษีเดิมกฎหมายไม่ได้ก าหนดให้ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ เพียงแต่ให้แจ้งประเมิน
โดยตรง อีกทั้ง กฎหมายก าหนดให้ประชาชนจะต้องเป็นผู้แจ้งรายการทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายที่ต้อง
ช าระเท่านั้น ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่งไปรษณีย์ที่สูงเพ่ิมขึ้น 
หากองค์กรใดมีข้อมูลมากและไม่สามารถจัดส่งได้โดยตรง ก็จะมีภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพ่ิมเป็น
จ านวนมาก ในส่วนของเทศบาลเมืองหนองส าโรง จังหวัดอุดรธานี ได้ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
หนังสือแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้ง 2 รอบ จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ประมาณ 500,000 
บาทต่อปี  
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เมื่อมีการจัดส่งเอกสารเป็นจ านวนมาก ปัญหาที่พบต่อมา คือได้รับจดหมายส่งคืนกลับเป็น
จ านวนมาก เนื่องจากไปรษณีย์แจ้งว่าเมื่อน าไปส่งตามที่อยู่แล้วไม่พบเจ้าของทรัพย์สินจึงไม่สามารถ
จัดส่งได้ อีกทั้งข้อมูลที่อยู่ที่ได้รับมากจากกรมที่ดินไม่ถูกต้อง ท าให้เอกสารดังกล่าวส่งไม่ถึงเจ้าของ
ทรัพย์สิน    

การด าเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว มีภาระขั้นตอนการปฏิบัติงานมากขึ้น เมื่อจัดท า
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่งให้เจ้าของทรัพย์สินตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของที่ดิน  
การใช้ประโยชน์ว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องก็สามารถที่ยื่นขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข 
เมื่อแก้ไขแล้วจะต้องส่งหนังสือแจ้งให้ประชาชนทราบภายใน 30 วัน นับจากวันได้รับค าร้องขอแก้ไข 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องประกาศราคาทุนทรัพย์สินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกแปลง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนที่จะท าการประเมินภาษี และแจ้งการประเมินภาษีไปยังผู้เสีย
ภาษี โดยรายละเอียดการค านวณภาษีมีวิธีการคิดค านวณที่ละเอียดซับซ้อน ซึ่งหากแปลงที่ดินหรือสิ่ง
ปลูกสร้าง มีการใช้ประโยชน์หลายประเภท ก็จะต้องมีวิธีการค านวณ การแบ่งสัดส่วน การใช้
ประโยชน์หลายอย่าง มีวิธีการปฏิบัติสลับซับซ้อน รวมถึงอัตราภาษีที่มีหลายอัตราหลายขั้นการใช้
ประโยชน์แต่ละประเภทก็มีอัตราที่แตกต่างกัน การค านวณราคาประเมินที่ดินที่ไม่มีราคามาจาก
กรมธนารักษ์ แต่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการเป็นนักประเมิน
ราคาทรัพย์สิน ดังนั้น หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลควรที่จะจัดท าราคาข้อมูลที่ดินให้ครบทุกแปลง
ก่อนที่จะส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6.6 ปัญหำด้ำนควำมเป็นธรรม   
จากการศึกษา และข้อมูล การจัดเก็บภาษีดังกล่าวไม่ได้เป็นการลดความเลื่อมล้ า และไม่เป็น

ธรรมต่อประชาชนและรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จากรายงานพิจารณาศึกษา เรื่อง “ปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติ 

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
สภาผู้แทนราษฎร ได้ยกตัวอย่าง การค านวณการเสียภาษี เพราะผลการศึกษาของกรรมาธิการสรุป
ออกมาแล้วพบว่า การค านวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก่อให้เกิดภาระความไม่เป็นธรรมและมี
ผลกระทบต่อประชาชนผู้ประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดินหรือกฎหมายว่าด้วยภาษี
บ ารุงท้องที่ มีประชาชนจ านวนมากที่มีรายได้เพ่ือยังชีพไม่มากแต่มีที่ดินเป็นทรัพย์สินเพ่ือให้
ครอบครัวได้ใช้สอยตามฐานานุรูป ประชาชนกลุ่มนี้ไม่มีความสามารถในการช าระภาษีที่ดินตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ดังข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ 

เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้จัดท าข้อมูลประมาณการเปรียบเทียบภาระภาษีของประชาชนที่มี
ที่ดินอยู่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ซึ่งขอยกตัวอย่างจ านวน 2 ราย คือ              
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ตารางที่ 6.1 เปรียบเทียบ ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่
เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เจ้ำของทรัพย์สิน ประเภทกำรใช้ประโยชน ์ ค่ำภำษี 
ปี 2562 
(บำท) 

ค่ำภำษี 
ปี 2563 
(บำท) 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
ร้อยละ 

นางบุญเยี่ยม สถานนท์ชัย รกร้างว่างเปล่า 1,041.00 13,462.43 1,193.22 

นายปัญญา วิญญาสุข เกษตรกรรม/ที่ว่างเปล่า/ 
ที่จอดรถ 

1,171.00 16,199.63 1,283.40 

 
เห็นได้ว่าประชาชนมีภาระภาษีเพ่ิมมากข้ึนอย่างมาก และผู้แทนกระทรวงการคลังได้ชี้แจงว่า

ภาระภาษีที่เพ่ิมมากขึ้นนั้นเนื่องจากว่ากฎหมายภาษีบ ารุงท้องที่นั้นไม่ได้มีการปรับปรุงราคาประเมิน
ที่ดินมาตั้งแต่ พ.ศ. 2521 อย่างไรก็ตาม การที่ประชาชนเกิดภาระภาษีเพ่ิมขึ้นจากเดิ มในอัตรา
มากกว่าสิบเท่าในหนึ่งปีนั้น เป็นการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งจากภาครัฐ ภาระ
ภาษีจากพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 นั้น เกิดจากการที่ภาครัฐไม่ได้
ด าเนินการประเมินราคาที่ดินให้เป็นปัจจุบัน หากภาครัฐปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายคือประเมินราคา
ที่ดินทุก ๆ รอบปีตามที่กฎหมายก าหนดให้ราคาประเมินที่ดินเป็นปัจจุบันเพ่ือใช้เป็นฐานภาษีในการ
ค านวณ ความแตกต่างระหว่างภาระภาษีในปี พ.ศ. 2562 กับภาระภาษีในปี พ.ศ. 2563 ของผู้เสีย
ภาษีย่อมไม่มากดังที่ปรากฏในปัจจุบัน 

ในส่วนผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการประเมินภาษีตามหลักการของ
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ท าให้รายได้จากการจัดเก็บภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นลดน้อยลงอย่างมาก เช่น กรุงเทพมหานครและเทศบาลนครแหลมฉบังได้ให้
ข้อมูล ดังนี้ 
 

ตารางที่ 6.2 เปรียบเทียบ ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ 
เจ้ำของทรัพย์สิน ประเภทกำรใช้ประโยชน ์ ค่ำภำษี 

ปี 2562 
(บำท) 

ค่ำภำษี  
ปี 2563 
(บำท) 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
ร้อยละ 

บริษัท สยามจตุจักร จ ากัด (ประกอบการค้า) 13,501,050 4,363,090 (67.68) 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
มิลเลียนแนร ์

(ประกอบการค้า) 26,677,410 3,983,109 (85.07) 
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ตารางที่ 6.3 เปรียบเทียบ ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่
เทศบาลนครแหลมฉบัง 

เจ้ำของทรัพย์สิน ประเภทกำรใช้ประโยชน ์ ค่ำภำษี  
ปี 2562 
(บำท) 

ค่ำภำษี  
ปี 2563 
(บำท) 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
ร้อยละ 

ท่าเทียบเรือซี 3 (ประกอบการค้า) 60,625,000 3,060,770 (94.95) 

ห้างฮาร์เบอร์ มอลล ์ (ประกอบการค้า) 7,337,217 1,506,872 (79.46) 

 
ส าหรับเทศบาลเมืองหนองส าโรง ผู้ศึกษาได้จัดท าข้อมูลประมาณการเปรียบเทียบภาระภาษี

ที่ควรจะได้รับของเจ้าของทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 6.4 เปรียบเทียบ ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่  
เทศบาลเมืองหนองส าโรง 

เจ้ำของทรัพย์สิน ประเภทกำรใช้ประโยชน ์ ค่ำภำษี  
ปี 2562 
(บำท) 

ค่ำภำษี  
ปี 2563 
(บำท) 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
ร้อยละ 

ห้าง Tesco Lotus ห้างสรรพสินค้า 1,904,460.13 1,074,947 (43.56) 
นายปัญญาวตัร กันหาลา อพาร์ทเมนท์ 66,105 1,124.50 (98.30) 
นางรัศมี จันทะรัง อพาร์ทเมนท์ 17,175 1,660 (90.33) 

 
ผู้ศึกษาขอยกตัวอย่าง ให้เห็นว่าการด าเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เมื่อมีการ

จัดเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินที่เท่ากัน แต่การพิจารณาการท าประโยชน์ไม่เหมือนกัน ทั้งที่เก็บค่าเช่าใน
อัตราที่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น เจ้าของทรัพย์สินมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีลักษณะเดียวกันเป็นประเภท
บ้านเดี่ยว มีมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากัน เช่น มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หลังละ 1,000,000 
บาท น าไปให้บุคคลอ่ืนเช่าโดยเก็บค่าเช่าเท่ากันเดือนละ 3,000 บาท แต่ผู้เช่าใช้ประโยชน์ที่ต่างกัน 
คือ หลังที่ 1 เช่าเพ่ืออยู่อาศัย หลังที่ 2 เช่าเพ่ือประกอบการค้า ในกรณีเช่นนี้หากคิดภาษีแบบเดิม 
ภาษีโรงเรือนและที่ดินจะสามารถจัดเก็บภาษีค่ารายปี คือ หลังละ 36,000 บาท อัตราภาษีร้อยละ 
12.5 จะเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน หลังละ 4,500 บาท สองหลังจะมีภาระภาษี จ านวน 9,000 บาท 

แต่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจัดเก็บจากมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
1,000,000 บาท หลังที่ให้เช่าเพ่ือที่อยู่อาศัย จัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 0.02 จะเสียภาษีจ านวน 
200 บาท ส่วนหลังที่ให้เช่าเพ่ือประกอบการค้า จัดเก็บในอัตราร้อยละ 0.3 จะเสียภาษีจ านวน 3,000 
บาท ทั้งสองหลังจะเสียภาษีจ านวนเงิน 3,200 บาท มองในมุมของเจ้าของทรัพย์สิน ประชาชนก็มี
ความพึงพอใจที่เสียภาษีลดลง แต่ในมุมของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดลงจากเดิมที่
เคยได้รับเป็นจ านวนเงิน 9,000 บาท ซึ่งเห็นได้ว่า หากจัดเก็บมูลค่าของทรัพย์สินซึ่งมีมูลค่าเท่ากัน 
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ควรจะมีภาระการช าระภาษีเท่ากัน และในส่วนของรายได้ที่เป็นฐานภาษีเดิมที่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นจะได้รับ ไม่ควรที่จะลดลงจากเดิมที่เคยจัดเก็บได้  ในส่วนของเจ้าของทรัพย์สินซึ่งมีรายได้จาก
ค่าเช่าก็จะต้องเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาในอัตราที่เท่ากัน  

อีกทั้ง ไม่ได้เป็นการลดความเหลื่อมล้ าและลดการถือครองที่ดินเนื่องจากผู้ที่มีความสามารถ
ในการช าระภาษ ีซึ่งหากถือครองที่ดินจ านวนมากแต่ให้บุคคลอ่ืนหรือเช่าเพ่ือการเกษตร ก็จะเสียภาษี
ในประเภทการเกษตรเพียงมูลค่าล้านละ 100 บาท ส าหรับนายทุนที่ถือครองที่ดินซึ่งมีก าลัง
ความสามารถที่จะจ่ายได้ ก็เจตนาหลีกเลี่ยงโดยใช้ช่องว่างของกฎหมาย น าพ้ืนที่ที่ถือครองซึ่งเดิมเป็น
พ้ืนที่ว่างเปล่าไม่ได้ท าประโยชน์ และพ้ืนที่บริเวณนั้นเป็นชุมชนย่านเศรษฐกิจการค้า ไม่สมควรท าเป็น
พ้ืนที่ประกอบการการเกษตร ก็น าต้นไม้พืชไปปลูกเพ่ือหลีกเลี่ยงการจัดเก็บภาษีการใช้ประโยชน์
ประเภทอ่ืน ซึ่งหากต้องคิดค านวณจากสภาพพ้ืนที่ดังกล่าวจะพิจารณาการท าประโยชน์เป็นประเภท
อ่ืนหรือว่างเปล่าไม่ท าประโยชน์ ซึ่งจะมีอัตราภาษีร้อยละ 0.3 หรือมูลค่าล้านละ 3,000 บาท   

นอกจากนี้ ค าว่า “ผู้ครอบครองที่ดินหรือท าประโยชน์ในที่ดินของรัฐ” ด้วยรัฐเป็นเจ้าของ
ที่ดินได้อนุญาตให้บุคคลอ่ืนครอบครองที่ดินหรือใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ผู้ครอบครองที่ดินหรือท า
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐก็ต้องเสียภาษีตามกฎหมายนี้ จึงสะท้อนให้เห็นว่าการเช่าที่ดินราชพัสดุ ที่ดิน
ที่มีเอกสารสิทธิให้ประชาชนเข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) หรือได้สิทธิในที่ดินรับ
อนุญาตจากกรมป่าไม้หรือหน่วยงานราชการก็มีหน้าที่เสียภาษี และกรณีบุกรุกที่ดินของรัฐเพ่ือท า
ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ เช่นกัน  

จากการศึกษาภาษีดังกล่าว ผู้ศึกษาเห็นว่ากรณีที่เจ้าของทรัพย์สินซึ่งน าอาคารสิ่งปลูกสร้าง
ประกอบค้า พิจารณาการท าประโยชน์เป็นประเภทอ่ืน คิดภาษีอัตราร้อยละ 0.3 ของมูลค่าที่ดินและ
อาคารมลูค่าล้านละ 3,000 บาท แต่สิ่งหากน าอาคารสิ่งปลูกสร้างประกอบการค้าประเภทที่พักอาศัย
ให้เช่ารายเดือน ซึ่งเป็นการประกอบการค้ารูปแบบหนึ่ง แต่กฎหมายพิจารณาเป็นการท าประโยชน์
ประเภทที่พักอาศัย คิดอัตราภาษีร้อยละ 0.02 มูลค่าล้านละ 200 บาท ซึ่งหากพิจารณาในด้านของ
การประกอบการค้า ในส่วนของประชาชนผู้ท าการค้า เช่น ร้านขายของช า ร้านโชว์ห่วย ร้านขาย
อาหาร หรืออ่ืน ๆ จะคิดภาษีในอัตราร้อยละ 0.3 แต่หากประกอบ ห้องพักให้เช่ารายเดือน จะคิดภาษี
ในอัตราร้อยละ 0.02 ซึ่งหากการพิจารณาว่า ภาษีโรงเรือนซ้ าซ้อนกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ผู้ประกอบการทั้งสองประเภทก็มีเงินได้จากการประกอบการค้า ก็จะต้องมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา อยู่แล้ว ผู้ศึกษาเห็นว่าหากพิจารณาจากการท าประโยชน์ในเรื่องนี้ไม่เกิดความเป็นธรรมกับ
ประชาชนผู้เสียภาษี และความเป็นธรรมในส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ณ ปัจจุบัน เทศบาลเมืองหนองส าโรงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลายแห่งยังไม่
สามารถที่จะประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากมีกระบวนการคิด
ค านวณภาษี ที่ซับซ้อน หลายขั้นตอน แต่จากการค านวณในเบื้องต้นของเจ้าของทรัพย์สินที่
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ยกตัวอย่าง เทศบาลเมืองหนองส าโรง มีรายได้ที่ลดลง และมีบางส่วนที่เพ่ิมขึ้นจากการจัดเก็บภาษี
ดังกล่าว 

6.7 ปัญหำด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และกำรให้ควำมร่วมมือของประชำชน 
ภายหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ การประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบทางสื่อหลัก

ยังมีน้อยมากประชาชนไม่ทราบล่วงหน้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฐานะหน่วยงานผู้ปฎิบัติ เป็นผู้ใช้
กฎหมายในส่วนของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีความรู้ความ
เข้าใจกฎหมายที่ชัดเจน ด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีรายละเอียดมากและ
ซับซ้อน การจะท าสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในแบบที่เข้าใจง่ายจึงเป็นเรื่องยาก 
ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงไม่รับทราบและขาดความเข้าใจตรงกัน เมื่อได้มีประกาศและจัดส่งเอกสาร
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับเจ้าของทรัพย์สินแล้วก็ท าให้ประชาชนตื่นตระหนก 
เนื่องจากไม่เคยได้รับเอกสารการแจ้งรายการบัญชีเกี่ยวกับที่ดินมาก่อนจึงเป็นที่กังวล สอบถามเป็น
จ านวนมาก เกิดความวุ่นวาย  

อีกทั้ง ประชาชนเจ้าของทรัพย์สินไม่ให้ความร่วมมือและข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด 
เนื่องจากเป็นภาษีใหม่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกรงว่าจะได้เสียภาษี ก็จะหลีกเลี่ ยงมากขึ้น อีกทั้ง
ความไม่ชัดเจน กรณีการยกเว้นภาษีมูลค่า 50 บาทนั้น กฎหมายบัญญัติยกเว้นเฉพาะที่ดินที่เป็น
เอกสารสิทธิ์ประเภทที่ดินประเภทโฉนดเท่านั้น ส าหรับที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคล แต่อยู่ในความครอบครองของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เช่น นส.3, นส.3 ก และ นส.3 
ข สปก. 4, ก.ส.น., ส.ค.1, นค.1, นค.3 ส.ท.ก.1 ก, ส.ท.ก.2 ก, นส.2 (ใบจอง) จะเสียภาษีตั้งแต่มูลค่า 
1 บาทแรกขึ้นไป ตามการใช้ประโยชน์แต่ละประเภท กรณีนี้ท าให้ประชาชน เกิดความสับสนในกรณี 
เช่น มีที่ดิน 2 แปลงติดกันเป็นของบุคคลธรรมดา ท าประโยชน์การเกษตรเหมือนกัน แปลงที่ 1 เป็น
เอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด ได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษี 50 ล้านบาท แปลงที่ 2 เป็นเอกสารสิทธิ์
ประเภท นส.3 หรือ นส.3 ก ไม่ได้รับยกเว้นเสียภาษี ซึ่งประชาชนไม่เข้าเหตุผลของการออกกฎหมาย
ว่ายกเว้นภาษีเฉพาะที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองเท่านั้น ในกรณีนี้ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้อธิบายตามหลักกฎหมาย ซึ่งมีประชาชนจ านวนมากที่มีรายได้เพ่ือยังชีพไม่มากแต่มีที่ดินที่
ครอบครองท าประโยชน์ซึ่งก็เข้าใจว่าเป็นทรัพย์สินของตน และประชาชนกลุ่มนี้ไม่มีความสามารถใน
การช าระภาษีท่ีดินตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

จากการที่กฎหมายล าดับรองไม่ชัดเจน ท าให้เจ้าหน้าที่และประชาชน เข้าใจไม่ถูกต้องใน
หลายเรื่อง เช่นการพิจารณาว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภทใดเข้าข่ายการท าประโยชน์ประเภท
การเกษตร หรือประเภทที่อยู่อาศัย จึงให้เกิดกรณีน าท่ีดินว่างเปล่ากลางเมือง ไปปลูกพืช ปลูกมะนาว
ไว้ เกิดข้อถกเถียงว่า ปลูกในสัดส่วนเท่าไหร่ จึงจะถูกพิจารณาว่าเป็นพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ประเภท
เกษตร 
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การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมธนารักษ์ ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ใช้ระยะเวลาการจัดให้ความรู้เพียง 2 วัน เป็นระยะเวลาไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ยังไม่
มีความเข้าใจชัดเจน ช่วงเวลาการ ฝึกอบรม กฎหมายล าดับรอง ก็ยังออกไม่ครบถ้วน เมื่อมีการ
ปฏิบัติงานจริงเมื่อเกิดปัญหาที่ต้องพิจารณา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก็ไม่สามารถที่จะตีความพิจารณาตาม
กรณีท่ีเกิดข้ึนได้    
 
7. สรุปผลกำรศึกษำ 

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ์เพ่ือมุ่งปฏิรูปโครงสร้าง
ระบบภาษีทรัพย์สินของประเทศไทยให้มีความทันสมัยและเป็นสากล แก้ไขปัญหาโครงสร้างการ
จัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเดิมที่บังคับใช้มาเป็นเวลานาน เพื่อให้การจัดเก็บภาษี
มีความเป็นระบบมากขึ้น เกิดการกระจายอ านาจช่วยสร้างรายได้ที่มากขึ้นให้กับองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เสียภาษีอีกด้วย อย่างไรก็ดี จากการศึกษาปัญหาการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ามีประเด็นปัญหาทั้งในด้าน
กฎหมาย ด้านการปฏิบัติงาน และด้านผลการบังคับใช้กฎมาย ดังนี้ ประเด็นปัญหาด้านกฎหมาย คือ 
การตรากฎหมายล าดับรอง เพ่ือก าหนดรายละเอียดในการปฏิบัติงานมีหลายฉบับ และการตรา
กฎหมายล าดับรองมีความมีความล่าช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาด
ความชัดเจน ประเด็นปัญหาด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากปัญหาความพร้อมของบุคลากรและ
เทคโนโลยีที่จ าเป็นต้องใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษี 
ข้อมูลเพ่ือใช้ในการเก็บภาษีนั้นไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน อีกทั้งข้อมูลดังกล่าวยังอยู่ในความ
ครอบครองของหลายหน่วยงานซึ่งขาดการท างานอย่างบูรณาการและขาดการประสานงานกัน
ระหว่างหน่วยงาน อีกทั้ง กฎหมายยังก าหนดให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ซับซ้อนอีกด้วยและยังขาดการประชาสัมพันธ์และท าความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน 
และประเด็นปัญหาเกี่ยวกับผลอันเนื่องมาจากการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งปัญหาในประเด็นนี้ที่เ ห็นได้
ชัดเจน คือ เมื่อมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วพบว่ามีปัญหาเรื่องความเป็นธรรมและ
ความเหลื่อมล้ าในการจัดเก็บภาษีซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

ผู้ศึกษาเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรต้องมีการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงระบบภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เหมาะสม จัดให้มีระบบภาษีที่เป็นธรรมและสร้างความรับรู้ของประชาชนใน
ระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามแนวคิดใหม่ และเห็นควรที่จะชะลอการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ออกไปก่อน เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อมสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ หน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่เจ้าเป็นเจ้าของข้อมูล เช่น กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ 
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ส านักงานปฏิรูปที่ดิน กรมป่าไม้ กรมการปกครอง ได้บูรณาการความร่วมมือหรือท าข้อตกลงในการให้
ความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลที่ครบถ้วน และควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และพิจารณาตรวจสอบการใช้ประโยชน์ของที่ดินภายในอาณาเขตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมถึงควรให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการพัฒนาโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้มีความพร้อมเพ่ือ
รองรับการด าเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับในการศึกษา
ครั้งนี้ มีข้อจ ากัดในเรื่องของการประมาณการรายได้ที่จะได้รับหากมีการจัดเก็บภาษีที่ ดินและสิ่งปลูก
สร้างแทนภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบ ารุงท้องที่ในภาพรวม เนื่องจากข้อมูลในส่วนของราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างอยู่ระหว่างด าเนินการ จึงท าให้ไม่สามารถที่จะน ามาค านวณเพ่ือ
ประมาณการรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ หากในการศึกษาครั้งต่ อไป เมื่อได้มีการเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว จะได้ทราบถึงภาพรวมของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ปัญหาผลกระทบจากการด าเนินการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างต่อไป 

ดังนั้น กฎหมายทุกประเภทที่บัญญัติขึ้น มีความส าคัญและส่งผลกระทบต่อประชาชน จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม 
หรือยกเลิกกฎหมายนั้นด้วยความละเอียดรอบคอบ ในส่วนของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็
เช่นกัน ควรมีการศึกษาถึงข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์และผลกระทบ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สั งคม และ
ประชาชน อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อน ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ภาษีที่มีความสามารถในการสร้างรายได้ เกิดการ
กระจายอ านาจทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม ให้กับประชาชนผู้เสียภาษีตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริง 
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วรวุฒิ ทรัพย์ถม* 
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(ชรบ.) ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดติดในพ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร และเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในพ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอ
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การด ารงต าแหน่งและขนาดหมู่บ้านที่ปกครอง โดยกลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ ผู้ใหญ่บ้าน (รวมถึง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้น) ทุกคน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ทุกคน ในพ้ืนที่ ต าบลสว่างแดน
ดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร รวมทั้งหมด 115 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม ส่วนสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ความเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สถิติเชิงอนุมาน t-test, One-Way ANOVA 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพ้ืนที่ต าบล
สว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จ านวน 115 คน แบ่งเป็นเพศชาย 101 คน และ
เพศหญิง 14 คน มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านของการป้องกันยาเสพติด บทบาทที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ การเข้าร่วมประชุมประจ าเดือนเพ่ือรับทราบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจาก
อ าเภอ ส่วนในด้านของการปราบปรามยาเสพติดนั้น บทบาทที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือการมีส่วน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการค้นหา จับกุมผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้ายาเสพติดในพ้ืนที่หมู่บ้านของตนเองหรือ 
พ้ืนที่อ่ืน   

ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีอายุ ระดับการศึกษา และ

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งต่างกัน มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแตกต่างกัน 
ส่วนผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีเพศ วาระการด ารงต าแหน่ง  
และขนาดหมู่บ้านที่ปกครองต่างกัน มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่แตกต่างกัน 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 
1. บทน ำ 

รัฐบาลได้ก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรมในการ
ปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ยึดหลักผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับคืนมาเป็นคนดีของสังคม 
พร้อมทั้งมีกลไกการติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ด าเนินการอย่างจริงจังในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประกอบกับส านักนายกรัฐมนตรี ได้มีค าสั่งที่ 156/2557 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 
พ.ศ. 2557 เรื่อง ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ซึ่งก าหนดกลไกการด าเนินงานเพ่ือท า
หน้าที่เป็นองค์กรอ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับต่าง ๆ ดังนี้  

1) กลไกระดับชาติ: ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ  
2) กลไกระดับภารกิจ: ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับกระทรวง 

ทบวง กรม 
3)  กลไกระดับพ้ืนที่ : ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด/

กรุงเทพมหานคร และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ/เขต 
ในสถานการณ์ปัจจุบัน สังคมไทยก าลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและ 

มีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้แพร่ระบาดขยายตัวเป็นวงกว้างเข้าสู่หมู่บ้าน 
ชุมชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาอย่างรวดเร็ว รัฐบาลได้ตระหนักถึงโทษและผลกระทบที่เกิดจากการ
ระบาดของยาเสพติด จึงได้ก าหนดแนวทางการต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือให้
สามารถระงับยับยั้งและให้ยาเสพติดหมดไปจากสังคมไทยได้นั้น จะต้องอาศัยการระดมสรรพก าลัง
จากทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมต่าง  ๆ และที่ส าคัญอย่างยิ่ง คือ 
พลังของประชาชนในพ้ืนที่ที่จะเข้ามามีส่วนร่วม โดยยึดเอาหมู่บ้านและชุมชน เป็นจุดแตกหักในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวนี้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้น าท้องที่หรือผู้น าชุมชน
ในการที่จะน านโยบายของรัฐบาลด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมใน
พ้ืนที่หรือชุมชน ซึ่งผู้น าท้องที่หรือผู้น าชุมชนนี้ ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง 
ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 โดยมีอ านาจหน้าที่ในด้านการ
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้กับราษฎรในหมู่บ้าน และถือได้ว่า ก านัน ผู้ใหญ่เป็นตัวแทนของรัฐบาลที่อยู่
ใกล้ชิดกับราษฎรมากที่สุด รู้ถึงปัญหาความต้องการของราษฎรมากที่สุด ก านัน ผู้ใหญ่บ้านจึงถือเป็น
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บุคคลที่มีความส าคัญยิ่ งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่ตามกลไก 
การด าเนินงานเพ่ือท าหน้าที่เป็นองค์กรอ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับต่าง ๆ 
ข้างต้น 

อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 ต าบล 189 หมู่บ้าน 
ซึ่งแต่ละต าบลจะมีหมู่บ้านอยู่ประมาณ 10-12 หมู่บ้าน ยกเว้นต าบลสว่างแดนดิน มีจ านวนหมู่บ้าน
มากที่สุดของอ าเภอสว่างแดนดิน คือ 27 หมู่บ้าน เป็นที่ตั้งของสถานศึกษา สถานประกอบการ สถาน
บริการหรือสถานประกอบที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการ ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต รวมถึงสถานที่
ราชการ หน่วยงานของรัฐ จ านวนหลายแห่ง และก็ยังเป็นต าบลที่มีการแพร่ระบาดของเสพติด
ค่อนข้างมากกว่าต าบลอ่ืน เนื่องจากเป็นต าบลที่มีพ้ืนที่ใหญ่ มีจ านวนประชากรมาก ตามที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น มีสถิติการจับกุมด าเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดโดยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของอ าเภอสว่าง
แดนดิน ดังนี้ 

- ปี พ.ศ. 2559 มีการจับกุมด าเนินคดี จ านวน 60 คดี ผู้ต้องหา 83 คน 
- ปี พ.ศ. 2560 มีการจับกุมด าเนินคดี จ านวน 37 คดี ผู้ต้องหา 45 คน 
- ปี พ.ศ. 2561 มีการจับกุมด าเนินคดี จ านวน 63 คดี ผู้ต้องหา 70 คน 
- ปี พ.ศ. 2562 มีการจับกุมด าเนินคดี จ านวน 108คดี ผู้ต้องหา 117คน 
ทั้งนี้ ไม่รวมจ านวนผู้ต้องหาที่ถูกจับในฐานเสพยาเสพติดให้โทษ ที่ได้ส่งเข้าสู่กระบวน 

การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ซึ่งมีจ านวนไม่น้อย 
จะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่บ้านมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐ ตัวแทนของราษฎรเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ 

ความเดือดร้อนของราษฎรเพ่ือน าเสนอต่อส่วนราชการ โดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดซึ่งเป็นวาระของชาติที่ต้องด าเนินการโดยเร่งด่วน ท าให้ผู้ใหญ่บ้านนั้นมีบทบาทที่ส าคัญยิ่งในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทของผู้ใหญ่บ้านรวมถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลสว่างแดน
ดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้เพ่ือที่จะน าผลการศึกษามาใช้เป็นข้อมูล และแนวทาง
ในปรับปรุง ส่งเสริมบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในด้านการป้องกันและแก้ไขยา
เสพติดในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ ก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานสนอง
นโยบายของรัฐ และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนต่อไป  
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้ าน (ชรบ.) ในการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในพ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในพ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา วาระการด ารงต าแหน่งระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งและขนาด
หมู่บ้านที่ปกครอง 

2.3 เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและเพ่ือส่งเสริมบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในพ้ืนที่ต าบลสว่า งแดนดิน 
อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
 
3. ค ำถำมของกำรวิจัย 

3.1 ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีเพศต่างกันมีบทบาทในการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ต่างกันหรือไม่ 

3.2 ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีอายุต่างกันมีบทบาทในการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ต่างกันหรือไม่ 

3.3 ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีการศึกษาต่างกันมีบทบาทใน
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ต่างกันหรือไม่ 

3.4 ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีวาระการด ารงต าแหน่งต่างกัน
มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ต่างกันหรือไม่ 

3.5 ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งต่างกันมีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ต่างกันหรือไม่ 

3.6 ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่ปกครองหมู่บ้านที่มีขนาด
ต่างกันมีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ต่างกันหรือไม่ 

 
4. ขอบเขตกำรศึกษำ 

4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
บทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 2 ด้าน คือ 
1) ด้านการป้องกัน 
2) ด้านการปราบปราม (รวมถึงการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้เสพยาเสพติด) 
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4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน (รวมถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพ้ืนที่

ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ทุกคน รวมจ านวน 115 คน 

4.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย ในระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 

4.4 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 27 หมู่บ้าน 

 
5. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดของการศึกษาวิจัยบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครโดยน าแนวคิดท่ีได้จากการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา
ประยุกต์และปรับใช้จากบทบาทอ านาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้ปกครองท้องที่หมู่บ้าน/ชุมชน 
จึงต้องรับผิดชอบในฐานะตัวแทนภาครัฐในการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เป็นผู้น าและ 
ผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการ
บ าบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด อีกทั้งผู้ใหญ่บ้านยังมีอ านาจในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในหมู่บ้าน/ชุมชนที่รับผิดชอบ รวมถึงการรับข้อร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่เป็นอันดับแรก ซึ่งอ านาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านสามารถจับกุม ตรวจสอบประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตามนโยบายจัดระเบียบสังคม รวมถึงชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
(ชรบ.) ซึ่งมีอ านาจหน้าที่เหมือนหรือคล้ายกับก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเกือบจะทุก ๆ เรื่อง เนื่องจากชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วย
ลักษณะปกครองท้องที่ ท าให้ได้กรอบแนวคิด ดังนี้ 

    แปรอิสสระ      ตัวแปรตำม 
 
 
 
      
 
 

 
ภาพที่ 5.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

บทบำทของผู้ใหญ่บ้ำนและชุดรักษำควำม
ปลอดภัยหมู่บ้ำน (ชรบ.) ในกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมยำเสพติด 
1. ด้านการป้องกันยาเสพติด 
2. ด้านการปราบปรามปญัหายาเสพติด 

สถำนภำพทั่วไปของผู้ใหญ่บ้ำน 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. วาระการด ารงต าแหน่ง 
5. ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 
6. ขนาดของหมู่บ้านที่ปกครอง 
 
6. ขนาดของหมู่บ้านที่ปกครอง 
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6. ระเบียบวิธีวิจัยและกำรเก็บข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของ

ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่
ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัย 
ดังนี้ 

6.1 ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย 
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน (รวมถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) 

ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ทุกคน ในพ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร รวม จ านวน 115 คน 

6.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ใหญ่บ้านได้แก่เพศอายุระดับการศึกษา

วาระการด ารงต าแหน่งระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง และขนาดของหมู่บ้านที่ปกครองลักษณะเป็น
แบบให้ตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 6 ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการแสดงบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.)ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบค าถาม
ปลายปิด (Closed-End-Questions)แบบมาตราส่วนประเมินค่าค าตอบ (Rating Scale) 5 ระดับ
จานวน 20 ข้อ โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังตารางที่ 6.1 

ตารางที่ 6.1 แสดงระดับการแสดงบทบาท 
ระดับกำรแสดงบทบำท คะแนน 

มีบทบาทมาก 5 
มีบทบาทค่อนข้างมาก 4 

มีบทบาทปานกลาง 3 
มีบทบาทค่อนข้างน้อย 2 
มีบทบาทน้อย 1 

 
 
 
 
 



526 
 

6.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ 
แบบสอบถามฉบับนี้ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองมีข้ันตอนในการสร้างดังนี้ 
1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษา

ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน 
อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จากนั้นน ามาก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยก าหนดนิยาม
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2) สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
(ชรบ.) ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์หรือไม่ จากนั้น
น าให้รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ แล้วน ามาปรับปรุงตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

3) น าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ในพ้ืนที่ต าบลบ้านต้าย อ าเภอสว่างแดนดิน จ านวน 20 คนเพ่ือหาคุณภาพของ
เครื่องมือ โดยการหาค่าความเที่ยงหรือความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม  (Reliability) แบบ 
Cronbach’s Alpha ได้ค่าความเที่ยงหรือความเชื่อถือได้ของแบบสอบถามเท่ากับ  .96 ซึ่งถือว่า
แบบสอบถามนี้มีความเชื่อถือได้สามารถน าไปเก็บข้อมูลจริงต่อไป 

6.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1) ท าหนังสือแนะนาตัวเพ่ือติดต่อขออนุญาตและขอความร่วมมือจากก านันในพ้ืนที่ 
2) ชี้แจงวัตถุประสงค์และท าความเข้าใจเกี่ยวกับแบบสอบถาม 
3) แจกแบบสอบถามให้กับผู้ใหญ่บ้าน (รวมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) ชุดรักษาความปลอดภัย

หมู่บ้าน ทุกคน รวมจ านวน 115 ชุด 

6.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ตอน คือ ข้อมูลทั่วไป

ของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลวัดระดับบทบาทของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้วิธีการประมวลผล
ค่าทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะ
ของข้อมูลและตอบวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่เพศอายุระดับการศึกษาวาระการด ารงต าแหน่ง
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งและขนาดของหมู่บ้านที่ปกครองวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่และ
ค่าร้อยละ 
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2) ข้อมูลวัดระดับบทบาทของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เกณฑ์คะแนนเฉลี่ย
เพ่ือแปลผลด้วยมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

6.6 เกณฑ์กำรแปลผล 
1) วิเคราะห์ระดับบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ในการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครโดย
ใช้เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยเพ่ือแปลผลด้วยมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีวิธีการในการก าหนด
เกณฑ์ในการแปลความหมายดังนี้ 
  ช่วงของการแปลผล = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
                     จ านวนช่วง 
       = 5 - 1 = 0.80 
                5 

4.21-5.00 หมายถึง ผู้ ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
มีบทบาทมากในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร 

3.41-4.20 หมายถึง ผู้ ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
มีบทบาทค่อนข้างมากในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

2.61-3.40 หมายถึง ผู้ ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
มีบทบาทปานกลางในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่าง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร 

1.81-2.60 หมายถึง ผู้ ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
มีบทบาทค่อนข้างน้อยในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

1.00-1.80 หมายถึง ผู้ ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
มีบทบาทน้อยในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร 

2) วิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร ตามตัวแปรข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติ  t-test และ One-Way ANOVA 
และการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีของ Scheffe 
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7. ผลกำรศึกษำ 
จากการศึกษา เรื่อง บทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 

ในพ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยประชกรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ 
ผู้ใหญ่บ้าน (รวมถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ทุกคนจ านวน 115 
คน ผลการศึกษาพบว่า 

บทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านของ
การป้องกันยาเสพติด บทบาทที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การเข้าร่วมประชุมประจ าเดือนเพ่ือรับทราบ
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากอ าเภอ และการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น (ตามล าดับ) อยู่ในระดับค่อนข้างมาก รองลงมาคือ 
การมีบทบาทในการเป็นผู้น าหรือมีส่วนร่วมในการจัดท ากฎ กติกา มาตรการ ธรรมนูญหมู่บ้านด้าน
การป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดของหมู่บ้าน เพ่ือน ามาใช้กับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด เช่น การเดินรณรงค์ต่าง ๆ การแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด เป็นต้น (ตามล าดับ) อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนบทบาทในด้านการป้องกันยาเสพติดของ
ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่อยู่ระดับน้อย (อันดับท้ายสุด) คือ การมีส่วน
ร่วมในการหางบประมาณในการด าเนินกิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติดรองลงมาคือ บทบาทในการ
น าแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่จัดท าหรือร่วมจัดท ากับหน่วยงานต่าง ๆ ไปแจ้งให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบ และบทบาทในการจัดท าแผนหรือร่วมจัดท าแผนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ส านักงานพัฒนา
ชุมชน, ส านักงานสาธารณสุข เป็นต้น ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย 

ส่วนในด้านของการปราบปรามยาเสพติดนั้น บทบาทที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีส่วน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการค้นหา จับกุม ผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้ายาเสพติดในพ้ืนที่หมู่บ้านของตนเองหรือพ้ืนที่
อ่ืนรองลงมาคือ บทบาทในการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน
เข้มแข็งเพ่ือเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน บทบาทในการแจ้งเบาะแส ข้อมูลผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติดต่อ
เจ้าหน้าที่ บทบาทในการมีส่วนร่วมในการน าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา 
(ตามล าดับ) ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ส่วนบทบาทในด้านการปราบปรามยาเสพติดของผู้ใหญ่บ้าน
และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่อยู่ อันดับท้ายสุด คือ บทบาทในการช่วยเหลือหรือ 

ช่วงของการแปลผล = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 

          จ านวนช่วง 

        = 5 - 1   = 0.80 
           5 
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มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ที่ผ่านการบ าบัดรักษา เช่น การส่งเสริมการฝึกอาชีพ หรือประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ บทบาทในการติดตามหรือมีส่วนร่วมในการติดตามผู้ที่ ผ่าน 
การบ าบัดรักษา เช่น ติดตามดูแลความประพฤติไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด บทบาทในการ  
มีบทบาทในการท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ให้การยอมรับและให้อภัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและ  
รู้ส านึกกลับตัวมาเป็นคนดีของหมู่บ้าน (ตามล าดับ) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 

ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนครโดยจ าแนกสถานภาพส่วนบุคคลได้ ดังนี้  

เพศ ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เป็นเพศชาย 101 คน และเพศ
หญิง 14 คน ซึ่งในภาพรวมของบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนั้นอยู่ในระดับปาน
กลางทั้งเพศชายและหญิง และจากผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีเพศต่างกัน มีบทบาทในการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดไม่ต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) มีบทบาทในด้านการป้องกันและด้านปราบปรามยาเสพติดไม่แตกต่าง
กันทั้งสองด้านซึ่งไม่ตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

อำย ุผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 45-54 
ปี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 55-64 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.52 โดยอายุเฉลี่ย คือ 52 ปีซึ่งผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ าแนกตามอายุของ
กลุ่มเป้าหมายที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 พบว่า ในภาพรวม ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีอายุต่างกัน มีบทบาทในการป้องกันและปรามปรามยาเสพติดแตกต่าง
กัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มี
อายุต่างกัน มีบทบาทในด้านการป้องกันและด้านปราบปรามยาเสพติดแตกต่างกันทั้งสองด้าน ซึ่งตรง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระดับกำรศึกษำ ในส่วนของระดับการศึกษานั้น ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ที่ระดับประถมศึกษาจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 58.26 
รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 23.48 โดยผู้ใหญ่บ้านและ 
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ที่มีระดับการศึกษาสูงสุด คือระดับปริญญาตรีจ านวน 1 คน 
จากผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ าแนกตามระดับการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ .05 พบว่า ในภาพรวม ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีระดับ
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การศึกษาต่างกัน มีบทบาทในการป้องกันและปรามปรามยาเสพติดแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมี
บทบาทในด้านการป้องกันและด้านปราบปรามยาเสพติดแตกต่างกันทั้งสองด้าน ซึ่งตรงกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ในเรื่องของวารการด ารงต าแหน่งนั้น ผู้ใหญ่บ้าน มีวาระการด ารง
ต าแหน่ง 60 ปี ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.48 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 5 ปี ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ พ.ศ. 2457 จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 50.43 ส่วนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
(กฎหมายไม่ได้ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งไว้) มีจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09 จากผลการ
เปรียบเทียบบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด จ าแนกตามวาระการด ารงต าแหน่งของกลุ่มเป้าหมายที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
.05 พบว่า ในภาพรวม ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีวาระการด ารง
ต าแหน่งต่างกัน มีบทบาทในการป้องกันและปรามปรามยาเสพติดไม่ต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีวาระการด ารงต าแหน่ง
ต่างกันมีบทบาทในด้านการป้องกันและด้านปราบปรามยาเสพติดไม่แตกต่างกันทั้งสองด้านซึ่งไม่ตรง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ระยะเวลำ ในกำรด ำรงต ำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
ส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งมาแล้ว 1-5 ปี จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 71.30 รองลงมาคือ 6-10 ปี 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 22.61 ส่วนผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
ที่ด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลามากที่สุด คือ 12 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.74 และผู้ใหญ่บ้าน
และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่ด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปีมีจ านวน 3 
คนคิดเป็นร้อยละ 2.61 จากผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร จ าแนกตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 พบว่า ในภาพรวม ผู้ใหญ่บ้านและ
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งต่างกันมีบทบาทในการ
ป้องกันและปรามปรามยาเสพติดแตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งต่างกันมีบทบาทในการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดแตกต่างกันทั้งสองด้าน ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ขนำดของหมู่บ้ำนที่ปกครอง ในเรื่องของขนาดของหมู่บ้านที่ปกครองนั้น ส่วนใหญ่ปกครอง
หมู่บ้านขนาดใหญ่จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 89.57 จากผลการเปรียบเทียบบทบาทของ
ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
จ าแนกตามขนาดของหมู่บ้านที่ปกครองของกลุ่มเป้าหมายที่ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 พบว่า 
ในภาพรวม ขนาดของหมู่บ้านที่มีขนาดต่างกัน ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
มีบทบาทในการป้องกันและปรามปรามยาเสพติดไม่ต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ขนาดของหมู่บ้านที่มีขนาดต่างกัน ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) มีบทบาท
ในด้านการป้องกันและด้านการปรามปรามยาเสพติดไม่แตกต่างกันทั้งสองด้านซึ่งไม่ตรงกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 

ผลการศึกษาปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะของผู้ใหญ่บ้ านและชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบล  
สว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม 

ปัญหำ  
จากผลการศึกษา พบว่า ปัญหาของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 

ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร สามารถจ าแนกเป็นรายกลุ่มของสภาพปัญหา ดังนี้ 

1) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ในการ
ให้ข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติดเนื่องจากไม่มั่นใจในความปลอดภัยของตนเองและ
ครอบครัว พ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง ผู้ปกครอง ญาติปกป้องลูกหลานของตนเอง จึงไม่ให้ความร่วมมือ
เท่าท่ีควร รวมถึงไม่รู้ถึงพฤติกรรมของลูกหลานในการที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเวลาอยู่นอกบ้าน 

2) ด้านงบประมาณในการปฏิบัติงาน ได้แก่ งบประมาณมีไม่เพียงพอในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะการจัดเวรยามลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดกิจกรรมรณรงค์
เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด โดยเฉพาะงบประมาณที่เป็นค่าตอบแทนของชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ซึ่งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ไม่มีค่าตอบแทนใดในการปฏิบัติหน้าที่ 

3) ด้านข้อจ ากัดของก าลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านรวมถึงผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยส่วนหนึ่งยังไม่ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง และส่วนใหญ่ขาดความ
ต่อเนื่องในการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ เนื่องจากต้องปฏิบัติงานในภารกิจ
อ่ืนซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล หากรัฐบาลมีงานนโยบายที่ส าคัญลงสู่พ้ืนที่
หมู่บ้าน ก าลังเจ้าหน้าที่ก็จะต้องชุดการด าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก่อน แล้วหันมา
ท างานนโยบายของรัฐบาล 
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ควำมต้องกำร  
จากผลการศึกษา พบว่า ความต้องการของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 

(ชรบ.) ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่าง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร สามารถจ าแนกเป็นรายกลุ่มของความต้องการ ดังนี้ 

1) ด้านก าลังเจ้าหน้าที่ ได้แก่ การสนับสนุนบุคลากร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เช่น เจ้าหน้าที่จาก ปปส., สนง.พัฒนาชุมชน, สนง.
สาธารณสุข 

2) ด้านงบประมาณและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เช่น อาวุธ
ปืน เสื้อเกราะ อุปกรณ์การสื่อสารให้กับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ สนับสนุนเบี้ยเลี้ยงและ
สวัสดิการต่าง ๆ ให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 

3) ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้มีกิจกรรมในการป้องกันยาเสพติด เช่น การรณรงค์ การจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด การจัด
กีฬาต้านยาเสพติด การอบรมให้ความรู้กับประชาชนในพ้ืนที่ให้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ  
จากผลการศึกษา พบว่า ข้อเสนอแนะของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 

(ชรบ.) ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่าง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร สามารถจ าแนกเป็นรายกลุ่มของความต้องการ ดังนี้ 

1) ด้านก าลังเจ้าหน้าที่ รัฐบาลควรส่งเสริมบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2) ด้านงบประมาณและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อาทิ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่จ าเป็นทั้งในด้านการ
ป้องกันและด้านการปราบปรามยาเสพติดอย่างเพียงพอ รวมถึงภาครัฐควรมีกิจกรรมการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด และสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านยาเสพติด โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

3) ด้านกฎหมาย ได้แก่ การปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้มีมาตรการลงโทษ
ผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้หนักขึ้น ไม่ควรมีการลดโทษให้กับผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติดเพ่ือให้เกรง
กลัวกฎหมาย ควรมีการพิจารณามาตรการลงโทษผู้ปกครองที่ลูกหลานมีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด 
และการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก เนื่องจากกฎหมายไม่ให้จับกุมเด็กหรือเยาวชนที่
ท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
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4) ข้อเสนอแนะด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ การพิจารณาขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน รางวัลน าจับ หรือ
เงินพิเศษให้กับผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีผลงานการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดเป็นที่ประจักษ์ ชัดเจนและต่อเนื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา 

 
8. บทสรุป 

จากผลการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า บทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างมาก โดยเฉพาะบทบาทในเรื่องของ
การมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการค้นหา จับกุม ผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้ายาเสพติดในพ้ืนที่หมู่บ้านตนเองและ
พ้ืนที่อ่ืน บทบาทในการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง
เพ่ือเอาชนะ ยาเสพติดอย่างยั่งยืน บทบาทในการแจ้งเบาะแส ข้อมูลผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติดต่อ
เจ้าหน้าที่ บทบาทในการมีส่วนร่วมในการน าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา และ
บทบาทในการให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในการปราบปรามยาเสพติด แสดงให้
เห็นว่าบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จะโดดเด่นใน
เรื่องของการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งการด าเนินการปราบปรามยาเสพติดนั้นสอดคล้องกับการที่
รัฐบาลได้ก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปราม
ลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดหลัก
ผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับคืนมาเป็นคนดีของสังคม ประกอบกับส านัก
นายกรัฐมนตรี ได้มีค าสั่งที่ 156/2557 ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด ซึ่งก าหนดกลไกการด าเนินงานเพ่ือท าหน้าที่เป็นองค์กรอ านวยการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ 
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวนี้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้น าท้องที่ในการที่จะน านโยบายของรัฐบาล
ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในพ้ืนที่หมู่บ้าน ซึ่งผู้น าท้องที่นี้ ก็คือ 
ผู้ใหญ่บ้าน (รวมถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ซึ่งเป็นพนักงานฝ่าย
ปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 โดยมีอ านาจหน้าที่ใน
ด้านการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้กับราษฎรในหมู่บ้าน และถือได้ว่าผู้ใหญ่เป็นตัวแทนของรัฐบาลที่อยู่
ใกล้ชิดกับราษฎรมากที่สุด รู้ถึงปัญหาความต้องการของราษฎรมากที่สุด ดังนั้นผู้ใหญ่บ้านจึงถือเป็น
บุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับพื้นที่หมู่บ้าน 
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จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร ตามตัวแปรของสถานภาพซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา วาระการด ารง
ต าแหน่ง ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง และขนาดของหมู่บ้านที่ปกครอง มีดังนี้ 

1) ด้านเพศ พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพศต่างกัน 
มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งอาจเป็นเพราะต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) เป็นต าแหน่งที่กฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ในฐาน
พนักงานฝ่ายปกครองและผู้ช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครอง ซึ่งกฎหมายไม่ได้ระบุให้ใหญ่บ้านและ  
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่ต่างเพศกันให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างกัน จึงท าให้สรุปได้ว่า
ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่เพศต่างกันมีบทบาทในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไม่แตกต่างกัน 

2) ด้านอายุ พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีอายุต่างกัน 
มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งอาจเป็นเพราะ ผู้ใหญ่บ้าน (รวมถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) และชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ซึ่งส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 45-54 ปี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48  
รองลงมาคือ อายุระหว่าง 55-64 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 36.52 โดยอายุเฉลี่ยของ
ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) คือ อายุ 52 ปี  

เมื่อได้ท าทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ของบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในด้านการป้องกันยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่าง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยจ าแนกตามอายุ พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
(ชรบ.) ที่มีอายุ 25-34 ปี มีบทบาทในด้านการป้องกันยาเสพติดในพ้ืนที่แตกต่างกับผู้ใหญ่บ้านและชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีอายุ 45-54 ปี, 55-64 ปี และ 65-74 ปี อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีอายุ 25-34 ป ี
มีบทบาทในด้านการป้องกันยาเสพติดในพ้ืนที่น้อยกว่าผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
(ชรบ.) ที่มีอายุ 45-54 ปี, 55-64 ปี และ 65-74 ปี และผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีอายุ 35-44 ปี มีบทบาทในด้านการป้องกันยาเสพติดในพ้ืนที่แตกต่างกับ
ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีอายุ 45-54 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีอายุ 35-44 ปี มีบทบาทใน
ด้านการป้องกันยาเสพติดในพ้ืนที่น้อยกว่าผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มี
อายุ 45-54 ปี 
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และเมื่อได้ท าทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ของบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและ 
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในด้านการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน 
อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยจ าแนกตามอายุ พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีอายุ 25-34 ปี มีบทบาทในด้านการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่แตกต่าง
กับผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีอายุ 45-54 ปี และ 55-64 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีอายุ  
25-34 ปี มีบทบาทในด้านการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่น้อยกว่าผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีอายุ 45-54 ปี และ 55-64 ปี 

แสดงให้เห็นว่าผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ส่วนใหญ่จะมีอายุที่
ค่อนข้างจะมากแล้ว โดยเฉพาะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
ที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดว่าจะต้องด ารงต าแหน่งถึงอายุกี่ปีจึงจะไม่มีคุณสมบัติที่จะด ารงต าแหน่งได้ 
ซึ่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไปมีอยู่ 17 คน 
ส่วนผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีอายุตั้งแต่ 55-60 ปี 
มี 29 คนรวมผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีอายุตั้งแต่ 
55-68 ปี ทั้งสิ้น 46 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ซึ่งในช่วงอายุดังกล่าวเป็นช่วงอายุที่ค่อนข้างมาก 
ความแข็งแรงของร่างกายลดน้อยลง สุขภาพเริ่มไม่ดี โรคภัยไข้เจ็บรวมถึงโรคประจ าตัวเริ่มส่งผลต่อ
สมรรถภาพของร่างกายในการท างาน อาจท าให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในช่วงอายุนี้มีการท างานที่น้อยลง จึงท าให้สรุปได้ว่าผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีอายุต่างกันมีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แตกต่างกัน  

3) ด้านการศึกษา พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อได้ท าทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของ
บทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในด้านการป้องกันยาเสพติดใน
พ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 
ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามีบทบาทใน
ด้านการป้องกันยาเสพติดในพ้ืนที่แตกต่างกับผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ใหญ่บ้าน
และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามีบทบาทในด้านการ
ป้องกันยาเสพติดในพ้ืนที่น้อยกว่าผู้ ใหญ่บ้านและชุด รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ. ) 
ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. และม่ือได้ท าทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ 
ของบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในด้านการปราบปรามยาเสพ
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ติดในพ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีบทบาทใน
ด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้ ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  ส่วนใหญ่มี
การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ซึ่งในระดับประถมศึกษานี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 
(ป.4) และประถมศึกษานี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ป.6) รวมทั้งสิ้น 67 คน คิดเป็นร้อยละ 
58 ซึ่งการผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษานี้ อาจท าให้การที่จะท าความเข้าใจกับนโยบายของรัฐบาลในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดท่ีจะต้องน าไปปฏิบัติในพ้ืนที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควร รวมถึงการท าความเข้าใจหรือการ
ขาดความรู้ในด้านของกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด อาจจะเป็นการค่อนข้างท าได้ยาก ท าให้ไม่มีการ
น านโยบายของรัฐบาลในด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในพ้ืนที่หมู่บ้านได้ไม่ตรง
ตามวัตถุประสงค์หรือให้บรรลุเป้าหมายได้จึงท าให้สรุปได้ว่าผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแตก  
ต่างกัน 

4) ด้านวาระการด ารงต าแหน่ง พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
ที่มีวาระการด ารงต าแหน่งต่างกัน มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่แตกต่างกันที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งเห็นได้จากผู้ใหญ่บ้านมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งจนอายุครบ 60 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีวาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปี (โดยไม่ได้ก าหนดว่า
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีอายุครบกี่ปีจึงไม่สามารถด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้) และชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) กฎหมายก็ไม่ได้ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งเอาไว้  ซึ่งการที่ผู้ใหญ่บ้าน
และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีว่าการด ารงต าแหน่งต่างกัน มีบทบาทในการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดไม่แตกต่างกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดนั้น เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จะต้องด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล จึงท าให้สรุปได้ว่าผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
(ชรบ.) ที่มีวาระการด ารงต าแหน่งต่างกันมีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่แตก 
ต่างกัน 

5) ด้านระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
(ชรบ.) ที่มีระยะการด ารงต าแหน่งต่างกัน มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแตกต่าง
กันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  

เมื่อได้ท าทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ของบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในด้านการป้องกันยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่าง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยจ าแนกตามระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุด
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รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 1-5 ปี มีบทบาทในด้านการ
ป้องกันยาเสพติดในพ้ืนที่แตกต่างกับผู้ ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
ที่มีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 9-10 ปี และ 11-15 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 1-5 ปี 
มีบทบาทในด้านการป้องกันยาเสพติดในพ้ืนที่น้อยกว่าผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
(ชรบ.) ที่มีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 9-10 ปี และ 11-15 ปี และเม่ือได้ท าทดสอบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ของบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในด้านการ
ปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยจ าแนก
ตามระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
ที่มีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 1-5 ปี มีบทบาทในด้านการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่แตกต่าง
กับผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 9-10 ปี 
และ 11-15 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 1-5 ปี มีบทบาทในด้านการปราบปรามยาเสพติด
ในพ้ืนที่น้อยกว่าผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่ง 9-10 ปี และ 11-15 ปี  อาจเป็นเพราะว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
(ชรบ.) ส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งมาแล้ว 1-5 ปี จ านวน 82 คน และที่ด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลาน้อย
กว่า 1 ปี มีจ านวน 3 คน รวมเป็น 85 คน ซึ่งเป็นจ านวนที่ค่อนข้างมากทีเดียว คิดเป็นร้อยละ 74  
ซึ่งเป็นระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งที่ถือว่ายังไม่มากท่ีจะท าให้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
โดยเฉพาะด้านการปราบปรามนั้น จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ในการท างานเฉพาะในด้านยาเสพติดมา
พอสมควรที่จะท าให้มีบทบาทใจด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับที่ดีได้จึงท าให้สรุป
ได้ว่าผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งต่างกันมี
บทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแตกต่างกัน 

6) ด้านขนาดของหมู่บ้านที่ปกครอง พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
(ชรบ.) ที่หมู่บ้านที่มีขนาดต่างกัน มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่แตกต่างกันที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน
ได้แพร่ระบาดในทุกหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่หรือเล็กก็ตาม ดังนั้นผู้ใหญ่บ้านและชุ ด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ทุกหมู่บ้านจึงต้องด าเนินการในการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดเหมือนกัน จึงท าให้สรุปได้ว่าผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่ปกครอง
หมู่บ้านที่ขนาดต่างกันมีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่แตกต่างกัน 
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ผลการศึกษาปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบล 
สว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครโดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) พบว่า 

ปัญหาของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการด าเนินการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยได้
ตอบแบบสอบถาม จ านวน 115 ราย สามารถจ าแนกเป็นรายกลุ่มของสภาพปัญหา ดังนี้ 

1) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ในการ
ให้ข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติดเนื่องจากไม่มั่นใจในความปลอดภัยของตนเองและ
ครอบครัว พ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง ผู้ปกครอง ญาติปกป้องลูกหลานของตนเอง จึงไม่ให้ความร่วมมือ
เท่าท่ีควร รวมถึงไม่รู้ถึงพฤติกรรมของลูกหลานในการที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเวลาอยู่นอกบ้าน 

2) ด้านงบประมาณในการปฏิบัติงาน ได้แก่ งบประมาณมีไม่เพียงพอในการสนับสนุน 
การปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะการจัดเวรยามลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดกิจกรรมรณรงค์
เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด โดยเฉพาะงบประมาณที่เป็นค่าตอบแทนของชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ซึ่งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ไม่มีค่าตอบแทนใดในการปฏิบัติหน้าที่ 

3) ด้านข้อจ ากัดของก าลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านรวมถึงผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยส่วนหนึ่งยังไม่ปฏิบัติงานอย่างจริงจั ง และส่วนใหญ่ขาดความ
ต่อเนื่องในการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ เนื่องจากต้องปฏิบัติงานในภารกิจ
อ่ืนซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล หากรัฐบาลมีงานนโยบายที่ส าคัญลงสู่พ้ืนที่
หมู่บ้าน ก าลังเจ้าหน้าที่ก็จะต้องชุดการด าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก่อน แล้วหันมา
ท างานนโยบายของรัฐบาล 

ความต้องการของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการด าเนินการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
โดยได้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 115 ราย สามารถจ าแนกเป็นรายกลุ่มของความต้องการ ดังนี้ 

1) ด้านก าลังเจ้าหน้าที่ ได้แก่ การสนับสนุนบุคลากร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เช่น เจ้าหน้าที่จาก ปปส., สนง.พัฒนาชุมชน, สนง.
สาธารณสุข 

2) ด้านงบประมาณและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนทรัพยากรต่าง  ๆ เช่น อาวุธ
ปืน เสื้อเกราะ อุปกรณ์การสื่อสารให้กับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ สนับสนุนเบี้ยเลี้ยงและ
สวัสดิการต่าง ๆ ให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
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3) ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้มีกิจกรรมในการป้องกันยาเสพติด เช่น การรณรงค์ การจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด การจัด
กีฬาต้านยาเสพติด การอบรมให้ความรู้กับประชาชนในพ้ืนที่ให้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการด าเนินการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
โดยได้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 115 ราย สามารถจ าแนกเป็นรายกลุ่ม ดังนี้ 

1) ด้านก าลังเจ้าหน้าที่ รัฐบาลควรส่งเสริมบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2) ด้านงบประมาณและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อาทิ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่จ าเป็นทั้งในด้านการ
ป้องกันและด้านการปราบปรามยาเสพติดอย่างเพียงพอ รวมถึงภาครัฐควรมีกิจกรรมการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด และสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านยาเสพติด โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

3) ด้านกฎหมาย ได้แก่ การปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้มีมาตรการลงโทษ
ผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้หนักขึ้น ไม่ควรมีการลดโทษให้กับผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติดเพ่ือให้เกรง
กลัวกฎหมาย ควรมีการพิจารณามาตรการลงโทษผู้ปกครองที่ลูกหลานมีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด 
และการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก เนื่องจากกฎหมายไม่ให้จับกุมเด็กหรือเยาวชนที่
ท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

4) ข้อเสนอแนะด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ การพิจารณาขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน รางวัลน าจับ หรือ
เงินพิเศษให้กับผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่มีผลงานการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดเป็นที่ประจักษ์ ชัดเจนและต่อเนื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา 

 
9. ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษาสภาพปัญหา 
ความต้องการของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้า (ชรบ.) ในการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ดังนี้ 

1) งบประมาณ 
จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้ าน (ชรบ.) 

มีบทบาทในการป้องกันยาเสพติดในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการหางบประมาณในการด าเนิน
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กิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติดอยู่ในระดับน้อย (อันดับท้ายสุด) ดังนั้นรัฐบาลควรมีนโยบายในการ
ส่งเสริมให้ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทในกระบวนการจัดหางบประมาณ เช่น การร่วมจัดท าโครงการหรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดในระดับหมู่บ้านร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการป้องกันยาเสพติดในพ้ืนที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

2) การจัดท าแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด 
จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 

มีบทบาทในการป้องกันยาเสพติดในเรื่องของการจัดท าแผนหรือร่วมจัดท าแผนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการน าแผนดังกล่าวที่จัดท าไปแจ้งให้ประชาชน
พ้ืนที่รับทราบ อยู่ในระดับค่อนช้างน้อย ดังนั้น รัฐบาลควรส่งเสริมให้ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดใน
ระดับพ้ืนที่หมู่บ้านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข พัฒนา
ชุมชน สถานศึกษา ต ารวจ ปปส. เป็นต้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหมู่บ้าน 

3) การติดตาม ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 
จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 

มีบทบาทในการปราบปรามยาเสพติดในเรื่องของการช่วยเหลือหรือมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ที่ผ่าน
การบ าบัดรักษา การติดตามหรือมีส่วนร่วมในการติดตามผู้ที่ผ่านการบ าบัดรักษา การท าให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ให้การยอมรับและให้อภัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและรู้ส านึกกลับตัวมาเป็นคนดีของ
หมู่บ้าน และการติดตามหรือมีส่วนร่วมในการติดตามผู้ที่อยู่ระหว่างการบ าบัดรักษา อยู่ในระดับปาน
กลาง (สี่อันดับท้าย) ดังนั้น รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้ผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) มีบทบาทในการช่วยเหลือติดตามผู้ผ่านการบ าบัดรักษาและผู้อยู่ระหว่าง  
การบ าบัดรักษา โดยการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดโดยการใช้หมู่บ้าน
เป็นศูนย์กลาง รวมถึงการให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและรู้ส านึกเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด 
ให้มีความเข้าใจว่าผู้เสพคือผู้ป่วยที่จะต้องได้รับการบ าบัดรักษาเพ่ือกลับมาใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติ
สุขเช่นเดิม 

4) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ควรมีการการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้มีมาตรการ และบทลงโทษ

ผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้สูงขึ้น ไม่ควรมีการลดโทษให้กับผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติดที่ท าผิดซ้ าซาก
หรือไม่มีความส านึกในการกระท าผิด เพ่ือให้มีความเกรงกลัวกฎหมาย รวมถึงควรมีการพิจารณา
มาตรการกับผู้ปกครองที่ปล่อยปละ ละเลยลูกหลานให้มีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด และการ
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กที่มีการคุ้มครองเด็กและเยาวชนมากจนเกินไป จนท าให้
เกิดช่องว่างของกฎหมายในการที่จะใช้เด็กและเยาวชนให้มากระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
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ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำวิจัยครั้งต่อไป 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 

ในพ้ืนที่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยพบประเด็นที่
น่าสนใจที่ควรส าหรับการศึกษาวิจัยค้นคว้าในครั้งต่อไป ดังนี้ 

1) ควรศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
ในพ้ืนที่ระดับต าบลกับต าบล อ าเภอกับอ าเภอ และจังหวัดกับจังหวัด 

2) ควรศึกษานโยบาย มาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล 
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีผลต่อบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

3) ควรศึกษาวิจัยบทบาทของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาพรวมของระดับอ าเภอ และประเทศ 

4) ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ต่อการด าเนินการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดในพ้ืนที่ของผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 

5) ควรศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมถึงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยา
เสพติดของเด็กและเยาวชน 
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กำรศึกษำแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนฯ
อ ำเภอท่ำคันโท จังหวดักำฬสินธุ ์

วันชนะ เวฬุวณารักษ์* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่
บ้านฯ อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีผลจากพิจารณาในการเลื่อนเงินตอบแทนต าแหน่งก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ของที่ท าการปกครองอ าเภอ
ท่าคันโท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้นเงินตอบแทนต าแหน่ง 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  
โดยใช้ประชาการกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 150 คน ผู้ท าวิจัยใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ข้อมูล (Questionnaire) ประกอบด้วยค าถาม 4 ส่วนคือ ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปค าถามเกี่ยวกับ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ค าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของที่ท าการปกครองอ าเภอ 
ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินตอบแทนต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ค าถามเพ่ือให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมฯ 
ตามล าดับ 

ผลการศึกษาพบว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05           

( =3.59, S.D.=0.37) โดยมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในด้านความต้องการความสัมพันธ์ ด้านความต้องการ
อ านาจ และด้านความต้องการความส าเร็จทั้ง 3 ด้าน มีผลอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ตามล าดับ และ  
มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโท ตามหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินตอบแทนต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อยู่ในระดับค่อนข้างมาก อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ( =3.59, S.D.=0.49) โดยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ทั้ง 4 ด้าน คือ 
การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนเงินตอบแทน, การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานฯ ตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทวงมหาดไทย, การพิจารณาผลคะแนนกับงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร, การแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินตอบแทน มีผลการปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดค่อนข้างมาก ตามล าดับ 

 
 

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์  
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ข้อเสนอแนะ 
1) ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

(1) ผู้ท าวิจัยมีความคิดเห็นว่าควรมีการทบทวนระเบียบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินตอบแทนต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ โดยแก้ไขให้มีการแยกการประเมิน
โดยแบ่งตามประเภทต าแหน่ง ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดหลักการประเมินที่มีความ
เป็นธรรม  

(2) หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบควรออกแบบให้มีการบันทึกผลการปฏิบัติงานที่
สามารถจัดเก็บข้อมูลและสามารถน าข้อมูลมาใช้ในการพิจารณาผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้ง
ควรสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ 
เพ่ือลดข้อขัดแย้งระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมินในอนาคต  

(3) รับทราบปัญหาภายหลังจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
เพ่ือน าไปปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวม ต่อไป 

ค ำส ำคัญ: แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์, การปฏิบัติงาน, ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, เงินตอบแทนต าแหน่ง 
 
1. บทน ำ 

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 ก าหนดให้
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ได้รับเงินเดือนแต่มิใช่เงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ให้เรียกว่าเงินตอบแทน
ต าแหน่ง โดยจ่ายให้เป็นรายเดือนตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ทั้งนั้นเนื่องจากสืบเนื่อง
ในปี พ.ศ. 2560 กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนต าแหน่ง และเงินอ่ืน ๆ ให้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 (ฉบับล่าสุด) 
มีผลให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 ส าหรับเนื้อหาส าคัญของระเบียบดังกล่าว คือ การแก้ไขเรื่อง
เงินตอบแทนต าแหน่ง และเงินอ่ืน ๆ ให้แก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ซึ่งเดิมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 ได้ก าหนดจ่ายเงินตอบแทนให้ก านัน เดือนละ 10 ,000 บาท ผู้ใหญ่บ้าน 
เดือนละ 8,000 บาท และแพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบให้จ่ายเดือนละ 5 ,000 บาท โดยระเบียบใหม่มีอัตราขั้นต้นคงเดิม 
แต่จะมีการก าหนดขั้นเพ่ิมเติมขึ้นมาเหมือนข้าราชการทั่วไป โดยมีทั้งสิ้น 25 ขั้น ซึ่งแต่ละขั้นจะมีการ
ขยับในอัตรา 200 บาทต่อขั้น โดยก านันจะมีเพดานสูงสุดที่ 15 ,000 บาท ผู้ใหญ่บ้าน 13,000 บาท 
และแพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษา
ความสงบมีเพดานสูงสุดอยู่ที่เดือนละ 10 ,000 บาท ซึ่งจะต้องผ่านขั้นตอนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  



544 
 

จากการปรับเปลี่ยนระเบียบการจ่ายเงินตอบแทนต าแหน่ง และก าหนดให้มีระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือใช้พิจารณาในการเลื่อนเงินตอบแทนก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฉบับดังกล่าวนั้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของที่ท าการ
ปกครองอ าเภอที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้นเงิน
ตอบแทนต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ รวมทั้งแรงจูงใจของบุคคลที่มีหลากหลายทฤษฎีเข้ามา
เกี่ยวข้อง หากมองจากปัจจัยที่เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของบุคคลคงสามารถอธิบายได้ดีผ่าน
ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic View of Motivation) ในทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมค  
คลีแลนด์ (David I. McClelland, 1960) ประกอบด้วย ความต้องการความส าเร็จ ความต้องการ
ความสัมพันธ์ ความต้องการอ านาจ โดยทฤษฎีดังกล่าวเป็นที่รับการยอมรับในวงกว้างในการศึกษา
และวิจัย ซึ่งผู้ท าวิจัยเชื่อว่าสามารถตอบค าถามการวิจัยครั้งนี้ได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์  

ดังนั้น จากการพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ของการะทรวงมหาดไทยเพ่ือเลื่อน
เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯของที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กล่าวมานั้น มีความสัมพันธ์และสามารถสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติหน้าที่ เป็นเครื่องมือส่งเสริมและเกื้อกูลให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ให้มีขวัญและก าลังใจ และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรืออาจเป็นสิ่งที่ท าลายขวัญและก าลังใจ ความสมัครสมาน
สามัคคี ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ผู้ท าวิจัยจึงสนใจท าการศึกษาเพ่ือความเข้าใจและเป็นข้อมูลเชิง
เสนอแนะในการบริหารจัดการกับขั้นตอนของระเบียบฯ ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ และค าถามของ
การวิจัย ดังนี้  
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อ าเภอท่าคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีผลจากพิจารณาในการเลื่อนเงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ 

2.2 เพ่ือศึกษาการปฏิบัติของที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินตอบแทนต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ 
 
3. ค ำถำมกำรวิจัย 

3.1 ก านัน ผู้ใหญ่ฯ อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อย่างไร 

3.2 ที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินตอบแทนต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อย่างไรบ้าง      
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3.3 การใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบ
แทนต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อ าเภอ
ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างไรบ้าง 

โดยมีขอบเขตการวิจัย คือ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ในเขตพ้ืนที่
อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ และผลอันเนื่องมาจากการใช้ระเบียบและขั้นตอนการเลื่อนขั้นเงิน
ตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ โดยท าการศึกษาระหว่างวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 
20 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากระเบียบกฎหมาย แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน
เรื่อง การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อ าเภอท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์ ผู้ท าวิจัยได้สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ 

 

ตัวแปรต้น               ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
4. ระเบียบวิธีวิจัยและกำรเก็บข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านฯ อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยก าหนดระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

4.1 วิธีการรวบรวมข้อมูล 
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ตัวชี้วัดด้ำนกำรปฏิบัติของหน่วยงำนตำมขั้นตอน
และหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และ

กำรเลื่อนขัน้เงินตอบแทนต ำแหน่ง 
- การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเลื่อนเงินค่าตอบแทนต าแหน่ง 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม หลักเกณฑ์ด้าน
ผลงาน  
- การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม หลักเกณฑ์ด้าน
คุณลักษณะการปฏิบัติงาน 
- การพิจารณาผลคะแนนกับงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร  
- การแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานและเลื่อนขั้น
เงินตอบแทนต าแหน่ง 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์
(David I. McClelland ) 

1. ความต้องการความส าเร็จ 
2. ความต้องการความสัมพันธ์ 
3. ความต้องการอ านาจ 
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4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาข้อมูล 
4.4 วิธีการสร้างเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่น ามาประกอบการศึกษา ผู้ท าวิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลมาจาก 2 แหล่ง คือ 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
ใช้แบบสอบถามกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่าย
ปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ จ านวนทั้งหมด 238 คน และจากแหล่งข้อมูลทุติย
ภูมิ (Secondary sources) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากต าราเอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ของการการปกครอง และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ 

กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการท าวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ได้มาแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi Stage Sampling) และหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (Taro 
Yamane, 1973: 727-728) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษา
ความสงบ อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 149 คน โดยขอใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 150 
คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) โดยแบ่งกลุ่มของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านฯ ออกเป็นต าบล และใช้วิธีการจัดสรรตัวอย่างแบบก าหนดโควต้า (Quota Sampling) 
โดยการก าหนดจ านวนตัวอย่างในแต่ละต าบล ตามปริมาณจ านวนร้อยละของจ านวนก านัน ผู้ใหญ่
บ้านฯ ทั้งหมด และใช้จ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการของ Taro Yamane หาค่าร้อยละ แล้วจัดแบ่ง
จ านวนตามสัดส่วนตามต าบล 

ในการสร้างแบบสอบถาม ผู้ท าวิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องแล้วน ามาก าหนดเป็นแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นนั้นตรวจความถูกต้อง 
ตามเนื้อหา(Content Validity) ความสอดคล้องของเนื้อหา ความสอดคล้องตามความมุ่งหมาย 
แล้วน าไปท าการทดสอบ (Pretest) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อ าเภอข้างเคียง จ านวน 30 ตัวอย่าง หลังจากนั้น
น ามาหาค่าความเชื่อมั่นใช้หลักการวัดความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) โดยวิธีของ 
Cronbach’s Alphaเพ่ือหาความเที่ยงตรง ผลจากการหาค่าได้ค่าความเที่ยงตรงของค าถามของ
แบบสอบถามส่วนที่ 2 α=.8943 (อยู่ในระดับดี) แบบสอบถามส่วนที่ 3 α=.9406 (อยู่ในระดับดีมาก) 
หลังจากนั้นผู้ท าวิจัยได้น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด ได้แก่ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ฝ่ายรักษาความสงบ จ านวน 150 คน 

 



547 
 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการ
ตอบแบบสอบถามและลงรหัสข้อมูล (Coding) รวมทั้งประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

1) ข้อมูลทั่วไปของก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ความถ่ี (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage)  

2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อ าเภอ
ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ และการปฏิบัติงานของที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนต าแหน่ง 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ วิเคราะห์โดยใช้ความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์ ในการใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทน
ต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาและบรรยายสรุปเป็นประเด็น  

การทดสอบสมมุติฐานการศึกษาครั้งนี้ ผู้ท าวิจัยก าหนดสมมุติฐานการศึกษาไว้ 3 ข้อ ดังนี้  
1) ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการ

ปฏิบัติงานในระดับค่อนข้างมาก  
ผู้ท าวิจัยได้ใช้สถิติทดสอบที แบบ One Sample t-test ส าหรับทดสอบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ในการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเกณฑ์เฉลี่ยดังนี้ คือ 
คะแนนเฉลี่ย กำรแปลผล 
4.21-5.00 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในระดับมาก 
3.41-4.20 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในระดับค่อนข้างมาก 
2.61-3.40 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในระดับปานกลาง 

1.81-2.60 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในระดับค่อนข้างน้อย 
1.00-1.80 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในระดับน้อย 

 
2) ที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนต าแหน่ง ก า นัน ผู้ ใหญ่บ้านฯ 
อย่างเคร่งครัด 

ผู้ท าวิจัยได้ใช้สถิติทดสอบที แบบ One Sample t-test ส าหรับทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อของ
ที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ โดยมีเกณฑ์เฉลี่ยดังนี้ คือ 
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คะแนนเฉลี่ย กำรแปลผล 

4.21-5.00 มีการปฏิบัติเคร่งครัดมาก 
3.41-4.20 มีการปฏิบัติเคร่งครัดค่อนข้างมาก 

2.61-3.40 มีการปฏิบัติเคร่งครัด 
1.81-2.60 มีการปฏิบัติเคร่งครัดค่อนข้างน้อย 
1.00-1.80 มีการปฏิบัติเคร่งครัดน้อย 

 
3) ปัจจัยด้านการปฏิบัติของที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ 
มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) โดยมีเกณฑ์การอธิบายขนาดความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงเส้นของเพียร์สัน (Correlation, Pearson, Product 
Moment Coefficient, r) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะมีค่าระหว่าง -1 ≤ r ≤ โดยก าหนดเกณฑ์การ
อธิบายขนาดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดังนี้ 

ค่า r มีค่า ± 0.80 ขึ้นไป แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันสูง-สูงมาก  
ค่า r มีค่า ± 0.60-0.79 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง  
ค่า r มีค่า ± 0.40-0.59 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันปานกลาง  
ค่า r มีค่า ± 0.20-0.39 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างต่ า   
ค่า r มีค่า ± 0.00-0.19 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันต่ า-ต่ ามาก 

 
5. ผลกำรศึกษำ 

การศึกษา เรื่อง การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ 
อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งนี้ ผู้ท าวิจัยใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 
แบบสอบถามเพ่ือวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินตอบแทนต าแหน่ง  ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ 
ของที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโท โดยการสอบถามในกลุ่มก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล 
สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ อ าเภอท่าคันโท 
จ านวน 150 คน โดยได้ผลการศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนแรก ข้อมูลทั่วไปของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ประจ ำต ำบล สำรวัตรก ำนัน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้ำนฝ่ำยปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนฝ่ำยรักษำควำมสงบ อ ำเภอท่ำคันโท จังหวัด
กำฬสินธุ์ จ าแนกแบบสอบถามเป็น 7 ข้อ ดังนี้ 
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1) แบบสอบถามจ าแนกตามเพศ ผลการศึกษาปรากฎว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย มีจ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 82.7 และเพศชายมีจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 

2) แบบสอบถามจ าแนกตามอายุ ผลการศึกษาปรากฎว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี มีจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 52.27 รองลงมาได้แก่ อายุระหว่าง 51 ปีขึ้นไป  
มีจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 ถัดมาคืออายุในช่วง 31-40 ปี มีจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ  
21.3 และอายุ ต่ ากว่า 30 ปีลงมา มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามล าดับ 

3) แบบสอบถามการจ าแนกตามระดับการศึกษา ผลการศึกษาปรากฏว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 1-6 (ม.1-ม.6) จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 รองลงมา
คือ ประถมศึกษา จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 ถัดมาคือ ปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.0 และระดับ ปวช.-ปวส. จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 ตามล าดับ 

4) แบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ในการท างานส่วน ผลการศึกษาปรากฎว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน 6 -10 ปี จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 
รองลงมา 1-5 ปี จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 ถัดมา 11-15 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.0 ล าดับสุดท้ายคือ 16 ปีขึ้นไป ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามคนใดเลย ทีมีประสบการในระดับนี้ คิดเป็น
ร้อยละ 0.0 ตามล าดับ 

5) แบบสอบถามการจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง ผลการศึกษาปรากฎว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่ง ผปค. หรือ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง จ านวน 75 คน  
คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 ถัดมาเป็น ผรส. หรือ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 ถัดมาคือ ต าแหน่งก านัน 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 แพทย์ประจ าต าบล จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และสารวัตร
ก านัน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามล าดับ 

6) แบบสอบถามพ้ืนที่ต าบลที่ ตนด ารงต าแหน่งอยู่  ผลการศึกษาปรากฎว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งในพ้ืนที่ต าบลนาตาล จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 
รองลงมาคือต าบลกุงเก่า จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 ถัดมาเป็น ต าบลกุดจิก จ านวน 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.7 ถัดมาคือต าบลท่าคันโท และต าบลดงสมบูรณ์จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.3 และต าบลยางอู้ม จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 ตามล าดับ 

7) แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับเงินตอบแทนต่อเดือนที่ได้รับในปัจจุบัน แบ่งเป็น 3 ระดับ 
ได้แก่ 

(1) แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับเงินตอบแทนต าแหน่งต่อเดือนในต าแหน่งก านัน 
ผลการศึกษาปรากฏว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับเงินตอบแทนในต าแหน่งก านัน ต่อเดือน 
ในระดับ 11,001-12,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 83.4 รองลงมาคือระดับ 10,000-
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11,000 บาท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 และล าดับสุดท้ายคือระดับ 12,001 บาทขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 0.0 

(2) แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับเงินตอบแทนต าแหน่งต่อเดือนในต าแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน ผลการศึกษาปรากฏว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับเงินตอบแทนในต าแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน ต่อเดือน ในระดับ 8,000-9,000 บาท จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 83.4 รองลงมาคือ
ระดับ 9,001-10,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 และล าดับสุดท้ายคือระดับ 10,001 
บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 0.0 

(3) แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับเงินตอบแทนต าแหน่งต่อเดือนในต าแหน่ง แพทย์
ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ 
ผลการศึกษาปรากฏว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับเงินตอบแทนในต าแหน่งแพทย์ประจ า
ต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  
ต่อเดือน ในระดับ 5,000-6,000 บาท จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ในส่วนของล าระดับ 
6,001-7,000 บาท และระดับ 7,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 0.0 

ส่วนที่สอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำนของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ประจ ำ
ต ำบล สำรวัตรก ำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนฝ่ำยปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนฝ่ำยรักษำควำมสงบ 
อ ำเภอท่ำคันโท จังหวัดกำฬสินธุ์ จ าแนกตัวชี้วัดตามแบบสอบถามเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1) แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านความต้องการความส าเร็จ ในการ
ปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 

พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านความต้องการความส าเร็จของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

เมื่อพิจารณารายละเอียดของตัวชี้วัด แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แต่ละประเด็นพบว่า ประเด็นที่
ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการระดับค่อนข้างมากได้แก่ มีการวางแผนคาดการณ์ และก าหนดตาราง 
การท างานไว้ล่วงหน้า (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61) รองลงมาได้แก่ ต้องการท างานในหน้าที่หรืองานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มที่ และถ้าผลการท างานยังไม่เป็นที่พอใจก็จะใช้ความพยายามมากขึ้นเพ่ือเกิด
ผลส าเร็จที่น่าพอใจ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57) ถัดมาคือต้องการท างานที่ท้าทายความสามารถเพราะ 
คิดเสมอว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาตนเอง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 .54) ต้องการท างานทุกอย่างให้ดีที่สุด 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53) พยายามศึกษาหาวิธีการใหม่ ๆ มาปรับใช้กับการท างานเพ่ือปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51) และล าดับสุดท้ายคือ มีความพอใจที่จะท างานที่มี
ลักษณะการแข่งขันท้าทายความสามารถ มากกว่างานที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน และการมุ่งมั่นกับ  
การท างานแม้จะเป็นงานที่มีความยากและความเสี่ยงสูงโดยค านึงถึงผลส าเร็จของงานมากกว่าการ
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วิตกกังวลถึงปัญหา รวมทั้งพร้อมที่จะเผชิญกับความล้มเหลวเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไข อยู่ในระดับ
เดียวกัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49) ตามล าดับ 

2) แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านความต้องการความสัมพันธ์ ในการ
ปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 

พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในด้านความต้องการความสัมพันธ์ของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ใน
ระดับค่อนข้างมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

เมื่อพิจารณารายละเอียดของตัวชี้วัด แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แต่ละประเด็นพบว่าประเด็นที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามต้องการระดับค่อนข้างมาก ได้แก่ การพยายามสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน
ร่วมงานทุกระดับ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86) รองลงมาได้แก่ ต้องการได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของทีมงาน/หน่วยงาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83) ถัดมาคือ ชอบท างานเป็นทีมเพ่ือความส าเร็จสูงสุด 
ของงาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81) การท างานภายใต้บรรยากาศความของร่วมมือมากกวาการแข่งขัน 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72) พยายามท างานเต็มที่เพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.51) และล าดับสุดท้ายคือ พยายามสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49) ตามล าดับ 

3) แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านความต้องการอ านาจ ในการปฏิบัติงานของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 

พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในด้านความต้องการอ านาจของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

เมื่อพิจารณารายละเอียดของตัวชี้วัด แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แต่ละประเด็นพบว่าประเด็นที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามต้องการระดับค่อนข้างมาก ได้แก่ คาดหวังว่าต้องมีความก้าวหน้าในอาชีพในอนาคต 
และพยายามแสดงศักยภาพ โดยการพยายามท างานอย่างเต็มที่ เพ่ือให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้อ่ืน 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61) รองลงมาได้แก่ ต้องการให้ผู้บังคับบัญชา/เพ่ือนร่วมงาน ยอมรับในความ
คิดเห็นและปฏิบัติตาม และต้องการเป็นผู้น ากลุ่ม/ทีมงานเพ่ือแสดงศักยภาพทักษะความรู้
ความสามารถ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53) และล าดับสุดท้ายคือ ท่านต้องการความมีอิสระในการคิด 
ตัดสินใจท างานด้วยตนเอง และต้องการให้ผู้บังคับบัญชายอมรับ และเชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถ 
และผลงาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49) ตามล าดับ 

สรุปผลการศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ า
ต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ อ าเภอ
ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามตัวชี้วัดทั้ง 3 ด้าน ปรากฏตามตารางท่ี 5.1 ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 5.1 สรุปผลแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล 
สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ 
อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ. 2563) 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัตงิำน 
 

S.D. แปรผล 
ความต้องการความส าเร็จ 3.53 0.43 ค่อนข้างมาก 
ความต้องการความสัมพันธ์ 3.70 0.39 ค่อนข้างมาก 

ความต้องการอ านาจ 3.54 0.47 ค่อนข้างมาก 
ค่ำเฉลี่ยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ท้ัง 3 ด้ำน 3.59 0.37 ค่อนข้ำงมำก 

*** ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
 

ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล 
สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ อ าเภอท่าคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับค่อนข้างมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60) โดยมีความต้องการความสัมพันธ์สูงสุด 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70) รองลงมาคือความต้องการอ านาจ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54) และความต้องการ
ความส าเร็จ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53) ตามล าดับ 

ส่วนที่สำม กำรปฏิบัติหน้ำที่ของที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอท่ำคันโท ตำมหลักเกณฑ์กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อเลื่อนเงินตอบแทนต ำแหน่ง ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนฯ จ าแนกตัวชี้วัดตาม
แบบสอบถามเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

1) การปฏิบัติหน้าที่ของที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโท ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินตอบแทนต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ในด้านการเตรียมความพร้อมก่อนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนเงินตอบแทน  

ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติของที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโท ตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินตอบแทนต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ในด้านการเตรียมความ
พร้อมก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนเงินตอบแทน โดยรวมพบว่า มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัดค่อนข้างมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าประเด็นที่มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด 
ค่อนข้างมาก ได้แก่ หน่วยงานมีค าสั่งในการมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ต าบลประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินตอบแทนอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.63) หน่วยงานได้จัดให้มีการชี้แจงเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ให้กับบุคลากรในหน่วยงานอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62) 
หน่วยงานของท่านมีการประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินตอบแทนไว้
อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57) ตามล าดับ 
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2) การปฏิบัติของที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโท ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ในด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 
ตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทวงมหาดไทย (ด้านผลงาน ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน) 

ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติของที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโท ตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินตอบแทนต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ในด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงานฯ ตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทวงมหาดไทย  โดยรวมพบว่า มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัดค่อนข้างมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าประเด็นที่มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด  
ค่อนข้างมาก ได้แก่ หน่วยงานมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63) หน่วยงานมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ตาม
หลักเกณฑ์ด้านผลงานครบทั้ง 4 ด้าน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57) และในแต่ละรอบการประเมินผู้ประเมิน
ได้มีการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับผู้รับการ
ประเมิน (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.57) ตามล าดับ 

3) การปฏิบัติของที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโท ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินตอบแทนต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ในด้านการพิจารณาผลคะแนนกับ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติของที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโท ตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินตอบแทนต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ในด้านการพิจารณาผล
คะแนนกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโดยรวมพบว่ามีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างคร่งครัด
ค่อนข้างมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าประเด็นที่มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด 
ค่อนข้างมาก ได้แก่ ในการพิจารณาเลื่อนเงินตอบแทน ผู้ประเมินน าข้อมูลพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และข้อควรพิจารณาอ่ืน ๆ 
มาประกอบการพิจารณาด้วย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57) หน่วยงานมีการจัดระดับการเลื่อนขั้นเงิน
ต าแหน่งสอดคล้องเหมาะสมกับการแบ่งกลุ่มคะแนน ซึ่ง ก าหนดเป็น 2 ระดับ คือ ดีเด่น (2 ขั้น) และ
พอใช้ (1 ขั้น) และผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการใช้หลักคุณธรรม หลักความรู้ความสามารถและ  
หลักผลงานมาใช้ในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนเงินตอบแทน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.53) ตามล าดับ 

4) การปฏิบัติของที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโท ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินตอบแทนต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ในด้านการแจ้งผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินตอบแทน 
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ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติของที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโท ตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินตอบแทนต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ในด้านการแจ้งผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการ และเลื่อนเงินตอบแทนโดยรวมพบว่ามีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่า ง
คร่งครัดค่อนข้างมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าประเด็นที่มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด  
ค่อนข้างมาก ได้แก่ เปิดโอกาสให้ผู้รับการประเมินทราบรายละเอียดและหลักเกณฑ์การประเมินการ
ปฏิบัติงาน เหตุผลในการเลื่อนฯ และไม่ได้เลื่อนฯ หากมีประเด็นที่เป็นข้อสงสัยหรือไม่ได้รับความเป็น
ธรรมสามารถทักท้วงผลการประเมินได้ภายในก าหนดเวลา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63) มีการแจ้งผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานฯ และเลื่อนขั้นเงินตอบแทนต าแหน่งฯ ให้ผู้รับการประเมินทราบเป็น
รายบุคคล (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51) และมีการจัดเก็บหลักฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
เลื่อนเงินเดือน เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ สร้างความโปร่งใสเป็นธรรมให้กับผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59) ตามล าดับ 

สรุปผลการศึกษาการปฏิบัติของที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโท ตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ตามตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน 
ปรากฏตามตารางท่ี 5.2 ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 5.2 สรุปการปฏิบัติของที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโท ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ (พ.ศ. 2563) 

กำรปฏิบัติของที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอท่ำคันโท ตำม
หลักเกณฑก์ำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือเลื่อนเงินตอบ

แทนต ำแหน่งก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนฯ 

 

S.D. แปรผล 

การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินผล การปฏิบัติงาน 
และเลื่อนเงินตอบแทน 

3.61 0.57 เคร่งครดั
ค่อนข้างมาก 

การประเมินผลการปฏิบตัิงานฯ ตามหลักเกณฑร์ะเบยีบกระ
ทวงมหาดไทย 

3.58 0.55 เคร่งครดั
ค่อนข้างมาก 

การพิจารณาผลคะแนนกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3.54 0.55 เคร่งครดั
ค่อนข้างมาก 

การแจ้งผลการประเมินการปฏิบัตริาชการ และเลื่อนเงินตอบ
แทน 

3.61 0.54 เคร่งครดั
ค่อนข้างมาก 

ค่ำเฉลี่ยฯ ทั้ง 4 ด้ำน 3.59 0.49 เคร่งครัด
ค่อนข้ำงมำก 

*** ระดับนัยส าคญัที่ 0.05 
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ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ของที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโท 
ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์
ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ 
อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับค่อนข้างมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 .59) โดยมีการเตรียม
ความพร้อมก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินตอบแทน การแจ้ งผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินตอบแทน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 .61) รองลงมาคือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานฯ ตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทวงมหาดไทย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ) และการพิจารณาผล
คะแนนกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54) ตามล าดับ 

ส่วนที่สี่ ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีต่อกำรใช้
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินตอบแทนต ำแหน่ง 
ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนฯ 

จากค าถามปลายเปิด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ 
ในปัจจุบันมีทั้งผลดีและผลเสียต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งได้ให้ข้อเสนอเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากการเลื่อนเงิน
ตอบแทนต าแหน่งตามระเบียบดังกล่าวฯ มีส่วนของการเลื่อนขั้นแบบดีเด่น หรือ เลื่อน 2 ขั้น ซึ่ งถือ
เป็นความดีความชอบพิเศษ แต่ในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินตอบแทนต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ยังใช้รูปแบบการพิจารณาเลื่อนเงินตอบแทนต าแหน่ง
รวมกันทุกต าแหน่ง โดยมิได้ก าหนดให้มีการแบ่งแยกระดับต าแหน่ง ซึ่งสังเกตุจากแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ที่ก าหนดค่าผลงาน และคุณลักษณะการปฏิบัติงานแบบเดียวกันทุกต าแหน่ง ท าให้เป็น
หน้าที่ของผู้บริหาร คือ นายอ าเภอต้องหาวิธีในการบริหารเพ่ือจัดสรรงบประมาณที่ได้รับมาในเลื่อน
ขั้นเงินตอบแทนต าแหน่งให้ลงตัว ไม่ให้เกิดความขัดแย้ง แต่ถ้าหากมีการแก้ไขระเบียบฯ ให้สามารถ
แยกระดับการพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามระดับของต าแหน่งแบบข้าราชการพลเรือนได้นั้น จึงจะ
เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานทุกต าแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต าแหน่งระดับแพทย์ประจ าต าบล 
สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ จะสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นแย่งขั้นเงินเดือนกับผู้บังคับบัญชา คือ ก านัน และ
ผู้ใหญ่บ้าน  

ดังนั้น ในเมื่ออ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ มีความ
แตกต่างกัน การพิจารณาผลการปฏิบัติงานหรือการประเมินความส าเร็จของงาน จ าเป็นต้องใช้
หลักเกณฑ์การพิจารณาที่ต่างแตกกันไป โดยการจ าแนกการประเมินผลงานตามประเภท และระดับ 
ของต าแหน่ง จึงเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบและวิธีการเลื่อนขั้นเงินตอบแทนต าแหน่งฯ 
ให้มีความเหมาะสมกับต าแหน่งและระดับการปฏิบัติงาน ให้มากกว่าในปัจจุบัน 
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ส่วนที่ห้ำ กำรทดสอบสมมุติฐำนกำรวิจัย แบ่งสมมุติฐานออกเป็น 3 ข้อ ดังนี้ 
สมมติฐำนข้อท่ี 1 ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับค่อนข้างมาก  
ส าหรับการทดสอบว่าค่าเฉลี่ยของระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของก านัน 

ผู้ใหญ่บ้านฯ อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ กับค่าเฉลี่ยที่ก าหนดไว้เป็นเกณฑ์วัดระดับแรงจูงใจ  
ใฝ่สัมฤทธิ์ระดับค่อนข้างมาก คือ 3.41 โดยผู้ท าวิจัยมีการก าหนดสมมุติฐานในการศึกษาครั้งนี้ คือ 

 : ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานในระดับน้อย ถ้าค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้ในตารางน้อยกว่าค่าที่ก าหนดไว้ คือ 3 .41 และค่า t 
มีค่าเป็นลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 : ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในระดับ
ค่อนข้างมาก ถ้าค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้ในตารางเท่ากับหรือมากกว่าค่าที่ก าหนดไว้ คือ 3 .41 และค่า t  
มีค่าเป็นบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดยในการทดสอบให้ความหมายของระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านฯ อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับค่อนข้างมาก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของระดับ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ อยู่ในช่วง 3.41 เป็นต้นไป และเมื่อน ามาเขียนให้อยู่ในรูปของตัวแปรจะได้ ดังนี้ 

 : µ  3.41  
 : µ  3.41  

ผู้ท าวิจัยได้น าค่า sig (2-tailed)/2 Output ที่ได้จากโปรแกรมน าไปเปรียบเทียบกับค่าความ
เชื่อมั่นที่ระดับ 95% หรือ α=0.05  

เนื่องจากเป็นการทดสอบทางเดียวข้างมาก จึงต้องน าค่า Sig (2-tailed) หารด้วย 2  
ถ้าค่า Sig (2-tailed)/2 น้อยกว่า 0.05 และค่า t เป็นบวก ถือว่าปฏิเสธ  ยอมรับ   
ถ้าค่า Sig (2-tailed)/2 มากกว่า 0.05 และค่า t เป็นลบ จะถือว่ายอมรับ  ปฏิเสธ 

และจะปฏิเสธสมมติฐาน  ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขทั้ง 2 ข้อ เป็นจริงเท่านั้น ผลการวิเคราะห์ปรากฏใน
ตารางที่ 5.3 ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 5.3 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบค่าสถิติ t ของแรงจูงใจใฝ่ 
สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ.
2563) 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์
ของก ำนนั ผู้ใหญ่บ้ำนฯ อ ำเภอ 

ท่ำคันโท จังหวัดกำฬสินธุ ์

Test Value = 3.41 
จ ำนวน  (S.D.) ค่ำ Sig 

(2-tailed) 
ค่ำ t (µ) ค่ำ t 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 150 3.59 0.37 0.000 3.41 6.032 
*** ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
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จากตารางที่ 5.3 จะเห็นว่า ค่า sig (2-tailed) = 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า α หรือน้อยกว่า 0.05 
และค่า t เป็นบวก ถือว่าปฏิเสธ  และยอมรับ  สมมุติฐานที่ 1 จึงได้รับการยอมรับ นั่นคือ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานในระดับที่
ค่อนข้างมาก  

สมมติฐำนข้อที่ 2 ที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ 
อย่างเคร่งครัด 

ส าหรับการทดสอบว่าค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ กับค่าเฉลี่ยที่ก าหนดไว้
เป็นเกณฑ์วัด โดยมีการก าหนดสมมุติฐานในการศึกษาครั้งนี้ คือ  

 : ที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโท มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อย่างไม่เคร่งครัด 
ถ้าค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้ในตารางน้อยกว่าค่าที่ก าหนดไว้ คือ 2 .61 และค่า t มีค่าเป็นลบอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

: ที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโท มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯอย่างเคร่งครัด ถ้าค่าเฉลี่ย
ที่ค านวณได้ในตารางเท่ากับหรือมากกว่าค่าที่ก าหนดไว้ คือ 2 .61 และค่า t มีค่าเป็นบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

โดยในการทดสอบให้ความหมายของการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อย่างเคร่งครัด หมายถึง 
คะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในช่วง 2.61 เป็นต้นไป และเมื่อน ามาเขียนให้อยูในรูปของตัวแปรจะได้
ดังนี้ 

 : µ  2.61 และ  : µ  2.61   
ผู้ท าวิจัยได้น าค่า sig (2-tailed)/2 Output ที่ได้จากโปรแกรมน าไปเปรียบเทียบกบค่าความ 

เชื่อมั่นที่ระดับ 95% หรือ α = 0.05  
เนื่องจากเป็นการทดสอบทางเดียวข้างมาก จึงต้องน าค่า Sig (2-tailed) หารด้วย 2 
ถ้าค่า Sig (2-tailed)/2 น้อยกว่า 0.05 และค่า t เป็นบวก ถือว่าปฏิเสธ  ยอมรับ   
ถ้าค่า Sig (2-tailed)/2 มากกว่า 0.05 และค่า t เป็นลบ จะถือว่ายอมรับ  ปฏิเสธ  

และจะปฏิเสธสมมติฐาน  ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขทั้ง 2 ข้อ เป็นจริงเท่านั้น ผลการวิเคราะห์ปรากฏใน
ตารางที่ 5.4 ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 5.4 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบค่าสถิติ t ในการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทน
ต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ของที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 
(พ.ศ. 2563) 

กำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำนเพ่ือพิจำรณำเลื่อน
ขั้นเงินตอบแทน 

Test Value = 2.61 
จ ำนวน  (S.D.) ค่ำ Sig 

(2-tailed) 
ค่ำ t (µ) ค่ำ t 

ผลการวิเคราะห ์ 150 3.59 0.49 0.000 2.61 6.032 

*** ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
 

จากตารางที่ 5.4 จะเห็นว่า ค่า sig (2-tailed) = 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า α หรือน้อยกว่า 0.05 
และค่า t เป็นบวก ถือว่าปฏิเสธ  และยอมรับ  สมมุติฐานที่ 2 จึงได้รับการยอมรับ นั่นคือ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อย่างเคร่งครัด 

สมมติฐำนข้อที่ 3 ปัจจัยด้านการปฏิบัติของที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโทปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนต าแหน่ง ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านฯ มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ก าหนดตัวแปรดังนี้ 
ตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอท่าคันโท 

จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยด้านการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ของที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ผู้ท าวิจัยได้ก าหนดสมมุติฐานในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 : ตัวแปรคู่ที่ก าลังศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 : ตัวแปรคู่ที่ก าลังศึกษามีความสัมพันธ์กัน 

 
 
 
 
 



559 
 

ตารางที่ 5.5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในด้านการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ 
ของที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโท กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านฯ อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ. 2563) 

ปัจจัยกำรปฏิบัติตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือ
พิจำรณำเลื่อนเงินตอบแทน 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์
ในกำรปฏิบัติงำน 

ของก ำนนั ผู้ใหญ่บ้ำนฯ 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในด้านการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทน
ต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ของที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโท กับแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อ าเภอท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ ์

Pearson 
Correlation 

0.814** 

Sig.(2-tailed) 0.000 
N 150 

** ระดับนัยส าคัญที่ 0.01 level (2-tailed) 
 

จากตารางที่ 5.5 พบว่า ตัวแปรอิสระ ได้แก่ปัจจัยในด้านการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ของ
ที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโท มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามคือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ               
ที่ระดับ 0.01 (ยอมรับ ) เมื่อพิจารณาขนาดของความสัมพันธ์ จากค่า r อธิบาย คือ  

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ของที่ท า
การปกครองอ าเภอท่าคันโท พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (0.000) 
และความแกร่งของความสัมพันธ์ในระดับสูง-สูงมาก (r=0.814) กล่าวคือ หากที่ท าการปกครอง
อ าเภอท่าคันโทมีการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงิน
ตอบแทนต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ มีการประเมินผลตามตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทวง
มหาดไทย ทั้งในด้านผลงาน และด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด การพิจารณาผล
คะแนนกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้สอดคล้องกัน และมีการการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการและเลื่อนเงินตอบแทนอย่างชัดเจน โปร่งใส และเคร่งครัดมากเท่าใด ย่อมส่งผลต่อแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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บทวิพำกษ์และข้อถกเถียง 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำนของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนฯ อ ำเภอท่ำคันโท จังหวัด

กำฬสินธุ์ 
จากผลการศึกษาพบว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  มีแรงจูงใจใฝ่ 

สัมฤทธิ์โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.59 โดยมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความต้องการความสัมพันธ์ ความต้องการ
อ านาจ และความต้องการความส าเร็จ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลวิจัยของ สิริกานต์ จันสา 
(2555) ที่ศึกษาในเรื่องแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดส านักงานสรรพากร
พ้ืนที่เชียงใหม่ 2 มีในระดับค่อนข้างมาก และสอดคล้องกับผลวิจัยของ พัทราภรณ์ จีนกูล (2547 : 
บทคัดย่อ) ที่ศึกษาในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์การสนับสนุนจาก
องค์การกับความส าเร็จในวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยของรัฐ ผลวิจัยพบว่า
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐอยู่ในระดับสูง และสอดคล้อง
กับผลวิจัยของ อมรรัตน์ เทพพิทักษ์ (2552) ที่ศึกษาในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ผลวิจัยพบว่า
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในมีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างมาก สาเหตุ
เพราะรูปแบบการบริหารในปัจจุบันเน้นการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ทุกคนมีอิสระด้านความคิดและ
การการท ามากข้ึน 

สาเหตุที่แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อ าเภอท่าคันโท  
จังหวัดกาฬสินธุ์  อยู่ ในระดับค่อนข้างมาก อาจเป็นเพราะผลจากการปรับเปลี่ยนระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนต าแหน่ง และเงินอ่ืน ๆ ให้แก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษา
ความสงบ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดให้มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อใช้พิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินตอบแทนต าแหน่งให้แก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ า
ต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ จากเดิม
ที่ได้รับเงินตอบแทนในระดับเดียว คือ ต าแหน่งก านัน ได้รับในอัตราเดือนละ 10,000 บาท ต าแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับในอัตราเดือนละ 8,000 บาท และต าแหน่งแพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ทั้ง 4 ต าแหน่งได้รับในอัตรา
เดียวกัน เดือนละ 5,000 บาท ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบขั้นเงินตอบแทน โดยก าหนดขั้นเพ่ิมเติม
ขึ้นมา มีทั้งสิ้น 25 ขั้น แต่ละขั้นจะมีการขยับในอัตรา 200 บาทต่อขั้น ซึ่งก านันจะมีเพดานสูงสุดที่ 
15,000 บาท ผู้ใหญ่บ้าน 13,000 บาท และแพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่าย
ปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบเดือนละ 10 ,000 บาท รวมทั้งจากการเพ่ิม
สวัสดิการที่อาจเกิดข้ึนจนเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน ก็มีสิทธิได้เลื่อนขั้นเงินตอบแทนได้ไม่เกิน 7 ขั้น 
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และหากได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือทุพพลภาพในขณะปฏิบัติงานมีสิทธิได้เลื่อนขั้นเงินตอบแทนได้ไม่เกิน 
3 ขั้น ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมและเกื้อกูลให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ให้มีขวัญและ
ก าลังใจ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแรงเสริมที่ท าให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น ซึ่งจาก
ผลการวิจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อ าเภอท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์จะอยู่ในระดับค่อนข้างสูงทุก ๆ ด้าน โดยอธิบายระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จากระดับมากสุด
ไปหาระดับน้อยสุด ดังนี้ 

ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในด้านความต้องการความสัมพันธ์ อยู่ในระดับ
ค่อนข้างมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.70 โดยด้านนี้อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ มีความต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับในสังคมที่เป็นอยู่ ต้องการมี
มนุษยสัมพันธ์ต่อทุกคน โดยจะหลีกเลี่ยงการมีปัญหาหรือขัดแย้ง และให้ความร่วมมือในการท างาน
เป็นทีมมากกว่าโดดเดี่ยว ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลวิจัยของ สิริกานต์ จันสา (2555) ได้ศึกษา
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดส านักงานสรรพากร พ้ืนที่เชียงใหม่ 2 พบว่า
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านความต้องการความผูกพันอยู่ในระดับมาก โดยข้าราชการให้ความส าคัญกับ
การท างานภายใต้บรรยากาศของความร่วมมือมากกว่าการแข่งขันและพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
ให้เกิดในองค์กร โดยอธิบายว่าลักษณะภารกิจของหน่วยงาน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างฝ่ายหรือส่วนงานต่าง ๆ กระบวนการขั้นตอนการท างานจึงมีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะ
เชื่อมโยงและสนับสนุนกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เป้าหมายหลักของหน่วยงาน นอกจากนี้  
ยังสอดคล้องกับผลวิจัยของ เอ้ือมพร บัวสรวง (2551) ในเรื่องการประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แต่ละ
ด้านของพนักงานอัยการในส านักงานอัยการเขต 5 พบว่า ให้ความส าคัญกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้าน
ความผูกพันมากที่สุด และพนักงานต้องการได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานและการท างานในกลุ่ม
เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จของงานมากกว่าการท างานด้วยตัวเองคนเดียว 

ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในด้านความต้องการอ านาจ ซึ่งเป็นล าดับรองลงมา 
อยู่ในระดับค่อนข้างมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.54 ทั้งนี้ เนื่องจาก
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เป็นต าแหน่งที่มีอยู่คู่กับสังคมและการปกครองของไทยมาอย่างยาวนาน เป็นผู้ท า
หน้าที่ปกครองราษฎรในเขตหมู่ต าบล และหมู่บ้าน จึงมีความคาดหวังความก้าวหน้าในอาชีพ และ
พยายามแสดงศักยภาพโดยการพยายามท างานอย่างเต็มที่เพ่ือให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของหน่วยงาน
อ่ืน ๆ โดยต้องการให้ผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงานยอมรับในความคิดเห็น และโน้มน้าวให้ปฏิบัติ
ตาม ร่วมทั้งเป็นต าแหน่งที่ต้องเป็นผู้น ากลุ่มเพ่ือแสดงศักยภาพทักษะความรู้ความสามารถ มีความ
ต้องการความมีอิสระในการคิด ตัดสินใจท างานด้วยตนเอง และต้องการให้ผู้บังคับบัญชายอมรับและ
เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถ และผลงานของตน ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลวิจัยของ 
สิริกานต์ จันสา (2555) ได้ศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดส านักงาน
สรรพากร พ้ืนที่เชียงใหม่ 2 พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านความต้องการความมีอ านาจ อยู่ในระดับ
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ค่อนข้างมาก โดยข้าราชการสังกัดส านักงานสรรพากร พ้ืนที่เชียงใหม่ 2 ต้องการความเป็นอิสระใน
การคิดตัดสินใจด้วยตนเอง เพ่ือให้เพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชายอมรับและปฏิบัติตามการแสดง
ภาวะผู้น าเพ่ือแสดงศักยภาพความรู้ความสามารถ 

ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในด้านความต้องการความส าเร็จ ซึ่งเป็นล าดับสุดท้าย 
อยู่ในระดับค่อนข้างมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.53 ทั้งนี้  เนื่องจาก
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต าแหน่งที่จะต้องประสานและรับภารกิจจากภาครัฐเกือบทุกกระทรวงเพ่ือ
น ามาขยายผลเพ่ือปฏิบัติในระดับหมู่บ้าน จึงต้องท าให้มีการวางแผนและก าหนดตารางการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้สามารถท างานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพ ผลการวิจั ยครั้งนี้
สอดคล้องกับผลวิจัยของ สิริกานต์ จันสา (2555) ได้ศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการสังกัดส านักงานสรรพากร พ้ืนที่เชียงใหม่ 2 พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านความต้องการ
ความส าเร็จ อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ทั้งนี้  เนื่องจากข้าราชการสังกัดส านักงานสรรพากร พ้ืนที่
เชียงใหม่ 2 ต้องการท างานในหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ สามารถอธิบายได้ว่า 
ข้าราชการสังกัดส านักงานสรรพากร พ้ืนที่เชียงใหม่ 2 ต่างได้รับมอบหมายงานในหน้าที่ เมื่อได้รับ
มอบหมาย ย่อมมีเป้าหมาย และมีตัวชี้วัดการท างานเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท าให้เจ้าหน้าที่ต้องมุ่งมันท างานในหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เต็ม
ความสามารถ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหลักของกรมสรรพากร และสอดคล้องกับผลวิจัย
ของอมรรัตน์ เทพพิทักษ์ (2552) ที่พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของเจ้าหน้าที่ กรมการค้าภายใน 
ด้านความมุ่งม่ันพยายาม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง เพราะข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในองค์กร
ย่อมได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามเป้าหมาย ท าให้ต้องมุ่งมั่นที่ท างานอย่างเต็มความสามารถ 
แม้จะมีปัญหาหรืออุปสรรคก็ตาม แสดงให้เห็นว่าเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของหน่วยงานยังเป็น
ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการท างานเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ น าไปสู่ผลส าเร็จของงาน
และเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านความต้องการความส าเร็จ 

กำรปฏิบัติหน้ำที่ของท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอท่ำคันโท ตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อเลื่อนเงินตอบแทนต ำแหน่งก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนฯ  

จากผลการศึกษาที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ งานเ พ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนต าแหน่ง ก านัน                        
ผู้ใหญ่บ้านฯ โดยรวมเคร่งครัดค่อนข้างมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.59 โดยมีผลของการปฏิบัติของที่ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลเพ่ือเลื่อนขั้นเงินตอบแทนต าแหน่ง
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินผล และ
การแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินตอบแทน อยู่ในระดับเดียวกัน 2) การประเมินผล
การปฏิบัติงานฯตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทวงมหาดไทย และ 3) การพิจารณาผลคะแนนกับ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร อธิบายได้ ดังนี้ 
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ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนขั้นเงินตอบแทน
ต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และด้านและการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินตอบ
แทน อยู่ในระดับเดียวกัน พบว่ามีการปฏิบัติเคร่งครัดค่อนข้างมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.61 และล าดับรองลงมาคือด้านการประเมินผลการปฏิบัติง านฯ 
ตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทวงมหาดไทยฯก าหนด พบว่ามีการปฏิบัติเคร่งครัดค่อนข้างมากอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.58 ซึ่งภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนต าแหน่ง และเงินอ่ืน ๆ ให้แก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล  
สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้นเงินตอบแทน
ต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ซึ่งที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโท ได้มีการชี้แจงเพ่ือซักซ้ อม
ความเข้าใจเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนเงินตอบแทนต าแหน่งฯ ให้แก่ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบอย่างชัดเจน เพ่ือความโปร่งใสและเป็นธรรมให้แก่ผู้ประเมิน และผู้รับการ
ประเมิน ผลปรากฏว่าตั้งแต่มีการประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าวในปี พ.ศ.2559 
เป็นต้นมา ที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโท ยังไม่ได้มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องใด  ๆ กับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินตอบแทนต าแหน่งฯ 

เป็นที่น่าสงสัยคือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ บางคนที่พ่ึงเข้ารับต าแหน่งมีความเข้าใจในเนื้อหาของ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานยังน้อยน้อย เพราะความเข้าใจในเนื้อหาและวัตุประสงค์ของในการ
ประเมินหน่วยปฏิบัติในที่นี้คือที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโท จะส่งผลต่อความส าเร็จในการน าการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ธันยวัฒน์ รัตนสัค (2552 : 188) ที่กล่าวว่า 
ความเข้าใจในเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของนโยบายเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลว
ของการน านโยบายไปปฏิบัติ ด้านการพิจารณาผลคะแนนกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพบว่ามีการ
ปฏิบัติ เคร่งครัดค่อนข้างมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.54 
หากพิจารณาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงิน
เงินตอบแทน ด้านอื่น ๆ แล้วพบว่า มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งในผู้ท าวิจัยมีความคิดเห็นว่าการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ด้านการพิจารณาผลคะแนนกับวงเงินที่ได้รับจัดสรรถือเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคัญมากที่สุด
ในการประเมินเนื่องจากมีผลต่อขวัญก าลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ 
จากการศึกษาพบปัญหา ได้แก่ สาเหตุแรก เกิดจากความไม่ชัดเจนเรื่องของการจัดสรรวงเงินส าหรับ
เลื่อนขั้นเงินตอบแทนให้กับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ข้อเท็จจริงว่าตามข้อ 3.1.4 คือการเลื่อนขั้นเงินตอบ
แทนต าแหน่งมีส่วนของการเลื่อนขั้นดีเด่น หรือ เลื่อน 2 ขั้น ซึ่งถือเป็นความดีความชอบพิเศษ แต่ใน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนต าแหน่ง ก านัน
ผู้ใหญ่บ้านฯ ยังคงใช้รูปแบบการพิจารณาเลื่อนขั้นรวมกันทุกต าแหน่ง โดยมิได้ก าหนดให้มีการ
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แบ่งแยกระดับต าแหน่ง หรือระดับหน้าที่ และความรับผิดชอบ แม้ว่าการใช้รูปแบบการให้รางวัลความ
ดีความชอบดังกล่าวจะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แต่ในทางปฏิบัติแล้ววิธีการดังกล่าว
เป็นการสร้างความสงสัยให้กับผู้รับการประเมินว่า ผู้บังคับบัญชาได้ใช้หลักคุณธรรม หลักความรู้
ความสามารถ และหลักผลงาน มาใช้พิจารณาผลคะแนนเพื่อการเลื่อน 2 ขั้น จริงหรือไม่ สาเหตุที่สอง 
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนโดยใช้หลักคุณธรรม หลักความรู้ความสามารถ
และหลักผลงานมาใช้นั้น สามารถท าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการประเมินได้ยาก เนื่องมาจาก
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานมีข้อจ ากัดหลายประการ เช่น ความแตกต่างของหน้าที่ 
ภาระงาน ความรับผิดชอบ แม้ว่าจะมีต าแหน่งเดียวกัน งานที่จะน ามาประเมินอาจมีความแตกต่างกัน 
สอดคล้องกับผลการศึกษาสภาพปัญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ Richard S. William 
(2002) (อ้างถึงใน ปิยวัฒน์ แก้วกัณฑรัตน์, 2551) พบว่า คุณลักษณะของต าแหน่งงานบางต าแหน่งไม่
สามารถจะสังเกตเห็นผลงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีสาเหตุมาจากความไม่เข้าใจในหลักการเรื่องการ
ก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้นเงินตอบ
แทนต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ยังไม่ได้สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงได้ 
และอาจเป็นสิ่งที่ท าลายขวัญและก าลังใจ ความสมัครสมานสามัคคี และก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ
ความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตามมาในอนาคต 

บทสรุป 
ผลจากการศึกษา แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อ าเภอท่าคันโท 

จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับค่อนข้างมาก เป็นเพราะที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโทปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนต าแหน่ง และเงินอ่ืน ๆ ให้แก่ก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ฝ่ายรักษาความสงบ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 (ฉบับใหม่) อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเมื่อศึกษาผลการ
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ของที่ท าการปกครองอ าเภอ
ท่าคันโท กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อ าเภอท่าคันโท ซึ่งมีผลของ
ความสัมพันธ์กันในระดับกันสูง-สูงมาก ซึ่งหมายถึง ที่ท าการปกครองอ าเภอท่าคันโทได้มีการเตรียม
ความพร้อมก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีขั้นตอนการประเมินผลการเลื่อนเงินตอบแทน
ต าแหน่งถูกต้องตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทวงมหาดไทย ทั้งในด้านผลงาน และด้านคุณลักษณะการ
ปฏิบัติงานโดยมีขั้นตอนอย่างเคร่งครัด มีการพิจารณาผลคะแนนกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้มี
ความสอดคล้องกัน และมีการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินตอบแทนอย่างชัดเจน 
โปร่งใส 
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ซึ่งทั้งหมดเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมและเกื้อกูลให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ให้มีขวัญและก าลังใจ 
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อย และเพ่ือบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
ให้แก่ประชาชนต่อไป 
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กำรประเมนิผลโครงกำรพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) 

วารุณี สุขสุวรรณ*  
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “การประเมินผลโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)” เป็นการศึกษาวิจัย เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research)  มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือ
ประเมินผลโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น และศึกษาถึงปัจจัยที่ส่ งผลต่อศักยภาพในการด าเนินโครงการฯ 
โดยแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารหรือผู้แทนจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลใน
พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น จ านวน 25 คน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น จ านวน 1 คน และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่
ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือ ข้อสั่งการ บทความ เอกสาร 
งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพในการจัดท าหน้ากากอนามัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโรโคนา 
2019 (COVID) คือ งบประมาณ สาเหตุที่งบประมาณเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อศักยภาพในการ
จัดท าหน้ากากอนามัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรมาให้เพ่ือ
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าหน้ากากอนามัยเฉลี่ย 4.50 บาท/ชิ้นนั้นไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีไม่สามารถจัดหางบประมาณเพ่ิมเติมส าหรับเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในจัดท า
หน้ากากอนามัยไม่สามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้ครบถ้วนตามจ านวนที่รัฐบาลก าหนด แต่ส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสามารถจัดท าหน้ากากอนามัยได้ครบถ้วนหรือสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด
ได้นั้นเพราะว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้นใช้งบประมาณจากเงินสะสมของตนเองและ
สามารถแสวงหาแหล่งงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนเพ่ิมเติมได้ ทั้งนี้ จากผลการศึกษายังพบว่า 
ปัญหาส าคัญในการด าเนินโครงการฯ นอกเหนือจากปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอแล้วยังมี 
ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดท าหน้ากากอนามัยที่มีราคาสูงและขาดตลาด และปัญหาเรื่อง
กระบวนการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวแม้ว่าจะไม่ส่งผลต่อศักยภาพในการจัดท า
หน้ากากอนามัยแต่ก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดท าหน้ากากท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท า
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหน้ากากอนามัยล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
E-mail: Varunee.soo@stu.nida.ac.th 



567 
 

ค ำส ำคัญ: หน้ากากอนามัย, โคโรนา 2019 (COVID-19), องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. บทน ำ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่สุดในรอบร้อยปีของมนุษยชาติ
โดยโลกได้รับรู้เรื่องโรคติดต่อปริศนานี้หลังจากทางการจีนยืนยันข้อมูลเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2562 ว่าเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่
กว่า 11 ล้านคน โดยหลังจากน าตัวอย่างไวรัสไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการโดยการถอดรหัสทาง
พันธุกรรมพบว่าเป็นเชื้อไวรัสสายพันธ์ใหม่เรียนกันว่าไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นสายพันธ์ที่ 7 ที่ถูกค้นพบ 
เชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นตระกูลเดียวกับซาร์ส (SARS) และเมอร์ (MERS) ซึ่งเวลาต่อมาองค์การอนามัย
โลก ประกาศชื่อที่เป็นทางการส าหรับใช้เรียกโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ว่า 
“โควิด-ไนน์ทีน” (Covid-19) โดยลักษณะอาการของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จะมี
อาการเริ่มแรก คือ มีไข้ ตามมาด้วยอาการไอแห้ง ๆ หลังจากนั้นราว 1 สัปดาห์จะมีปัญหาหายใจ
ติดขัด ผู้ป่วยอาการหนักจะมีอาการปอดบวมและอักเสบร่วมด้วย หากอาการรุนแรงมากอาจท าให้
อวัยวะภายในล้มเหลว โดยเชื้อไวรัสชนิดนี้ยังไม่มียาหรือวัคซีนที่ใช้รักษา  

หลังจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หลายประเทศก็ได้มีการ
ออกมาตรการเพ่ือยับยั้ง และป้องกันการแพร่ระบาด อาทิ การยกเลิกเที่ยวบินทั้งในประเทศ และ
ระหว่างประเทศ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การยกเลิกกิจกรรมที่เป็นการ
รวมกลุ่มของคนจ านวนมาก การห้ามประชาชนเดินทางข้ามจังหวัด มาตรการส่งเสริมให้มีการท างานที่
บ้าน (Work From Home) และที่ส าคัญคือการรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือ
ด้วยเจลแอลกอฮอล์ แน่นอนว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ท าให้
ประชาชนมีความต้องการหน้ากากอนามัยเพ่ิมข้ึนส่งผลให้สินค้ามีราคาสูงและขาดแคลน ด้วยเหตุนี้จึง
ได้มีการจัดท าโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ขึ้น 

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นการด าเนินการเพ่ือขยาย
ผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันตนเอง ซึ่งโครงการดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งด าเนินการไปก่อนหน้านี้แล้ว ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมิติวันที่ 13 
มีนาคม พ.ศ. 2563 อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นจ านวน 225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้าน
บาท) ส าหรับเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าหน้ากากอนามัยจากผ้า ภายใต้ชื่อโครงการพลังคนไทย
ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 7,774 แห่ง มีเป้าหมายให้การผลิตหน้ากากอนามัยจากผ้าจ านวนทั้งสิ้น 50 ล้าน

https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_thTH779TH779&sxsrf=ALeKk02K-bTlBWQWLLgyU_1coXbcHuSUMg:1588574261990&q=social+distancing&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiY79akzJnpAhVx63MBHRiqDYYQkeECKAB6BAgQECo
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ชิ้น เพ่ือแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นท่ีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยมีแนวทางการ
ด าเนินโครงการ ดังนี้ 

1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ที่ผ่านการฝึกอบรมตาม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
การจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันตนเอง มาแล้ว ได้น าความรู้ไปขยายผลโดยการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้และทักษะในการจัดท าหน้ากากาอนามัยจากผ้าให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือ
ชุมชนในพ้ืนที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายทีมครู ก . ตามข้อ 1) เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครถ่ายทอดความรู้และทักษะการจัดท าหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนใน
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชนเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงกิจกรรมการจัดท าหน้ากากอนามัยจากผ้าไว้ใช้เองใน
ครัวเรือน 

ส าหรับการจัดท าหน้ากากอนามัยจากผ้านี้เป็นการระดมความร่วมมือระหว่างทีมครู ก . และ
ประชาชนในพื้นท่ี โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดท าหน้ากาก
อนามัยจากผ้า โดยอาจใช้สถานที่จัดโครงการ อาทิ ศาลากลางบ้าน ศาลาวัด ศาลาประชาคม 
โรงเรียน ศูนย์สุขภาพชุมชน หรือสถานที่ราชการ โดยให้ค านึงถึงความเหมาะสม ความสะดวกในการ
เดินทางและการประสานความร่วมมือของประชาชนในพื้นท่ีด้วย โดยเฉพาะกลุ่มตัดเย็บผ้าที่มีจักรเย็บ
ผ้าให้น ามาใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย รวมถึงสอนการตัดเย็บด้วยมือของวิทยากรครู ก . โดยแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดท าหน้ากากอนามัยควบคู่กัน  

3) การใช้จ่ายงบประมาณเมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณใน
ลักษณะเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าหน้ากากอนามัยจากผ้า
ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับเป็น
รายได้ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าหน้ากากอนามัยจากผ้า โดยไม่
ต้องตราเป็นเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2541 ข้อ 36 วรรคสอง และให้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ กฎ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

4) การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าหน้าอนามัยประกอบไปด้วย ผ้า,  ไส้ไก่ 
หรือยางยืดส าหรับใช้ในการเกี่ยวหู, ด้ายและเข็มเย็บผ้า, กรรไกรตัดผ้า, ไม้บรรทัด, สีเขียนผ้า, เข็ม
หมุด หรือวัสดุอ่ืน ๆ โดยลักษณะผ้าที่ใช้เป็นวัสดุในการจัดท าหน้ากากอนามัยให้ค านึงถึงมาตรฐาน
ความปลอดภัย และสุขอนามัย อาทิ ผ้าสาลูเนื้อแน่น ผ้าฝ้าย ผ้าทอมือ ผ้าจากศูนย์ศิลปาชีพ หรือผ้า
ชนิดอ่ืนตามความเหมาะสม ซึ่งสามารถน ามาท าความสะอาดและน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ทั้งนี้ สามารถ
ถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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5) การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามโครงการฯ  
ให้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกครั้งเมื่อมีการด าเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง
ผ่านเว็บไซต์ www.dla.go.th หัวข้อ ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ อปท . 
(e-plan) ไปจนกว่าจนกว่าการด าเนินการจะสิ้นสุด ทั้งนี้ ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว 

จังหวัดขอนแก่น มีเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือจัดท าหน้ากากอนามัยจ านวน 244 แห่ง โดยวงเงินที่ได้รับจัดสรรมีจ านวนจ านวน 6,843,132 
บาท และมีเป้าหมายให้การจัดท าหน้ากากอนามัยจ านวน 1,520,696 ชิ้น บัดนี้ เทศบาลต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นได้ด าเนินโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัย  
จึงสนใจที่จะประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพในการ
จัดท าหน้ากากอนามัยภายใต้งบประมาณและเวลาที่จ ากัด เพ่ือเป็นข้อมูล และข้อเสนอแนะเชิงการ
บริหารจัดการต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

2.1 เพ่ือประเมินผลโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 
 
3. ค ำถำมกำรวิจัย 

3.1 ศักยภาพในการจัดท าหน้ากากอนามัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการพลัง
คนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ขึ้นอยู่กับปัจจัยใด 

3.2 ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) คืออะไรและมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร 
 
4. วรรณกรรมและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

4.1 ควำมหมำยของกำรประเมินผลโครงกำร 
นิสา ชูโต (2542) ได้ให้ความหมายของการประเมินผลโครงการไว้ว่า การประเมินผล

โครงการ หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ความหมาย ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความต้องการ 
การหาแนวทาง วิธีการปรับปรุง วิธีการจัดการเกี่ยวกับโครงการและหาผลที่แน่ใจว่าเกิดจากโครงการ
เพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการให้ดีขึ้น 

ประชุม รอดประเสริฐ (2542) กล่าวว่า การประเมินผลโครงการ คือ กระบวนการในการเก็บ
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อย
ของโครงการนั้นอย่างเป็นระบบ และตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแกไขโครงการนั้นเพ่ือด าเนินงานต่อไป
หรือจะยุติการด าเนินโครงการนั้นเสีย 
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Freeman (1982; อ้างอิงใน สุนีรัตน์ จันทร์รัก, 2554) ได้ให้ความหมายของการประเมินผล
โครงการว่า เป็นการพิจารณาโครงการ ปัจจัยน าเข้า ได้รับการด าเนินการตามแผนที่วางไว้หรือไม่ และ
เพ่ือก าหนดว่าโครงการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือขยายผลไปในทิศทางใด สอดคล้องกับความ
ตั้งใจหรือไม่  

Suchman (1977; อ้างอิงใน สุนีรัตน์ จันทร์รัก, 2554) กล่าวว่า การประเมินผลโครงการ
เป็นการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือการใช้เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพ่ือหาข้อมูลที่
เป็นจริงและเชื่อถือได้เกี่ยวกับโครงการ เพ่ือตัดสินใจว่าโครงการดังกล่าวดีหรือไม่ดีอย่างไร หรือเป็น
การค้นหาว่าผลผลิตของกิจกรรมเป็นไปตามความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ 

4.2 ประเภทของกำรประเมินผลโครงกำร 
ประเภทของการประเมินผลโครงการมีหลายประเภทโดยสามารถแบ่งตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้

ก าหนดขึ้นได้ ดังนี้ 
สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ (2531) ได้แบ่งการประเมินผลโครงการออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1) การประเมินก่อนการด าเนินงาน เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับ

การก าหนดและเลือกท าโครงการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของการท าโครงการ ปัญหาความ
จ าเป็น ความเป็นไปได้ และการวิเคราะห์ผลตอบแทน 

2) การประเมินระหว่างด าเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินงานเป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง  

3) การประเมินหลังการด าเนินงาน เป็นการประเมินที่จัดท าข้ึนเมื่อการปฏิบัติงานโครงการได้
เสร็จสิ้นแล้ว การประเมินนี้จะพิจารณาถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) การด าเนินงานของโครงการ สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้เพียงใด ส า
เสร็จตามที่คาดหวังไว้เพียงใด ซึ่งเป็นการพิจารณาผลผลิตของโครงการ 

(2) เป็นการตรวจสอบดูผลพลอยได้อย่างอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์
ซึ่งเรียกว่า เป็นการศึกษาผลกระทบของโครงการทั้งด้านบวกและด้านลบ เช่นผลกระทบที่มีต่อสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง ความเชื่อ ค่านิยม เป็นต้น 

(3) เป็นการสรุปผลรวมของการด าเนินโครงการว่า วัตถุประสงค์ของโครงการเป็น
เช่นไร ทรัพยากรในโครงการเป็นอย่างไร การด าเนินงานโครงการเป็นอย่างไรมีความส าเร็จและความ
ล้มเหลวเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร หากมีการด าเนินการในช่วงต่อไปมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
ปรับปรุงในส่วนใด 

เสาวนิตย์ ชัยมุสิก (2545) ได้ระบุว่าการประเมินผลโครงการสามารถจ าแนกได้ 3 แบบ ดังนี้ 
1) การประเมินก่อนการด าเนินโครงการ (Pre-Evaluation) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 

ประเภทย่อย ๆ คือ 
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(1) การศึกษาความเป็นไปได้ก่อนการท าโครงการ (Feasibility Study) ได้แก่  
การประเมินปจัจัยแวดล้อม ก าลังคน การเงิน การจัดการ และเทคโนโลยีที่จะใช้ท างานตามโครงการ 

(2) การประเมินร่างโครงการ (Project Appraise) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและ
วิเคราะห์เค้าโครงของโครงการว่าเชื่อถือได้ และปฏิบัติได้จริงเพียงใด โดยการศึกษาความสอดคล้อง
และความเหมาะสมระหว่างหลักการ เหตุผล จุดประสงค์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ งบประมาณ 
ช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติและผลที่คาดว่าจะได้รับมือผลกระทบที่เกิดขึ้นว่ารับได้เพียงใด หรืออาจกล่าว
ว่าเป็นการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมระหว่างผลผลิต (Output) กระบวนการ 
(Process) และปัจจัยน าเข้า(Input)นั่นเอง 

2) การประเมินผลขณะด าเนินการ (On-going Evaluation) ลักษณะการประเมินผลนี้มี
ความส าคัญมาก บางคนเรียกว่า การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมิน
เพ่ือปรับปรุง (Formative) ปกติจะครอบคลุมกิจกรรม 2 ประเภท ได้แก่ การติดตาม และการ
ประเมินสรุปในแต่ละช่วงของงาน ซึ่งบางครั้งเรียกว่า การประเมินครึ่งโครงการ 

3) การประเมินหลังด าเนินงาน (Post Evaluation) เป็นการประเมินผลสรุปหลังการ
ด าเนินงานหรือโครงการสิ้นสุดลงแล้วเพ่ือดูว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเกิดผลตามที่
คาดหวังไว้เพียงใด มีผลพลอยได้หรือผลกระทบอะไรเกิดข้ึนบ้าง 

ส าราญ มีแจ้ง (2544) ได้น าเสนอประเภทของการประเมินโครงการไว้ 2 ลักษณะ คือ 
1) การประเมินรวมสรุป ใช้ในการตัดสินใจต่อโครงการในอนาคต ซึ่งจะแสดงความเชื่อมั่นใน

ผลการประเมินและสรุปผลการประเมินที่ชัดเจน ตัดสินใจได้ 
2) การประเมินความก้าวหน้าเป็นระยะ มี 3 ประเภท คือ การประเมินการด าเนินงาน  

การประเมินความก้าวหน้า และการประเมินด้านเทคนิค 
เชาว์ อินใย (2553) ได้แบ่งประเภทการประเมินโครงการออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
1) แบ่งตามวัตถุประสงค์การประเมิน แบ่งได้ 2 ประเภทย่อย ๆ ดังนี้ 

(1) การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) เป็นการประเมินระหว่าง
การด าเนินงานควบคู่ไปกับการด าเนินโครงการโดยพิจารณาความก้าวหน้าของสิ่งที่ประเมินว่า
จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงส่วนใด อีกทั้งรวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 

(2) การประเมินสรุป (Summative Evaluation) เป็นการประเมินผลเมื่อการ
ด าเนินงานสิ้นสุดลงเพื่อตรวจสอบว่าโครงการได้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ การใช้
ทรัพยากรเป็นไปเพียงพอและคุ้มค่าหรือไม่ มีผลกระทบหรือผลพลอยได้อะไรบ้าง 
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2) แบ่งตามช่วงเวลาของการประเมิน แบ่งได้ 8 ประเภทย่อย ๆ ดังนี้ 
(1) การประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) เป็นการประเมิน

เบื้องต้นก่อนที่จะจัดท าโครงการ ความต้องการและความจ าเป็น คือ ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควร
จะเป็นกับสภาพที่เป็นอยู่ ท าให้เกิดความจ าเป็นในการจัดท าโครงการขึ้น สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การประเมินความต้องการและความจ าเป็นมีประโยชน์ในการก าหนด
นโยบายและการวางแผน 

(2) การประเมินความเป็นไปได้ (Feasibility Evaluation) เป็นการศึกษาสภาพ
ความพร้อมด้านต่าง ๆ ในการจัดท าโครงการ วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่จ าเป็นต่อความส าเร็จในการท า
โครงการ เช่น ทรัพยากรบุคคล เทคนิค สภาพภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ เป็น
ขั้นตอนที่ควรท าก่อนการเขียนโครงการ 

(3) การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินทรัพยากรที่
จ าเป็นที่จะน ามาใช้ในการด าเนินโครงการว่ามีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ 
อาทิ งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา กลุ่มเป้าหมาย เทคโนโลยีและแผนการด าเนินงาน 

(4) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินการบริหาร
โครงการ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ การน าปัจจัยน าเข้าของโครงการมาใช้เหมาะสมหรือไม่ 
มีประโยชน์ในการค้นหาจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการ 

(5) การประเมินผลผลิต (Output/Product Evaluation) เป็นการประเมินผลที่ได้
จากโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ คุ้มค่าเพียงใด โดยน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ผลการประเมินจะท าให้ได้สารสนเทศในการพิจารณาตัดสินใจ ยุติ ขยาย 
ปรับปรุงโครงการ 

(6) การประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบ (Outcome/Impact Evaluation) เป็นการ
ประเมินผลการด าเนินงานจากโครงการที่จัดท าขึ้นก่อให้เกิดผลอ่ืนใดเกิดขึ้นตามมาหรือไม่ทั้งนี้อาจ
เป็นทั้งผลกระทบด้านบวกและด้านลบ 

(7) การประเมินการติดตาม (Follow up Evaluation) เป็นการประเมินเมื่อสิ้นสุด
โครงการไปแล้วระยะหนึ่ง เช่น อาจเป็น 6 เดือน 1 ปี หรือ 2 ปี เพ่ือดูผลที่ได้จากการด าเนินโครงการ 
ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนขึ้น 

(8) การประเมินอภิมาน (Meta Evaluation) เป็นการประเมินงานประเมิน เป็นการ
พิจารณาตัดสินคุณภาพหรือคุณค่าของการประเมิน ท าให้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนของรายงานการ
ประเมินและท าให้ทราบว่ารายงานการประเมินครอบคลุมกิจกรรมของวงการประเมินหรือไม่ 

3) แบ่งตามผู้ประเมิน แบ่งได้ 2 ประเภทย่อย ๆ ดังนี้ 
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(1) การประเมินโดยผู้ประเมินภายใน (Internal Evaluator Evaluation) ผู้ประเมิน
เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานกับสิ่งที่ประเมิน ข้อดี คือ ท าให้ทราบและเข้าใจในสิ่งที่
ประเมินได้เป็นอย่างดี ข้อเสีย คือ เมื่อมีความเก่ียวข้องจึงอาจมีความล าเอียงเกิดขึ้นได้ 

(2)  การประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก (External Evaluator Evaluation) 
ผู้ประเมินไม่ได้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่ได้ปฏิบัติงานกับสิ่งที่ประเมิน ข้อดีคือ มีความเป็น
กลางในประเมิน ข้อเสีย คือ ไม่เข้าใจ ไม่ทราบรายละเอียดสิ่งที่ประเมิน และเนื่องจากเป็น
บุคคลภายนอกอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือในการด าเนินการประเมิน 

4) แบ่งตามมิติการประเมินได้ 4 ประเภทย่อย ๆ ดังนี้ 
(1) การประเมินตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ การประเมินความก้าวหน้า การประเมินผล

สรุป และการประเมินเพ่ือพัฒนา 
(2) การประเมินตามข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลเชิงปริมาณ คุณภาพ และแบบผสม 
(3) การประเมินตามวิธีการประเมิน ได้แก่ การประเมินเชิงธรรมชาติและเชิงทดลอง 
(4) การประเมินตามจุดเน้นที่ประเมิน ได้แก่ การประเมินกระบวนการ ผลลัพธ์ 

ผลกระทบ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลตอบแทนและการวิเคราะห์ต้นทุนกับประสิทธิผล 
5) แบ่งตามช่วงเวลาเพ่ือเอ้ือต่อการประเมิน แบ่งได้ 3 ประเภทย่อย ๆ ได้แก่ 

(1) การประเมินก่อนด าเนินงาน เป็นการประเมินก่อนจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โครงการ โดยมุ่งเน้นการประเมินตัวโครงการว่ามีความสอดคล้องสัมพันธ์กันในแต่ละส่วนหรือไม่ 
มีความเป็นไปได้ คุ้มทุน มีเวลาเพียงพอหรือไม่ และจะมีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรที่ท าให้โครงการ 
ไม่สามารถด าเนินการได้ การประเมินก่อนด าเนินงานมีประโยชน์ในการตัดสินใจด าเนินโครงการหรือ
ล้มเลิกโครงการ 

(2) การประเมินระหว่างการด าเนินงาน การประเมินแบบนี้ควบคู่ไปกับการ
ด าเนินงานของโครงการโดยพิจารณาความก้าวหน้าของสิ่งประเมินว่าจ าเป็นต้อ งมีการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงส่วนใด อีกทั้งรวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ส าหรับปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมและท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 

(3) การประเมินหลังด าเนินงาน เป็นการประเมินผลเมื่อการด าเนินงานสิ้นสุดลงแล้ว 
โดยท าการตรวจสอบว่าโครงการได้บรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด ผลที่เกิดขึ้น
ได้ใช้ทรัพยากรไปอย่างเพียงพอคุ้มค่าหรือไม่ มีผลกระทบหรือผลที่ไม่ได้คาดหวังหรือผลพลอยได้
อะไรบ้าง 

จากที่ได้กล่าวถึงประเภทของการประเมินผลการประเมินข้างต้น ผู้วิจัยขอสรุปว่า การ
ประเมินผลโครงการนั้นสามารถแบ่งได้หลายแบบขึ้นอยู่กับว่าผู้ประเมินจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่ง
การประเมินนั้น โดยสรุปแล้วการประเมินผลโครงการที่ท าให้สามารถได้ข้อมูลที่ครบถ้วน สามารถ
แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ได้ทุกมิติ คือ การประเมินโครงการที่แบ่งตามช่วงเวลา ประกอบไปด้วย 1) การ
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ประเมินก่อนด าเนินโครงการ 2) การประเมินระหว่างด าเนินโครงการ 3) การประเมินหลังด าเนิน
โครงการ และ 4) การประเมินติดตามผลการด าเนินงาน 

4.3 ขั้นตอนของกำรประเมินโครงกำร 
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2546) ได้กล่าวถึงขั้นตอนของการประเมินโครงการไว้ว่า 

การประเมินโครงการประกอบได้ด้วย 6 ขัน้ตอน ดังนี้ 
1) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ก่อนท าการประเมินโครงการผู้ประเมินจะต้อง

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพราะจะท าให้ผู้ประเมินเข้าใจความเป็นมาของโครงการ 
สภาพแวดล้อม วัตถุประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ผู้ประเมินสามารถก าหนดประเด็น
การประเมินและตัวชี้วัดต่อไปได้ 

2) การก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน ขั้นตอนนี้ผู้ประเมินจะต้องตอบค าถามให้ได้ว่า  
จะประเมินโครงการอะไร ประเมินไปท าไม เพ่ือใคร หรือใครเป็นผู้ใช้ผลการประเมิน ข้อมูลที่จะตอบ
ค าถามเหล่านี้ได้มาจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ การสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ผู้สนับสนุนโครงการ 

3) การก าหนดขอบเขตของการประเมิน เป็นขั้นตอนที่ส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่งที่จะท าให้การ
ประเมินโครงการสามารถด าเนินการได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการโดยพิจารณาจากพ้ืนที่ที่จะท า
การประเมิน หน่วยงานที่ต้องการติดตาม บุคคลที่ผู้ประเมินต้องการสัมภาษณ์ เป็นต้น 

4) การพิจารณาก าหนดตัวบ่งชี้และแหล่งข้อมูล การก าหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินสามารถ
ก าหนดได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือจากโมเดลการประเมินเชิงทฤษฎี ตัวบ่งชี้มีทั้งปริมาณ
และคุณภาพในเชิงปริมาณเช่น จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ในเชิงคุณภาพเช่น ความเหมาะสมความ
สอดคล้อง เป็นต้น 

5) การวิเคราะห์ข้อมูล สามารถท าได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผู้
ประเมินเก็บรวมรวมมา ตัวอย่างเช่น ข้อมูลจ านวนผู้เข้าร่วมอบรมใช้ค่าร้อยละ ความคิดเห็นต่อ
โครงการที่อยู่ในรูปมาตราส่วนประมาณค่า ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ฯลฯ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 

6) การสรุปผลการประเมิน ผู้ประเมินควรเน้นประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ คือ ผลผลิตจากโครงการ 
ปัญหา และข้อจ ากัดของการด าเนินโครงการข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงโครงการ เป็นต้น 

4.4 ทฤษฎีและโมเดลกำรประเมิน 
ทฤษฎีการประเมินมีด้วยกันหลายทฤษฎี แต่ละทฤษฎีมีลักษณะเฉพาะ จุดเด่นจุดด้อยและ

วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการประเมินโครงการใดโครงการหนึ่งจึงไม่ควรยึดติดในเรื่องของ
ทฤษฎีหรือโมเดลการประเมินเพียงอย่างเดียว แต่ต้องพิจารณาถึงบริบทและวัตถุประสงค์ของการ
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ประเมินโครงการ รวมทั้งองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เอ้ือต่อการใช้โมเดลนั้น ๆ ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการใช้โมเดลนั้น ๆ ควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ผู้วิจัยขอสรุปโมเดลการเมินที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) โมเดลการประเมินของไทเลอร์ (1943; อ้างถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี , 2546) 
เป็นแนวคิดของการประเมินที่ยึดจุดหมาย (Goal-base Model) ไทเลอร์ มีความเห็นว่า การประเมิน
คือการเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่ก าหนดได้ โดยมีความเชื่อว่า 
จุดมุ่งหมายทีต่ั้งไว้อย่างชัดเจน รัดกุม และจ าเพาะเจาะจงแล้ว จะเป็นแนวทางช่วยในการประเมินได้
เป็นอย่างดีในปี 1986 ไทเลอร์ได้น าเสนอกรอบแนวคิดของการประเมินโครงการใหม่ (New Tyler, 
1986) โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 6 ส่วน คือ 

(1) การประเมินวัตถุประสงค์ (Appraising Objective) 
(2) การประเมินแผนการเรียนรู้ (Evaluating the learning Plan) 
(3) การประเมินเพ่ือแนะแนวในการประเมินโครงการ (Evaluation to Guild 

Program Development) 
(4) การประเมินเพ่ือน าโครงการไปปฏิบัติ (Evaluation Program Implement) 
(5) การประเมินผลลัพธ์ของโครงการทางการศึกษา (Evaluating the Outcome 

of on Education Program) 
(6) การติดตาม (Follow up) และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 

จุดเด่นองแนวคิดนี้คือมีความสะดวกและขัดเขจนในการประเมิน ข้อจ ากัดคือถ้ามีการก าหนด
วัตถุประสงค์ที่ไม่ชัดเจนอาจน าไปสู่ปัญหาในการประเมิน หรือถ้าวัตถุประสงค์ชัดเจนแล้วก็อาจ
ประสบปัญหาเรื่องการก าหนดเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับการยอมรับหรือไม่
เนื่องจากยังมีความเป็นอัตวิสัย (Subjective) สูง รวมทั้งการประเมินที่ยึดวัตถุประสงค์เป็นหลักจะท า
ให้ละเลยสิ่งอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ท าให้สามารสนเทศที่ได้จากการประเมินมีจ ากัด 

2) โมเดลการประเมินของ มาร์จิน ซี อัลคิน (Marvin C. Alvin, 1969; อ้างถึงใน สุวิมล  
ติรกานันท์ , 2550) ได้ เสนอรูปแบบการประเมินที่ เรียกว่า  CSE (Center for the Study of 
Evaluation approach) จุดเน้นของการประเมินตามแนวคิดนี้คือ เป็นการประเมินเพ่ือการตัดสินใจ 
อัลคินได้ให้ความหมายของการประเมินว่า เป็นกระบวนการก าหนดขอบเขตของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ การเลือกข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปสู่
การจัดท ารายงานสรุปให้กับผู้มีอ านาจตัดสินใจในการเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมกับการด าเนินโครงการ 
ขอบข่ายของการประเมินประกอบไปด้วย 

(1) การประเมินระบบ (System Assessment) เป็นการอธิบายหรือพรรณนาสภาพ
ของระบบเพ่ือเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริง กับความคาดหวังที่เกิดขึ้น การประเมินระบบจะช่วยให้
สามารถก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม สิ่งที่ต้องศึกษาได้แก่ ความต้องการของ
ประชาชน ชุมชนและสังคมที่มีต่อสภาพการณ์ปัจจุบัน  
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(2) การประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning) เป็นการประเมินก่อน

เริ่มด าเนินโครงการ เพ่ือหาข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการตัดสินใจพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมของ
โครงการ ผู้ประเมินต้องหาข้อมูลที่แสดงความคาดหวังที่จะบรรลุเป้าหมาย พร้อมกับประเมินผลที่จะ
ได้รับจากการใช้วิธีการด าเนินงานต่าง ๆ ด้วย เพ่ือให้สามารถเห็นข้อเปรียบเทียบในการแสวงหา
ทางเลือกที่เหมาะสมโดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของปัญหา โดยทั่วไปจะใช้การ
ประเมินจากเกณฑ์ภายนอกและจากเกณฑ์ภายใน 

(3) การประเมินการน าไปใช้เพ่ือด าเนินโครงการ (Program Implementation)  
เป็นการประเมินขณะที่ก าลังด าเนินโครงการ เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินโครงการนั้นเป็นไปตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้วางแผนไว้หรือไม่ ผลที่เกิดขึ้นมีความสอดคล้องกับสิ่งที่วางแผนไว้หรือไม่เพียงไร 

(4) การประเมินเพ่ือปรับปรุงโครงการ (Program Improvement) เป็นการประเมิน
เพ่ือหาข้อมูลที่น ามาใช้ในการด าเนินโครงการให้บรรลุจุดหมาย ผู้ประเมินมีบทบาทส าคัญในการหา
ข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จหรือความล้มเหลวในทุก ๆ ด้านของโครงการ ตลอดจนผลกระทบของ
โครงการที่มีต่อโครงการอื่นเพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงโครงการต่อไป 

(5) การประเมินเพ่ือการยอมรับโครงการ (Program Certification) ขั้นตอนนี้ 
ผู้ประเมินต้องหาข้อมูลข่าวสารรายงานต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจ เพ่ือตัดสินคุณค่าของโครงการ 
ในขั้นตอนนี้ข้อมูลที่ได้จากผู้ประเมินจะท าให้ผู้บริหารได้ตัดสินใจว่า จะด าเนินกับโครงการในลักษณะใด 
อาจยกเลิก ประปรุงใหม่ หรืออาจจะขยายโครงการต่อไปอีก 

3) โมเดลการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam, 1967; อ้างถึงใน สุวิมล  
ติรกานันท์, 2550) แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม และคณะ ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวรูปแบบการประเมินที่
เรียกว่า CIPP Model สตัฟเฟิมบีม ได้ให้ความหมายของการประเมินว่า การประเมินเป็นกระบวนการ
ของการบรรยาย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือนข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งในการประเมินเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ส าคัญมุ่งประเมิน 4 ด้าน 
ดังนี้ 

(1) การประเมินบริบท (Context) เป็นการประเมินความต้องการจ าเป็นเพ่ือ
ก าหนดการด าเนินงานโดยประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น วิธีการประเมินจะใช้การบรรยายและเปรียบเทียบปัจจัยน าเข้าที่ได้รับจริงกับสิ่งที่
คาดหวัง บริบทของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่คาดหวังกับที่เป็นจริง รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของ
ความไม่สอดคล้องระหว่างความเป็นจริงและสิ่งที่คาดหวัง โดยการประเมินบริบทจะท าให้ได้ข้อมูล
ส าคัญ เพ่ือช่วยในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นการ
ตรวจสอบเพ่ือตอบค าถามต่าง ๆ เช่น เป็นโครงการที่สนองปัญหา หรือความต้องการที่แท้จริงหรือไม่ 
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วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายองค์กรหรือไม่ โครงการมีความ
เป็นไปได้ในแง่ของโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากองค์การต่าง ๆ หรือไม่ เป็นต้น 

(2) การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) เป็นการตรวจสอบความพร้อม
ด้านทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินโครงการ ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระบบบริหารจัดการที่
วางแผนไว้ เพ่ือวิเคราะห์และก าหนดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ที่จะท าให้การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ วิธีการประเมินใช้การบรรยายและวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่ 
รวมถึงกลยุทธ์และกระบวนการด าเนินงานที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การประเมินปัจจัย
น าเข้าเป็นการตรวจสอบเพ่ือตอบค าถามที่ส าคัญเช่น ปัจจัยที่ก าหนดไว้มีความเหมาะสมเพียงพอ
หรือไม่ กิจกรรมหรือทางเลือกที่ก าหนดไว้ในโครงการมีความเป็นไปได้และเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
เป็นต้น 

การประเมินในข้อนี้จะน าไปสู่การวางแผน ซึ่งควรมีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
สิ่งที่ด าเนินการ โดยพิจารณาความสอดคล้อง ความสมบูรณ์ ประสิทธิภาพ ความเหมาะสมของการ
บริหาร ผลกระทบและความเป็นธรรม ความเป็นไปได้ด้านแผนงาน แผนเงิน และแผนก าลังคน 

(3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินผลการ
บริหารโครงการ อันเป็นการศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการด าเนิน
โครงการ สาเหตุที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ เพ่ือจัดหาสารสนเทศ
เพ่ือการปรับปรุงการด าเนินโครงการต่อไป การประเมินนี้จึงมีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จของ
โครงการ  

(4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลที่ได้จาก
โครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ คุ้มค่าหรือไม่ เป็นการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการโดย
พิจารณาผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการในทุก ๆ ด้าน ผลการประเมินจะท าให้ได้สารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการว่าจะด าเนินการต่อ ยุติ ปรับขยาย หรือยกฐานะจากส่งการ
เป็นงานประจ า เป็นต้น 

อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี (2561) กล่าวว่า ตัวแบบ CIPP Model เป็นที่นิยมใช้ในการประเมิน
นโยบายสาธารณะทางด้านสังคมศาสตร์ , การศึกษา และสาธารณสุขเนื่องจากเน้นวิธีการศึกษาที่
หลากหลายทั้งการศึกษาบริบทในเชิงลึก การวิเคราะห์ต้นทุน ประสิทธิภาพและผลตอบแทนในเชิง
ปริมาณ อีกทั้งตัวแบบดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงทุกมิติที่ถูกประเมิน ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน 
ขั้นตอนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ และขั้นตอนการประเมินผล จึงท าให้ CIPP Model เป็นตัวแบบที่
นิยมใช้ในการประเมินผลโครงการในปัจจุบัน 
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จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัยและเชื่อมโยงสู่การอธิบายเพื่อตอบค าถามการวิจัยในวัตถุประสงค์ เพื่อให้การประเมินผลโครงการ
พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ผู้วิจัยได้ใช้การประเมินแบบ CIPP Model 
ของ Sufflebeam เป็นกรอบการศึกษาในครั้งนี ้
 
5. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

ในการศึกษาวิจัย เรื่อง ประเมินผลโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019  
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ใช้การประเมินแบบ CIPP Model ของ Sufflebeam เป็นกรอบการศึกษาในครั้งนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในกำรวิจัย 
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของเทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น และการสังเกตการณ์ของผู้วิจัย 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือสั่งการ บทความ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต 

บริบท 
(Context) 

 ขนาดของ อปท. 
 จ านวนประชากรใน
พื้นที ่
 จ านวนเป้าหมายใน
การผลิตหน้ากาก
อนามัยที่รัฐบาล
ก าหนด 

ปัจจัยน ำเข้ำ 
(Input) 

 

 ความพร้อมของ
ทรัพยากร ประกอบ
ไปด้วย งบประมาณ 
บุคลากร วสัดุ
อุปกรณ์ สถานท่ี
ด าเนินโครงการ และ
เวลา 

กระบวนกำร 
(Process) 

 

 กระบวนการ
สื่อสารระหวา่ง
หน่วยงาน 
 กระบวนการ
วางแผนการ
ด าเนินงาน 
 การควบคุมและ
ประเมินผล 
 

ความสามารถจดัท า
หน้ากากอนามัยได้ครบ
ตามจ านวนที่ก าหนด 

ศักยภาพในการ
ผลิตหน้ากาก

อนามัย 

ผลผลิต 
(Product) 
 

กำรประเมินผลโครงกำรพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนำ 2019 
(Covid-19) 
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5.2 กลุ่มตัวอย่ำง  
กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังนี้ 

ผู้บริหารหรือผู้แทนจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น จ านวน 25 
คน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 
จ านวน 1 คน 

5.3 กำรเก็บรวมรวมข้อมูล  
ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-Depth Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลการ

ด าเนินโครงการฯ ทั้งด้านบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ รวมถึงปัญหา 
อุปสรรคในการด าเนินโครงการฯ โดยปราศจากอคติของผู้วิจัย  

5.4 กำรน ำวิเครำะห์และน ำเสนอข้อมูล  
ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เช่น หนังสือสั่ง

การ บทความ เอกสาร งานวิจัย และอินเทอร์เน็ต มาพิจารณาร่วมกับข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
และการสังเกตการณ์ของผู้วิจัยมาศึกษา และวิเคราะห์ตามกระบวนการของงานวิจัยเชิงคุณภาพ และ
น าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการเชิงบรรยายตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
6. ผลกำรศึกษำ 

จากการรวมรวมข้อมูลทั้ งข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) และข้อมูลข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) และน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยผู้วิจัยขอน าเสนอผลการศึกษาตามกรอป
แนวคิดในการวิจัย ดังนี้  

6.1 ด้ำนบริบท (Context)  
1) ขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่นประกอบไปด้วยเทศบาลและ

องค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 224 แห่ง ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งขนาดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นออกเป็น 3 ขนาด ดังนี้ 

(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ได้แก่ เทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่เกิน 20 ล้านบาท 

(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง ได้แก่ เทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในประงบประมาณ พ.ศ. 2562 มากกว่า 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 
100 ล้านบาท 

(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ได้แก่ เทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่มีมีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในประงบประมาณ พ.ศ. 2562 มากกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป 
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จากการน าข้อมูลสถิติการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย มาวิเคราะห์ปรากฏ
ว่า จังหวัดขอนแก่นประกอบไปด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก จ านวน 72 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 32.14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง จ านวน 143 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63.84 และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ จ านวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.02 จากการศึกษาพบรัฐบาล
จัดสรรงบประมาณตามจ านวนเป้าหมายในการผลิตหน้ากากอนามัยไม่ใช่ตามขนาดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) จ านวนประชากร ข้อมูลจ านวนประชากรของประเทศไทย จากส านักทะเบียนกลาง 
กรมการปกครอง ระบุว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประเทศไทยมีประชากร จ านวน 66,558,935 คน 
โดยจังหวัดขอนแก่นมีจ านวนประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศคือมีประชากรจ านวน 
1,802,827 คน จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบจ านวนเป้าหมายในการผลิตหน้ากาก
อนามัยกับจ านวนประชากรที่มีอยู่จริงในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น จะพบว่าจังหวัดขอนแก่นมีประชากร
มากกว่าจ านวนเป้าหมายในการผลิตหน้ากากอนามัย และหากจะผลิตหน้ากากอนามัยให้ได้เท่ากับ
จ านวนประชากรจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องใช้งบประมาณเพ่ิมเติมอย่างน้อย 
1,269,589 บาท (คิดราคาต้นทุนเท่ากับที่รัฐบาลจัดสรรคือ 4.50 บาท/ชิ้น)  

จากการรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ในพ้ืนที่อ าเภอน้ าพองซึ่งประกอบ
ไปด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 14 แห่ง มีประชากรในพ้ืนที่จ านวน 115, 568 คน  
ซึ่งจ านวนประชากรนั้นมีมากกว่าเป้าหมายในการผลิตหน้ากากอนามัยถึง 19,000 คน (เป้าหมายใน
การผลิตหน้ากากอนามัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอน้ าพองคือ 96,568 ชิ้น) แม้ว่า
จ านวนประชากรจะมีมากกว่าจ านวนเป้าหมายในการจัดท าหน้ากากอนามัยแต่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอน้ าพองก็สามารถจัดท าหน้ากากอนามัยได้ครบตามจ านวนที่รัฐบาลก าหนดทุก
แห่ง โดยนายกเทศมนตรีต าบล กุดน้ าใส อ าเภอน้ าพอง ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “จ านวนประชากรในพ้ืนที่
ไม่ได้ส่งผลต่อศักยภาพในการผลิตหน้ากากอนามัย ถึงแม้ว่าเป้าหมายในการผลิตหน้ากากอนามั ยที่
รัฐบาลก าหนดจะต่ ากว่าจ านวนประกรในพ้ืนที่ แต่เทศบาลต าบลกุดน้ าใสยึดจ านวนประชากรจริงใน
พ้ืนที่เป็นเป้าหมายในการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือที่ประชาชนทุกคนจะได้มีหน้ากากอนามัยไว้ใช้ใน
การป้องกันตนเองครบทุกคน” ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลล าน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง ได้ให้
สัมภาษณ์ไว้ว่า “ศักยภาพในการผลิตหน้ากากอนามัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ านวนประชากรในพ้ืนที่เพราะ 
ผู้ที่เป็นผู้จัดท าหน้ากากอนามัยไม่ใช่ประชาชนทั้งหมดแต่เป็นอาสามสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) จิตอาสา และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น จ านวนประชากร
จึงไม่ส่งผลต่อศักยภาพในการผลิตหน้ากากอนามัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอน้ า
พองแต่อย่างใด  



581 
 

ในทางกลับกันก็ยังพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย อ าเภอภูผาม่าน กลับมีจ านวน
เป้าหมายในการผลิตหน้ากากอนามัยมากกว่าจ านวนประชากรในพ้ืนที่ โดยองค์การบริหารส่วนต าบล
นาฝาย มีประชาชนทั้งสิ้น 2,500 คนเศษ แต่มีเป้าหมายในการผลิตหน้ากากอนามัยอยู่ที่ 3,952 ชิ้น 
จากข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลหรือราชการส่วนกลางที่เป็นผู้ก าหนดนโยบายมิได้มีการส ารวจ
ข้อมูล ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ให้ครบถ้วนถูกต้องก่อน ท าให้ปัญหาตกอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ต้องบริหารจัดการโครงการภายใต้งบประมาณ และระยะเวลาที่จ ากัดเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายที่
ส่วนกลางได้ตั้งเอาไว้                  

2) จ านวนเป้าหมายในการจัดท าหน้ากากอนามัย จากการสัมภาษณ์ผู้แทนนายกเทศมนตรี
เมืองศิลา อ าเภอเมืองขอนแกน่ให้ข้อมูลว่า “เป้าหมายในการจัดท าหน้ากากอนามัยส่งผลต่อศักยภาพ
ในการผลิตหน้ากากอนามัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่
สามารถจัดท าหน้าอนามัยได้ตามจ านวนที่ก าหนด เพราะวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดท าหน้ากากนอามัย
นั้นมีราคาสูง เฉลี่ยแล้วต้นทุนในการจัดท าหน้ากากอนามัยอยู่ที่ประมาณ 7-10 บาท/ชิ้น ในขณะที่
งบประมาณที่รัฐบาลจัดจัดสรรให้เฉลี่ยนอยู่ที่ 4.50 บาท/ชิ้น การตั้งเป้าหมายในการผลิตไว้สูงท าให้
เทศบาลเมืองศิลาจัดท าหน้ากากอนามัยได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด ถึงแม่ว่าเทศบาลเมืองศิลาจะ
แสวงหาแหล่งงบประมาณในการจัดท าหน้ากากเพ่ิมเติมแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถจัดท าหน้ากากได้ตาม
จ านวนที่ก าหนด” นอกจากนี้ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม อ าเภอเมืองขอนแก่นก็ได้ให้ข้อมูลที่
มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับเทศบาลเมืองศิลาว่า “รัฐบาลตั้งเป้าหมายในการผลิตหน้ากากอนามัยไว้สูง
เกินไปหากเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพราะราคาวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดท าหน้ากาก
อนามัยจากผ้านั้นมีราคาสูงขึ้นมากเนื่องจากมีความต้องการซื้อเพ่ิมสูงขึ้นพร้อม ๆ กันร้านค้าบางร้าน
ถือโอกาสขึ้นราคาวัสดุ โดยที่รัฐบาลไม่มีได้มาตรการในการควบคุมราคาสินค้าที่ใช้เป็นวัสดุส าคัญเช่น 
ผ้าสาลู หรือยางยืดไส้ไก่ ดังนั้น เทศบาลเมืองบ้านทุ่มจึงไม่สามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้ตามจ านวน
ที่ก าหนด”  

จากการสัมภาษณ์ผู้แทนนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเป็ดได้ให้ข้อมูลว่า “เป้าหมายในการผลิต
หน้ากากอนามัยไม่ได้ส่งผลต่อศักยภาพในการผลิตแต่อย่างใด เทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถจัดท า
หน้ากากอนามัยได้มากกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดถึง 18,183 ชิ้น” ทั้งนี้ ก็เนื่องจากเทศบาลต าบล
บ้านเป็ดได้ใช้งบประมาณของเทศบาลเพิ่มเติม 

จากข้อมูลผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ เป้าหมายในการจัดท าหน้ากากอนามัยส่งผลต่อศักยภาพ
ในการจัดท าหน้ากากอนามัยส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ไม่มีงบประมาณเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรมาให้ แต่ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพใน
การจัดหางบประมาณเพ่ิมเติม เป้าหมายในการจัดท าหน้ากากอนามัยจะไม่มีผลกระทบต่อศักยภาพใน
การผลิตหน้ากากอนามัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ 
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6.2 ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ (Input) 
1) งบประมาณ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างต่างให้ข้อมูลในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ 

งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรไม่เพียงพอต่อการจัดท าหน้ากากอนามัยให้ครบตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ส่วนใหญ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสามรถจัดท าหน้ากากอนามัยได้ครบถ้วนหรือสูงกว่าเป้าหมายที่
รัฐบาลก าหนด จะใช้เงินสะสมของตน หรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพระดับต าบล (สปสช.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล กลุ่มสตรี
หมู่บ้าน ฯลฯ ในการอุดหนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือให้สามารถด าเนินการ
จัดท าหน้ากากอนามัยได้ครบตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ยกตัวอย่างเช่น องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
กระเสริม อ าเภอน้ าพอง เทศบาลต าบลนาแพง อ าเภอโคกโพธิ์ไชย องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ปลาหมอ อ าเภอโนนศิลา ที่ใช้งบประมาณจากเงินสะสมของตนในการจัดท าหน้ากากอนามัยเนื่องจาก
งบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรไม่เพียงพอต่อการผลิตหน้ากากให้ได้ตามจ านวนเป้าหมายที่ก าหนด  

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศิลา ได้ให้ข้อมูลว่า “เทศบาลเมืองศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น 
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณมาให้จ านวน 186,975 บาท โดยตั้งเป้าหมายในการจัดท าหน้ากากอนามัย
ไว้จ านวน 41,550 ชิ้น ผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองศิลาปรากฏว่า งบประมาณที่รัฐจัดสรรมา
ให้นั้นสามารถจัดท าหน้ากากอนามัยได้เพียง 20,850 ชิ้น ซึ่งต่ าว่าเป้าหมายที่ก าหนดถึง 20,700 ชิ้น 
สาเหตุที่ท าให้งบประมาณไม่เพียงพอเนื่องมาจากวัสดุในการจัดท าหน้ากากอนามัยจากผ้ามีราคาสูง 
กว่าต้นทุนที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้นทุนในการจัดท า
หน้ากากอนามัยของเทศบาลเมืองศิลาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7-10 บาท/ชิ้น ซึ่งมากกว่าราคาที่รัฐบาล
จัดสรรถึงสองเท่า” 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่สามารถจัดท าหน้ากากอนามัยได้ครบตามจ านวนที่
รัฐบาลก าหนด สาเหตุเนื่องมาจากงบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรให้นั้นมีไม่เพียงพอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเองก็ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณของตนเองมาเพ่ือใช้ในการจัดท าหน้ากากอนามัยได้ 
ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มนี้เลือกที่จะด าเนินการจัดท าหน้ากากอนามัยตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรเท่านั้น 

จากข้อมูลผู้วิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้ งบประมาณเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อศักยภาพในการ
ผลิตหน้ากากอนามัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่แล้วงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรไม่
เพียงพอต่อการจัดท าหน้ากากอนามัย เนื่องจากราคาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดท าหน้ากากอนามัยนั้น
มีราคาสูง แนวทางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถด าเนินการจัดท าหน้ากากอนามัยได้
ครบถ้วนตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดใช้ในการแก้ปัญหางบประมาณไม่
เพียงพอ คือ การใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องที่ไม่สามารถจัดท าหน้ากากอนามัยได้
ตามเป้าหมายที่ก าหนด เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหน้ากากอนามัยตามจ านวนเงินที่
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ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลเท่านั้น โดยไม่ได้มีการใช้เงินสะสมของตนเองหรือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ิมเติมจากหน่วยงานอื่น  

2) วัสดุอุปกรณ์ วัสดุอุปกณ์ที่ใช้ในการจัดท าหน้ากากอนามัยจากผ้าประกอบได้ด้วย ผ้า เช่น 
ผ้าฝ้าย, ผ้ายืด, ผ้าสาลู กรรไกรตัดผ้า ด้านและเข็มเย็บผ้า ไส้ไก่  หรือยางยืดส าหรับท าที่เกี่ยวหู 
โดยหน้ากากอนามัย 1 ชิ้นจะประกอบได้ด้วย ผ้าขนาดกว้าง 6 นิ้ว ยาว 7.5 นิ้ว จ านวน 2-3 ชิ้น 
ยางยืดหรือไส้ไก่ ยาว 7 นิ้วจ านวน 2 เส้น กรรไกร ด้ายและเข็มเย็บผ้า โดยข้อมูลจากการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่าง ต่างให้ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าหน้ากากอนามัย
จากผ้าหายากและมีราคาสูง บางแห่งต้องรอคิวนานกว่า 1-2 สัปดาห์ท าให้การจัดท าหน้ากากอนามัย
เกิดความล่าช้า อีกทั้ง หากค านวณต้นทุนในการจัดท าหน้ากากอย่างประหยัด ผ้าสาลูเมตรละ 35-40 
บาท ยางยืดและด้ายเมตรละ 5 บาท (หน้ากาก 1 ชิ้นใช้ผ้า 3 ฝืน) หากผลิตหน้ากาก 20 ชั้น ต้องใช้
ผ้า 2 เมตร ยางยืด 5 เมตร = 35+35+35+25 (คิดราคาต่ าสุด) = 145/20 = 7.25 บาท/ชิ้น ยังไม่
รวมค่าแรงหรือค่าอย่างอ่ืนหากมีการจ้างเหมา ซึ่งในช่วงของการด าเนินโครงการผ้าสาลูขาดตลาดและ
มีราคาสูง หรือหากลองคิดต้นทุนอีกแบบที่ประหยัดสุด ๆ ซื้อผ้าสาลูหลาละ 33 บาท ผ้าส าลีหลาละ 
50 บาท 1 หลาตัดได้ 24 ชิ้น คิดต้นทุนค่าวัสดุหลัก = 33+50 = 83/24 = 3.45 ยังไม่รวมค่าวัสดุและ
ค่าอย่างอ่ืนซึ่งมีแน่นอน ฉะนั้น ไม่ว่าจะคิดจากราคาที่จัดสรรให้แบบใดก็ตามงบจึงไม่พอ ที่ส าคัญคือ
ราคาสินค่าควบคุมนี้อยู่ที่ชิ้นละ 2.50 บาท ท าให้เกิดการคิดต้นทุนสับสน 

ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นให้ข้อมูลว่า “ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท า
หน้ากากอนามัยส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดท าหน้ากากอนามัย กล่าวคือหากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ได้เร็วก็จะท าให้สามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้เร็ว ซึ่งในช่วงที่
รัฐบาลสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเร่งจัดท าหน้ากากอนามัยนั้นท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต่างก็มีความต้องการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดท าหน้ากากอนามัย ดังนั้นวัสดุ
อุปกรณ์ดังกล่าวจึงขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้นตามกลไกตลาด แต่ทั้งนี้ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดท า
หน้ากากอนามัยไม่ได้ส่งผลต่อศักยภาพในการจัดท าหน้ากากอนามัย เพราะหากไม่มีงบประมาณก็ไม่
สามารถจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าหน้ากากอนามัยได้ ” ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสรุปว่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดท าหน้ากากอนามัยไม่ได้ส่งผลต่อศักยภาพในการจัดท าหน้ากากอนามัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแม้ว่าวัสดุดังกล่าวจะขาดตลาดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีงบประมาณเพียงพอก็สามารถจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ได้ครบถ้วน ทั้งนี้ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ได้เร็วจะ
ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดท าหน้ากากอนามัยเสร็จเร็วขึ้นเท่านั้น มิได้ส่งผลต่อ
ศักยภาพในการผลิตได้ครบตามจ านวนที่รัฐบาลก าหนด 

3) สถานที่ด าเนินโครงการ การจากสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในเรื่องสถานที่ในการด าเนิน
โครงการพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีปัญหาเ รื่องสถานที่ในการด าเนินโครงการ 
โดยสถานที่ที่องค์องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการจัดท าหน้ากากอนามัยนั้นส่วนใหญ่จะใช้ห้อง
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ประชุมภายในส านักงานของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือความสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนในพ้ืนที่และการดูแลความความสะอาด แต่ก็พบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบาง
แห่งที่ใช้พ้ืนที่ศาลาประชาคมหรือศาลากลางบ้านเป็นพ้ืนที่ในการอบรมและจัดท าหน้ากากอนามัย ซึ่ง
การใช้ศาลาประชาคม หรือศาลากลางบ้าน มักมีข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นคือไม่สามารถดูแลและควบคุมเรื่อง
ความสะอาดเพราะเป็นเป็นสถานที่เปิดลมหรือฝุ่นละอองสามารถพัดเข้ามาได้ อาจท าให้หน้ากาก
อนามัยที่จัดท าขึ้นไม่มีคุณภาพ สิ่งที่น่าสังเกตเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ในการด าเนินโครงการ คือไม่ได้มี
มาตรฐานในการก าหนดว่าควรเป็นสถานที่แบบใดถึงจะเป็นไปตามมาตรฐานการผลิต ทั้งนี้ จากการ
สัมภาษณ์สรุปได้ว่าสถานที่ในการจัดท าหน้ากากอนามัยไม่ได้ส่งผลต่อศักยภาพในการด าเนินโครงการ
แต่อย่างใด  

4) ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในเรื่องของความ
เหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินโครงการที่รัฐบาลก าหนดสรุปได้ว่า ระยะเวลาที่ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินโครงการนั้นกระชั้นชิดเกินไป โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
การก าชับจากจังหวัดให้เร่งรัดการอบรมวิทยากร ครู ก. สอนให้ประชาชนท าหน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 มีนาคม 2563 และเร่งผลิตหน้ากากอนามัยให้แล้วเสร็จ ครบถ้วนตาม
เป้าหมายที่ก าหนดภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2563 นั้น บางแห่งก็สามารถด าเนินการได้ทันตามะยะ
เวลาที่ก าหนด แต่บางแห่งที่มีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ เพราะเงินสะสมมีน้อย ก็ไม่สามารถ
ด าเนินการได้เสร็จตามห้องเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ งบประมาณที่รัฐบาลอุดหนุนองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ิงผ่านมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 งบประมาณที่จัดสรรล่าช้าย่อมมี
ผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีเป้าหมายในการผลิตหน้ากากอนามัยสูง  

5) บุคลากร ส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหน้ากากอนามัยตามโครงการนี้จะ
ประกอบได้ด้วยทีมวิทยากร ครู ก. ซึ่งได้แก่ อาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ประชาชน  
จิตอาสา เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายและผ่านการอบรมตามโครงการ
อบเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดท าหน้ากาก
อนามัยเพ่ือป้องกันตนเอง ซึ่งรัฐบาลก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งด าเนินการจัดการ
อบรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 มีนาคม 2563 เพ่ือที่จะให้ทีมครู ก. เป็นผู้น าในการสอนชาวบ้านใน
พ้ืนที่ของตนจัดท าหน้ากากอนามัยจากผ้าได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
ซึ่งจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ต่างให้ข้อคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ในการจัดท าหน้ากาก
อนามัยตามโครงการนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่อนข้างมีความพร้อมในด้านบุคลากรเนื่องจากก่อน
หน้านี้ได้จัดอบรมให้สร้างทีมวิทยากร ครู ก. เอาไว้แล้ว จึงท าให้การต่อยอดโครงการการจัดท า
หน้ากากอนามัยตามโครงการสานพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ประสบปัญหาเรื่อง
บุคลากร ซึ่งเมื่อผู้วิจัยได้สอบถามลึกลงไปถึงการอบรมทีมวิทยากร ครู ก. ก่อนหน้านี้ กลับได้ค าตอบที่
เป็นที่หน้าแปลกใจว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งประสบปัญหาการแคลนวิทยากรผู้ที่มี
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ความรู้ความสามารถในการตัดเย็บหน้ากากอนามัยที่ท าจากผ้า สาเหตุที่ท าให้การอบรมล่าช้าก็
เพราะว่าส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/อ าเภอ ไม่ได้มีการเตรียมบุคลากรของตนเองไว้ส าหรับเรื่อง
ดังกล่าว เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานขอความร่วมมือเรื่องวิทยากรไปก็ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการขององค์กรปกครองถิ่นท่ีมีพร้อม ๆ กันหลายแห่งได้ทันท้วงที ซึ่งในเวลาต่อมา
กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดท าคลิปวิดีโอเผยแพร่ขั้นตอนและวิธีการจัดท าหน้ากากอนามัยจากผ้า
เพ่ือส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้น าไปใช้ประโยชน์ในการอบรมทีมวิทยากร ครู ก. และ
ใช้สอนชาวบ้านเพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ตามโครงการอบเชิง
ปฏิบัติการใช้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือ
ป้องกันตนเอง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า จ านวนบุคลากรไม่ได้ส่งผลต่อศักยภาพในการผลิตหน้ากาก
อนามัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบตามจ านวนที่ก าหนด แต่จ านวนบุคลากรจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการผลิตกล่าวคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่และมีจ านวนอาสาสมัคร
ธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จิตอาสา และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการ
อบรมเป็นทีมวิทยากร ครู ก. จ านวนมากก็จะสามารถจัดท าหน้ากากอนามัยได้แล้วเสร็จเร็วขึ้น  
เมื่อเปรียบเทยีบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กซึ่งมีข้อจ ากัดด้านบุคลากรอยู่แล้ว 

6.3 ด้ำนกระบวนกำร (Process) 
1) กระบวนการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน  โครงการรวมพลังร่วมใจป้องกันไวรัส 

โคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นการบูรณาการขับเคลื่อนการด าเนินงานของกระทรวงมหาดไทย โดย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง และกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยกระทรวง
สาธารณสุข ดังนั้นกระบวนการสื่อสารจึงมีลักษณะเป็นการสื่อสารจากบนลงล่าง โดยจังหวัดจะเป็น
ผู้รับนโยบายจากส่วนกลางแล้วถ่ายทอดลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่นจังหวัด และข้าราชการที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอ าเภอ ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
ปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ชื่นชมเจ้าหน้าที่ของจังหวัดและอ าเภอที่อ านวยความ
สะดวกในการประสานงาน ตอบค าถามในประเด็นที่ปรึกษาหารือ และชี้แจงแนวทางการด าเนิน
โครงการได้เป็นอย่างดี ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินโครงการได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายที่ก าหนด ทั้งนี้  ในช่วงแรกของการด าเนินโครงการจะมีปัญหาในเรื่องการ
ประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/จังหวัด ในการ
ประสานขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการฝึกอบรมครู ก. เนื่องจากจังหวัดไม่ได้มีการประชุมซักซ้อม
การด าเนินงานร่วมกัน ดังนั้นเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานงานไปที่ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอหรือจังหวัด มักประสบปัญหาคือบุคคลากรผู้ท าหน้าที่ให้การบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ตัวเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา และวิธีการจัดท าหน้ากากอนามัยจากผ้าของส านักงานสาธารณสุขมีไม่
เพียงพอท าให้ต้องรอคิวในการจองตัววิทยากร ซึ่งต่อมาปัญหาดังกล่าวก็ถูกแก้ไขโดยกระทรวง
สาธารณสุขได้จัดท าคลิปวิดีโอสอนการจัดท าหน้ากากอนามัยจากผ้าเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการเพ่ือลดปัญหาการขากแคลนวิทยากร 
ซึ่งกระบวนการสื่อสารระหว่างหน่วยงานนี้ไม่ส่งผลต่อศักยภาพในการจัดท าหน้ากากอนามัย แต่ส่งต่อ
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนโครงการ โครงการนี้จะประสบผลส าเร็จช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับ
กระบวนการสื่อสารนี้  

2) กระบวนการวางแผนการด าเนินงาน จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบว่า เมื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบนโยบายและแนวทางการด าเนินโครงการจากจังหวัด ผู้บริหารจะมี
การมอบหมายงานโดยหากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีกองสาธารณสุข ผู้บริหารจะ
มอบหมายงานนี้ให้กับกองสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบ แต่หากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด
เล็กที่ไม่มีกองสาธารณสุขส่วนใหญ่แล้วจะมอบหมายงานให้ส านักปลัดหรือกองสวัสดิการสังคมเป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการเมื่อผู้อ านวยการกองได้รับมอบหมายงานจากผู้บริหารมาแล้วก็จะประชุมวาง
แผนการด าเนินงาน มีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นการภายใน แต่ก็ยังพบว่ามีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่มิได้มอบงานโครงการนี้ให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะแต่จะ
ให้ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการร่วมกันอันเนื่องมาจากข้อจ ากัดในเรื่อง
บุคคลากรและเพ่ือความรวดเร็วในการด าเนินโครงการ และพบว่าการวางแผนการด าเนินโครงการจะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในด าเนินโครงการแต่ไม่ได้ส่งผลต่อศักยภาพในการจัดท าหน้ากากอนามัยให้รบ
ตามจ านวนที่ก าหนดแต่อย่างใด  

3) การควบคุมและประเมินผล จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่งได้รับการก าชับจากจังหวัดให้เร่งรัดการด าเนินโครงการเป็นกรณีเร่งด่วน นายอ าเภอ
และผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้ก ากับดูแล ขีดเส้นตายไว้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการโดยให้เร่งผลิตหน้ากากอนามัยเพ่ือแจกจ่ายให้กับประชาชนในพ้ืนให้ตามตามเป้าหมาย
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และให้รายงานยอดสะสมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลิตหน้ากาก
อนามัยได้ในแต่ละวัน ก่อนเวลา 13.00 น. ของทุกวัน จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ ถึงกระนั้นแล้วบาง
แห่งก็ไม่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่จังหวัดก าหนด เนื่องจากไม่สามารถจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าหน้าอนามัยได้เพราะสินค้าขาดตลาด ทั้งนี้ กลุ่มตัวยังให้ข้อคิดเห็นว่า
กระทรวงมหาดไทยท าเรื่องนี้ให้กลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเหตุใดถึงไม่เอางบประมาณที่จัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไปจ้างโรงงานมืออาชีพท าหน้ากากอนามัยที่ ได้มาตรฐาน การให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยด าเนินการแน่นอนว่าไม่สามารถรู้เลยว่าประชาชนจะยอมรับในเรื่องมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์หรือไม่ อีกท้ังการจัดท าหน้ากากอนามัยชนิดผ้าไม่สามารถกันสารคัดหลั่งหรือละอองไอ 
จามได้ ทั้งนี้ภายหลังจากแจกจ่ายหน้ากากให้ประชาชนในพ้ืนที่แล้ว ก็ยังไม่ได้มีการติดตามผลว่า
ชาวบ้านน าหน้ากากดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจ าวันหรือไม่ หรือหลังจากที่มีการใช้มีการซักท าความ
สะอาดกอ่นน ากลับมาใช้ซ้ าหรือไม่ เป็นต้น 
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6.4 ผลผลิต (Product)  
ผลการศึกษาพบว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลใน

พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นเพ่ือเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดท าหน้ากากอนามัยตามโครงการฯ จ านวน 
6,843,132 บาท โดยมีเป้าหมายในการผลิตหน้ากากอนามัยจ านวน 1,520,969 ชิ้น โดยเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ได้เริ่มด าเนินการจัดท าหน้ากากอนามัยตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563 
ทั้งนี้ สามารถจัดท าหน้ากากอนามัยได้ตามจ านวนที่ก าหนด เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 รายละเอียด
มีดังนี ้  
จ ำนวน อปท.

ทั้งหมด 
ด ำเนินกำรแล้ว 

(แห่ง) 
ยังไม่ด ำเนินกำร 

(แห่ง) 
จ ำนวนหน้ำกำก
อนำมัยที่จัดท ำ
ได้ทั้งหมด (ชิ้น) 

จ ำนวนหน้ำกำก
อนำมัยที่

แจกจ่ำยแล้ว 
(ชิน้) 

หมำยเหตุ 

224 224 0 1,531,706 1,531,706 100.72% 

 
จากการน าข้อมูลสรุปผลการด าเนินโครงการ ฯ ไปวิเคราะห์เป็นรายองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นโดยแยกผลการด าเนินงานออกตามขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลปรากฏ ดังนี้ 

ตารางที่ 6.1 แสดงผลการด าเนินการตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 

   
จากตารางจะเห็นได้ว่าขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ส่งผลต่อศักยภาพในการ

ผลิตหน้ากากอนามัย เพราะไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ผลการ
ด าเนินการจัดท าหน้ากากอนามัยก็สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และถึงแม้ว่าจะเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ก็ยังไม่สามารถจัดท าหน้ากากอนามัยให้ครบถ้วนตามจ านวนเป้าหมายที่รัฐบาล

            ผลกำรด ำเนินกำร 
 
 
ประเภท อปท. 

จ ำนวน อปท. ที่จัดท ำ
หน้ำกำกอนำมัยได้ต่ ำ
กว่ำเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

(แห่ง) 

จ ำนวน อปท. ที่จัดท ำ
หน้ำกำกอนำมัยได้ครบ
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

(แห่ง) 

จ ำนวน อปท. ที่จัดท ำ
หน้ำกำกอนำมัยได้สูง
กว่ำเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

(แห่ง) 
1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดเล็ก (72 แห่ง) 

9 
(คิดเป็น 12.50%) 

38 
(คิดเป็น 52.78%) 

25 
(คิดเป็น 34.72%) 

2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดกลาง (143 แห่ง) 

18 
(คิดเป็น 12.59%) 

74 
(คิดเป็น 51.75%) 

51 
(คิดเป็น 35.66%) 

3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดใหญ่ (9 แห่ง) 

2 
(คิดเป็น 22.22%) 

4 
(คิดเป็น 44.44%) 

3 
(คิดเป็น 33.33%) 

รวม 224 (แห่ง) 29 (12.95%) 116 (51.78%) 79 (35.27%) 
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ก าหนดได้ ซึ่งจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าหน้ากากอนามัย
ได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดนั้น พบว่า สาเหตุเกิดจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สามารถ
แสวงหางบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้ อีกทั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็มี
จ ากัดท าให้ไม่สามารถจัดท าหน้ากากได้ตามจ านวนที่รัฐบาลก าหนด และจากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างที่สามารถจัดท าหน้ากากอนามัยได้ครบถ้วนตามจ านวนที่ก าหนดและสูงกว่าที่ก าหนดนั้น ส่วน
ใหญ่ใช้งบประมาณของตนเองสมทบหรือผู้บริหารสามารถแสวงหาแหล่งงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน
มาสมทบเพ่ิมเติมได้ สาเหตุที่ต้องจัดท าหน้ากากเกินกว่าที่ก าหนดนั้นก็เพราะว่าในพ้ืนที่มีจ านวน
ประชากรมากกว่าจ านวนที่หน้ากากที่รัฐบาลก าหนดให้จัดท า ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าขนาดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ส่งผลต่อศักยภาพในการจัดท าหน้ากากอนามัย 
 
7. สรุปผลกำรศึกษำ 

7.1 สรุปและอภิปรำยผล 
จากผลการศึกษาผู้วิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพในการจัดท าหน้ากาก

อนามัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจ
ป้องกันไวรัสโรโคนา 2019 (COVID) คือ งบประมาณ สาเหตุที่งบประมาณเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
ศักยภาพในการจัดท าหน้ากากอนามัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะงบประมาณที่รัฐบาล
จัดสรรมาให้เพ่ือเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าหน้ากากอนามัยเฉลี่ยต้นทุนอยู่ที่ 4.50 บาท/ชิ้น 
แต่ในความเป็นจริงนั้นต้นทุนในการจัดท าหน้ากากอนามัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะอยู่ที่
ประมาณ 8-12 บาท/ชิ้น เนื่องจากวัสดุขาดแคลนและมีราคาสูง ดังนั้นจึงส่งผลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีไม่สามารถจัดหางบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดท าหน้ากากอนามัยไม่
สามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้ครบถ้วนตามจ านวนที่รัฐบาลก าหนด แต่ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สามารถจัดท าหน้ากากอนามัยครบหรือสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดได้นั้นเพราะว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้นใช้งบประมาณจากเงินสะสมของตนเองและสามารถแสวงหาแหล่ง
งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนเพ่ือมาสมทบเพ่ิมเติมให้สามารถจัดท าหน้ากากอนามัยได้ตามเป้าหมาย
ที่รัฐบาลก าหนดไว้ ทั้งนี้  จากผลการศึกษายังพบว่ า ปัญหาส าคัญในการด าเนินโครงการฯ 
นอกเหนือจากปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอแล้วยังมี ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท า
หน้ากากอนามัยที่มีราคาสูงและขาดตลาด และปัญหาเรื่องกระบวนการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าวแม้ว่าจะไม่ส่งผลต่อศักยภาพในการจัดท าหน้ากากอนามัยแต่ก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการจัดท าหน้ากากท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
หน้ากากอนามัยล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 



589 
 

ก่อนหน้าที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินโครงการที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับโครงการนี้นั่นคือโครงการจัด
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ซึ่งโครงการดังกล่าวนั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยได้อาศัย
อ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการเก็บ
รักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม อนุญาตให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถใช้เงินสะสมในการจัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติได้โดยไม่ต้องผ่านสภา ไม่ต้องมีใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ อีกท้ัง ยังมีประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นภารกิจส าคัญและเร่งด่วนซึ่งต้องใช้งบประมาณจ านวนไม่น้อย 
นับได้ว่าตั้งแต่ต้นปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างน าเงินสะสมของตนเองออกมาใช้ท าให้
งบประมาณที่มีอยู่น้อยนิดก็ร่อยหรอจนท าให้บางแห่งไม่สามารถน าเงินสะสมออกมาใช้เพ่ือจัดท า
หน้ากากอนามัยให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด นี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บางแห่งไม่สามารถจัดท าหน้ากากอนามัยได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดไว้ 

7.2 ข้อเสนอแนะ 
1) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพาณิชย์ ควรซักซ้อมแนวทาง

ปฏิบัติในเกิดความชัดเจนก่อนจะมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินโครงการ เช่น 
กระทรวงสาธารณสุขควรเตรียมความพร้อมด้านบุคคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดท า
หน้ากากอนามัยอย่างไรถูกต้องได้มาตรฐาน เพ่ือท าหน้าที่ในการบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ทีมวิทยากรครู ก. เพ่ือสอนชาวบ้านท าหน้ากากอนามัยต่อไป กระทรวงพาณิชย์ควรเข้า
มาก ากับดูแลควบคุมราคาวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดท าหน้ากากไม่ให้ขายเกินราคา และให้มีเพียงพอ 
กระทรวงมหาดไทยก ากับดูแลชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายเพ่ือป้องกันการกระท าที่ไม่ถูกต้อง และควรประสานงานกับหน่วย
ตรวจสอบว่าอะไรสามารถด าเนินการได้ไม่ได้อย่างไร จะได้ไม่เกิดการร้องเรียนและตรวจสอบภายหลัง 

2) เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือน้อย เพราะใช้ไปก่อนหน้านั้นมากแล้ว 
นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส ารองเงินสะสมไว้เป็นเงินคงคลังเพ่ือใช้จ่ายในยามจ าเป็น
กรณเีกิดสาธารภัยฉุกเฉิน และหลายแห่งจ าเป็นต้องใช้เงินสะสมเพ่ือการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นที่คาด
ว่าจะด าเนินได้ภายในปี 2563 ดังนั้น รัฐบาลควรประสานกับส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) เพ่ือให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าหน้ากากอนามัยโดยกองทุน สปสช.มี
งบประมาณท่ีตั้งไว้ส าหรับเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว   

3) ในภาวะวิกฤติเช่นนี้ควรงดการโปรโมท โชว์ผลงาน หรือลดอีเว้นส์ลงให้หมด โดยเฉพาะ
การอบรมเช่นนี้ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของคนจ านวนมาก เพ่ือรักษาระยะห่างทางสังคมและประหยัด
งบประมาณ หากพิจารณาจากต้นทุนการจัดท าหน้ากากไม่นับรวมค่าตอบแทนวิทยากรในการสอนท า
หน้ากาก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม ค่าเดินทางของชาวบ้านในการเข้าร่วมจัดท าหน้ากาก
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แล้ว ต้นทุนในการผลิตหน้ากากอนามัยในครั้งนี้สูงกว่าราคาหน้ากากอนามัยที่กรมการค้าภายใน
ก าหนดถึง 4-6 เท่า ซึ่งหากกรมการค้าภายในมีความจริงใจและใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง 
ไม่ปล่อยปละละเลยให้มีสินค้าราคาแพง หรือมีการกักตุตนสินค้า รัฐบาลคงไม่ ต้องสิ้นเปลือง
งบประมาณกว่า 225 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการจัดท าหน้ากากอนามัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เองคงมีเงินเหลือใช้กรณีจ าเป็นเร่งด่วนหรือในยามเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินจริง ๆ  

4) หน่วยงานที่ท าหน้าที่ตรวจสอบ ควรเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้เพ่ือจะได้ร่วมก าหนด
แนวทางการเนินโครงการว่าตามระเบียบ กฎหมาย กิจกรรมไหนท าได้ กิจกรรมไหนท าไม่ได้  โดยยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

5) ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาถึงความคุ้มค่าของการด าเนินโครงการ ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้หรือไม่ 
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กำรพัฒนำสมรรถนะของเจ้ำหน้ำท่ีรับเรื่องรอ้งเรียน ร้องทุกข์ 
ของศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดมหำสำรคำม 

วิโรจน์ อรรคแสง* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพื่อศึกษาถึงสมรรถนะของเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน  
ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของ
เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม ท าการศึกษาข้อมูลการ
วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลครั้งเดียวจากประชาชนที่มา
รับบริการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม จ านวน 100 คน ร่วมกับการเก็บข้อมูลโดยมีการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม จ านวน 11 คน 
เพ่ือศึกษาระดับการด าเนินงานตามระบบการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
มหาสารคาม แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาโดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการวิจัยที่เกี่ยวกับพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม พบว่า การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ประชาชนมารับบริการ ขอความ
ช่วยเหลือ และการสื่อสาร การให้ข้อมูลในลักษณะถามตอบระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนที่มารับ
บริการ ได้รับความพึงพอใจในระดับน้อยมาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม 
ยังขาดความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลแก่ผู้มารับบริการ ซึ่งอาจจะตอบค าถามไม่ตรงประเด็น 
หรือตอบค าถามได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้มารับบริการ ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ 
คือ เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ขาดความรู้เรื่องกฎหมาย ควรจัดให้มีการอบรมเรื่องกฎหมาย
แก่เจ้าหน้าที่เพ่ิมเติมเป็นระยะเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการบริการรับเรื่องร้องเรียน  
ร้องทุกข์ของประชาชน และควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการ สามารถพัฒนา
ความรู้ ทักษะได้ด้วยตนเอง 

ค ำส ำคัญ: ร้องเรียน, ร้องทุกข,์ ศูนย์ด ารงธรรม 
 
 
 

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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1. บทน ำ 
การร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นแนวทางที่ประชาชนสามารถสะท้อนถึงการบริหารราชการของ

รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ซึ่งในทุกรัฐบาลและ
ทุกหน่วยงานของรัฐได้มีช่องทางส าหรับการร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนและให้ความส าคัญกับ
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ประชาชนร้องเรียน ร้องทุกข์ อีกทั้งยังเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้ามามี
บทบาทในการตรวจสอบการท างานของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ 

กระทรวงมหาดไทย ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ได้ด าเนินการจัดตั้ง ศูนย์บริการข่าวสารกระทรวงมหาดไทย ขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2536 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้บริการข้อมูล และรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับงานของ
กระทรวงมหาดไทย ทางโทรศัพท์หมายเลข 1567 และทางไปรษณีย์  ตู้  ปณ 101 ปณผ. 
กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ 10260 ต่อมาบทบาทของ ศูนย์บริการข่าวสารกระทรวงมหาดไทย
เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนจึงได้
มีการปรับปรุง ศูนย์บริการข่าวสารกระทรวงมหาดไทย ให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยใช้ชื่อ
ใหม่ว่า ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2537 เป็นต้นมา การด าเนินงาน
ของศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย มีลักษณะการท างานแบบปิด โดยบริหารเป็นการภายใน  
จะท างานในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก ซึ่ งในขณะนั้น นายมูหะมัด นอร์มะทา  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายการปรับบทบาทการท างานของศูนย์ด ารงธรรมให้เป็นไปในลักษณะ
เชิงรุกมากกว่าเชิงรับ โดยพิจารณาเห็นว่าการท างานของศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยจะเป็น
กลไกหนึ่งที่จะช่วยให้บ้านเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม และประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จึงมี
นโยบายและแนวคิดในการเพ่ิมบทบาทของศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย ดังนี้  

1) ให้ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย มีบทบาทอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่าง
จริงจัง โดยมีลักษณะการท างานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ  

2) ให้ประชาชนได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์ด ารงธรรมอย่างแพร่หลาย และสามารถ 
แจ้งขอรับความช่วยเหลือในเรื่องความเดือดร้อนต่าง ๆ ได้ทุกเรื่องทุกเวลา  

3) ให้องค์กรภาคเอกชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย  

4) ให้ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการสนับสนุนส่งเสริมสงเคราะห์  
ยกย่องเชิดชูคนดีที่มีความเสียสละ กล้าหาญ ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยคุณธรรม และให้ความรู้เรื่อ งทาง
ศีลธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชน (โชคสุข กรกิตติชัย, 2560: 2)  

ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย จึงได้ปรับปรุงศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น จัดให้มีสถานที่ตั้งที่ชัดเจนและเหมาะสม พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สามารถติดต่อประสานงานได้ทุกระดับอย่างรวดเร็ว โดยมี
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พิธีเปิดศูนย์ด ารงธรรมพร้อมกันทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2545 ซึ่งตรงกับ
วันด ารงราชานุภาพ รูปแบบของศูนย์ด ารงธรรมที่ปรับปรุงใหม่ ประกอบด้วย ส่วนกลาง แบ่งเป็น 2 
ระดับ คือ ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย และศูนย์ด ารงธรรม หรือศูนย์ให้บริการประชาชนใน
ลักษณะเดียวกันกับศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยของหน่วยงานระดับกรมและรัฐวิสาหกิจ และ
ในส่วนภูมิภาพ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด และศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 

หลังจากนั้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศคณะรักษาความสงบสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 96/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์
ด ารงธรรมขึ้นในจังหวัด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการในจังหวัด สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาคมีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และประชาชนได้รับความพึงพอใจ ท าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะของประชาชน และ
ท าหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยจัดตั้ง ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ อ่ืนตามที่
เห็นสมควร และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  

จากการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมหาสารคามที่ผ่านมาพบว่า ประสบปัญหา 
ด้านทรัพยากรบุคคลไม่เพียงพอกับภาระงาน เนื่องจากขอบเขตการท าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน
กว้างขวางมาก แต่เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ส่วนใหญ่เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ และ
ขาดประสบการณ์ในการท างาน ไม่มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างแท้จริง ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น  
จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนที่มารับบริการ 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาถึงสมรรถนะของเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดมหาสารคาม 

2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของ 
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม 
 
3. ค ำถำมกำรวิจัย   

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม มีสมรรถนะ 
ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานหรือไม่ 
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4. วิธีกำรศึกษำ และกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
ตัวแปรต้น ได้แก่ ข้อมูลบุคคลของผู้มารับบริการ คือ เพศ อายุ การศึกษา และตัวแปรตาม 

ได้แก่ สภาพการด าเนินงานการให้บริการ คือ 1) บุคลากร (ประกอบด้วย ด้านพนักงานปฏิบัติการ) 
2) กระบวนการ (ประกอบด้วย ด้านการบริหาร ด้านบุคลากร ด้านข้อมูลความรู้ ด้านการสนับสนุน
นวัตกรรม ด้านการสื่อสาร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประชากรที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ คือ ประชาชน
ที่มารับบริการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม จ านวน 100 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูลครั้งเดียว และเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม 
จ านวน 11 คน เก็บข้อมูลโดยมีการสัมภาษณ์ เพ่ือศึกษาระดับการด าเนินงานตามระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
โดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการใช้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลังจากการรวบรวมข้อมูลแล้วจึงน ามาประมวลผล
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์หาข้อมูลทางสถิติ (SPSS) และน าเสนอผลการศึกษาผ่าน
การใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะเวลาใน
การศึกษา คือ ช่วงเดือนมิถุนายน 2563 
 
 

ข้อมูลบุคคลของผู้มำรับบริกำร 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. การศึกษา 

สภำพกำรด ำเนินงำนกำรให้บริกำร 
1. บุคลากร 
   - เจ้าหน้าท่ี 
2. กระบวนการ 
   - ด้านการบริหารจัดการ 
   - ด้านบุคลากร 
  - ด้านความรู ้
   - ด้านการสนับสนุน 
 - ด้านการสื่อสาร 
 

รูปแบบกำรพัฒนำสมรรถกำรให้บริกำรส่วนบุคคล 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม 
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5. ผลกำรศึกษำ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่รับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ 

ด ารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม จากการแจกแบบสอบถามกับประชาชนที่มารับบริการศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดมหาสารคาม จ านวนที่แจกท้ังสิ้น 100 ชุด ได้รับกลับคืน จ านวน 100 ชุด (ร้อยละ 100) โดยมี
การน าเสนอผลการศึกษา ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตารางที่ 5.1) 
ตอนที่ 2 ข้อมูลสภาพการด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด

มหาสารคาม (ตารางท่ี 5.2) 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง 

ตารางที ่5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม  
เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ 

ต่ ำกว่ำ 
30 ป ี

ระหว่ำง 
31-40 ป ี

ระหว่ำง 
41-50 ป ี

51 ปี 
ขึ้นไป 

ประถม 
ศึกษำ 

มัธยม 
ต้น 

มัธยม
ปลำย 

ปริญญำตร ี
ขึ้นไป 

รับ 
รำชกำร 

รับจ้ำง
ทั่วไป 

เกษตร 

กรรม 

ชาย 43 8 12 11 12 18 19 3 3 3 16 24 

หญิง 57 13 17 12 15 21 13 16 7 8 19 30 

รวม 100 21 29 23 27 39 32 19 10 11 35 54 

 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จ านวน 57 คน (ร้อยละ 57) เป็นเพศหญิง และ กลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 43 คน (ร้อยละ 43) เป็นเพศชาย 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จ านวน 29 คน (ร้อยละ29) มีอายุระหว่าง 31-40 ปี กลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 27 คน (ร้อยละ 27) มีอายุ 51 ปีขึ้นไป กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 23 คน (ร้อยละ 23) มีอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี และกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 21 คน (ร้อยละ 21) มีอายุต่ ากว่า 30 ปี    

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จ านวน 39 คน (ร้ายละ 39) มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 32 คน (ร้อยละ32) มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 19 คน (ร้อยละ 19) มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
10 คน (ร้อยละ10) มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จ านวน 54 คน (ร้อยละ 54) มีอาชีพเกษตรกรรม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
35 คน (ร้อยละ 35) มีอาชีพรับจ้างทั่วไป และกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 11 คน (ร้อยละ 11) มีอาชีพรับ
ราชการ 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลสภำพกำรด ำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ด ำรงธรรม
จังหวัดมหำสำรคำม 

ตารางที ่5.2 สภาพการด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม 
น้อยมำก 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

ปำนกลำง 
(ร้อยละ) 

ดี 
(ร้อยละ) 

ดีมำก 
(ร้อยละ) 

รวม 

1. ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่มาติดต่อ สอบถาม ขอความช่วยเหลือ ในระดับใด                          
33 (33) 24 (24) 21 (21) 13 (13) 9 (9) 100 

2. ท่านได้รับการให้บริการตามล าดับขั้นตอนในการร้องเรียนหรือขอค าปรึกษาแนะน า ระดับใด 

8 (8) 10 (10) 19 (19) 36 (36) 27 (27) 100 
3. ท่านได้รับการสื่อสาร ให้ข้อมูล ลักษณะการพูด ถาม-ตอบ อยู่ในระดับใด 

8 (8) 28 (28) 23 (23) 22 (22) 19 (19) 100 
4. ท่านได้รับการอ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าขั้นตอนการให้บริการ หรือตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัยได้อย่าง
ครบถ้วนหรือไม่ อยู่ในระดับใด 

9 (9) 27 (27) 25 (25) 20 (20) 19 (19) 100 
5. เจ้าหน้าท่ีรับฟังความคิดเห็นของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

12 (12) 7 (7) 12 (12) 39 (39) 30 (30) 100 
6. เจ้าหน้าท่ีรับบริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี พูดจาสุภาพหรือไม่ อยู่ในระดับใด 

8 (8) 19 (19) 17 (17) 47 (47) 9 (9) 100 
7. พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามล าดับขั้นตอนก่อน/หลัง  ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ หา
ผลประโยชน์จากการให้บริการเหมาะสมต่อท่านหรือไม่ ระดับใด 

10 (10) 12 (12) 23 (23) 42 (42) 13 (13) 100 
8. สถานท่ีในบริเวณที่ประชาชนสามารถมาติดต่อได้อย่างสะดวกหรือไม่ ระดับใด  

12 (12) 3 (3) 16 (16) 29 (29) 40 (40) 100 
9. สามารถติดต่อและเร่งรัดหน่วยงานราชการให้ด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาจนเสร็จตามต้องการ 
หรือไม่ 

11 (11) 6 (6) 14 (14) 33 (33) 36 (36) 100 
รวม 111 136 170 281 202 900 

(100%) 

  
6. สรุปผลกำรศึกษำ 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 100 คน (ร้อยละ 100) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ได้รับความรู้
เกี่ยวกับเรื่องที่มาติดต่อ สอบถาม ขอความช่วยเหลือ ระดับน้อยมาก จ านวน 33 คน (ร้อยละ 33)  
ได้รับการให้บริการตามล าดับขั้นตอนในการร้องเรียนหรือขอค าปรึกษาแนะน า ระดับดี จ านวน 36 คน 
(ร้อยละ 36) ได้รับการสื่อสาร ให้ข้อมูล ลักษณะการพูด ถาม-ตอบ อยู่ในระดับน้อย จ านวน 28 คน 
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(ร้อยละ 28) ได้รับการอ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าข้ันตอนการให้บริการ หรือตอบค าถาม ชี้แจง
ข้อสงสัยได้อย่างครบถ้วนหรือไม่ อยู่ในระดับน้อย จ านวน 27 คน (ร้อยละ 27) เจ้าหน้าที่รับฟังความ
คิดเห็นของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับดี จ านวน 39 คน 
(ร้อยละ 39) เจ้าหน้าที่รับบริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี พูดจาสุภาพหรือไม่ อยู่ในระดับดี จ านวน 
47 คน (ร้อยละ 47) พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามล าดับขั้นตอนก่อน/หลัง  
ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่หาผลประโยชน์จากการให้บริการเหมาะสมต่อท่ านหรือไม่ อยู่ในระดับดี 
จ านวน 42 คน (ร้อยละ 42) สถานที่ในบริเวณที่ประชาชนสามารถมาติดต่อได้อย่างสะดวกหรือไม่ 
ระดับดีมาก จ านวน 40 คน (ร้อยละ 40) สามารถติดต่อและเร่งรัดหน่วยงานราชการให้ด าเนินการ
เรื่องร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาจนเสร็จตามต้องการ ระดับดีมาก จ านวน 36 คน (ร้อยละ 36) และ 
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (900 ครั้ง) พบว่า ผลการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ตอบค าถามในระดับดี จ านวน 281 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 31.11) ระดับดีมาก 202 ครั้ง 
(คิดเป็นร้อยละ 22.44) ระดับปานกลาง จ านวน 170 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 18.89) ระดับน้อย จ านวน 
136 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 15.11) และระดับน้อยมาก จ านวน 111 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 12.33)  

ผลการวิจัยที่เก่ียวกับพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัดมหาสารคาม พบว่า การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่ องที่ประชาชนมารับบริการ ขอความ
ช่วยเหลือ และการสื่อสาร การให้ข้อมูลในลักษณะถามตอบระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนที่มารับ
บริการ ได้รับความพึงพอใจในระดับน้อย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม  
ยังขาดความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลแก่ผู้มารับบริการ ซึ่งอาจจะตอบค าถามไม่ตรงประเด็น 
หรือตอบค าถามได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้มารับบริการซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  
ปริญช์พิชญ วิจิตร (2544) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การออกแบบรายการสมรรถนะของบริษัท บางจาก 
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ผู้ศึกษาได้สนใจเกี่ยวกับ รายการขีดสมรรถนะหรือสมรรถนะที่ได้จากการ
ท าวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ความมุ่งมันความส าเร็จ (Achievement Orientation) การจัดการงาน 
(Work Management) ความสามัคคีและการท างานเป็นทีม (Cohesiveness & Team working) 
การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) การสื่อสาร (Communication) ความส านึกรับผิดชอบและ
ความน่าเชื่อถือ (Accountability & Creditability) และภาวะผู้น า (Leadership) โดยพบว่า 
สมรรถนะหรือสมรรถนะที่ เป็น พ้ืนฐานร่วมกัน (Core Competency) ของบุคลากร ได้แก่ 
ความมุ่งม่ันความส าเร็จ (Achievement Orientation) การจัดการงาน (Work Management) ข้อที่
น่าสนใจคือ รายการสมรรถนะหรือสมรรถนะส าหรับองค์การนั้นควรที่จะได้มีการสร้างความเข้าใจที่
ตรงกันของบุคลากรทุกระดับว่าไม่มีสมรรถนะใดใช้ได้กับทุกองค์การ (No one-size-fit-all) 
สมรรถนะ เป็นสิ่งที่จะต้องออกแบบให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์การ วิธีคิด โครงสร้างองค์การ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ภาพเชิงระบบของธุรกิจ มากกว่าที่จะพิจารณางานแต่ละงาน และ
หน่วยงานหลักขององค์การ นอกจากนี้ จะต้องมีการก าหนดจุดมุ่งหมายของการสร้างผลส าเร็จที่ตรง
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กับความต้องการขององค์การ โดยเน้นไปที่ผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ประชาชน ห รือ
ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ นอกจากนี้ ควรมุ่งก าหนดสมรรถนะที่เน้นประสิทธิผลขององค์การ  
ซึ่งพิจารณาในด้านเป้าหมายขององค์การ กลยุทธ์การบริหารงาน กระบวนการท างาน และพฤติกรรม
การท างานที่ก าหนดขึ้นมากจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์การ รวมไปถึงการศึกษาของ
สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ (2550) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลขององค์การ 
โดยเน้นศึกษาสมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาสมรรถนะหลัก สมรรถนะในงาน วิเคราะห์ความแตกต่างของสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะในงาน ประสิทธิผลขององค์การ ผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งหาความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะหลัก สมรรถนะในงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กับประสิทธิผลขององค์การ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา  
ผ่านข้อมูลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารต่าง ๆ บทความ
วิชาการและกึ่งวิชาการต่าง ๆ ต ารา บทความวิชาการและกึ่งวิชาการต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้การวิเคราะห์สมมติฐานจากค่าที ( t-test) 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุขั้นตอน 
(Multiple Regression) ผลวิจัยพบว่า (1) ตัวแบบสมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 5 สมรรถนะหลัก สมรรถนะในงาน หรือสมรรถนะ
ประจ ากลุ่มงานจ าแนกได้ 20 สมรรถนะ โดยมีสมรรถนะในงานร่วมของทุกกลุ่มงาน3 สมรรถนะ (2) 
ความแตกต่างของสมรรถนะหลัก และสมรรถนะในงานตามที่คาดหวังกับที่เป็นจริงก่อนการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาบุคลากรมีสมรรถนะหลัก 3 สมรรถนะ และสมรรถนะในทุกสมรรถนะในกลุ่มงานส่วน
ใหญ่มีค่าเฉลี่ยตามที่เป็นจริงต่ ากว่าระดับที่คาดหวัง ส่วนภายหลังการพัฒนาสมรรถนะหลัก 
เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะในงานของทุกกลุ่มงาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับหรือสูงกว่าระดับความคาดหวัง 

ดังนั้น จึงเสนอแนะให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้ามาท างานโดยใช้แนวคิดเรื่องความสามารถ 
เชิงสมรรถนะ คือ กลุ่มของความรู้  (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะของบุคคล 
(Attributes) หรือเรียกว่า KSAs และจัดให้มีการอบรมเรื่องกฎหมายให้แก่เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์เพ่ิมเติมเป็นระยะ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการรับบริการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ให้แก่ประชาชน และควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สามารถพัฒนาความรู้ 
ทักษะได้ด้วยตนเอง 
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กำรส ำรวจควำมคิดเหน็ของผู้ปกครองต่อกำรใช้สื่อผสมเพื่อกำรเรียนของ 
เด็กปฐมวัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมูม่น อ ำเภอเมอืง จังหวัดอดุรธำน ี

วิชัยวัฒน์ ศรีจันทร์* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการใช้สื่อผสมเพ่ือ
การเรียนของเด็กปฐมวัยหมูม่น อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 ศูนย์เด็กปฐมวัยหมูม่น จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า  
1) จ านวนและค่าร้อยของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และ

รายได้ของครอบครัวต่อเดือน พบว่า ผู้ปกครอง จ านวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศ
ชาย มีอายุส่วนใหญ่ไม่เกิน 40 ปี ส่วนวุฒิการศึกษาจบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี การประกอบ
อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทั่วไป ส าหรับรายได้ของครอบครัวต่อเดือนอยู่ช่วง 30,000 บาท 

2) ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการใช้สื่ อผสมเพ่ือการเรียนของเด็กปฐมวัยหมูม่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ผู้ปกครองที่มีต่อการใช้สื่อผสม เพื่อการเรียนของเด็กปฐมวัยหมูม่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมและรายด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นคลิปวีดีโอนิทาน 
อยู่ในระดับมากที่สุด 

ค ำส ำคัญ: ความคิดเห็นของผู้ปกครอง, การใช้สื่อผสม, เด็กปฐมวัย 
 
1. บทน ำ 

การศึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญ ในการด าเนินชีวิต ของบุคคลและสั งคมและเป็นปัจจัย  
ส าคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาทุก ๆ ด้านของชีวิตในท่ามกลางกระแส แห่งความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสื่อเป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอน เช่น หนังสือ ของเด็กเล่น 
วิดีทัศน์ คอมพิวเตอร์  โปรเจคเตอร์ อันส่งผลกระทบในการเรียนการสอนและมีผล ต่อวิถีชีวิตของทุก
คนในสังคมโลก และสื่อการศึกษายังมีส่วนช่วยให้มนุษย์ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข  ปัจจุบัน
รัฐบาลได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ งต่อการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา โดยได้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

จากการศึกษาของ องค์การบริหารส่วนต าบลหมูม่นมีผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพ 
เด็กปฐมวัย (2-5 ขวบ) พบปัญหาและอุปสรรคในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1) การบริหาร การศึกษา โรงเรียนอนุบาล หมูม่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหมูม่น สภาพ
ปัจจุบันด้านการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็กเด็กมีปัจจัยที่เอ้ือต่อการเรียนรู้หรือมีต้นทุนในการเรียนรู้ที่
ค่อนข้างต่ าท้ังเรื่องการตั้งครรภ์ของมารดาอายุน้อยซึ่งเป็นปัญหาที่เพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน น้ าหนักแรก
คลอดต่ า  

2) เรื่องหลักสูตร ไม่มีการพัฒนาหลักสูตรในการพัฒนาให้เป็นปัจจุบัน 
3) ไม่มีรูปแบบวัดผลการประเมินผลที่ชัดเจนซึ่งการประเมินผลส่วนใหญ่เป็นการสังเกต

พฤติกรรม 
4) การใช้สื่อผสมเพ่ือการเรียนการสอนไม่ทันสมัยและไม่หลากหลาย ซึ่งไม่ตอบโจทย์การ

พัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนต าบลหมูม่น 
5) สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กยังขาดคุณภาพในการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี

หรือยังขาดประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ
เลี้ยงดูเล็ก สภาวะวิกฤติในครอบครัวของเด็กซึ่งส่งผลโดยตรงต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
ทั้งภาวการณ์ตกงานหรือการเจ็บป่วย นอกจากนั้นสื่อหรือการใช้สื่อที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยมีน้อยและไม่เหมาะกับพัฒนาการ สมาธิของเด็กในห้องเรียน ยังมีเด็กบางส่วนที่ปรับตัวกับ
สภาพแวดล้อมของ สถานที่ได้ และเด็กบางคนยังไม่มีสมาธิในการเรียนรู้ ในกิจกรรมแต่ละกิจกรรมซึ่ง
บางครั้งหลักสูตรที่มียังไม่ท าให้เด็กปรับตัวในกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวได้ เช่นกิจกรรมการเล่น
พัฒนาสมอง ได้แก่ การวาดภาพระบายสี การปั้น การพิมพ์ภาพ การพับ การตัด การฉีกปะ ตลอดจน
การประดิษฐ์เศษวัสดุ ฯลฯ ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ การรับรู้เกี่ยวกับความงามและ
ส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนได้แสดงออกตามความรู้สึกและความสามารถของตนเอง   

จากปัญหาที่เกิดขึ้นมีอยู่หลายประการอันเนื่องมาจากความแตกต่างหลากหลายทั้งในด้าน
โครงสร้าง อาคารสถานที่ และการบริหารงาน ผู้ดูแลเด็กซึ่งได้รับถ่ายโอนมาจากส่วนราชการต่าง ๆ
ตลอดจนผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองและชุมชน ยังขาดความรู้ความสนใจ
ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการแก้ไข อีกท้ังยังไม่ให้ความส าคัญในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเท่าที่ควรโดยเฉพาะผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่อง  
“การส ารวจความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการใช้สื่อผสมเพ่ือการเรียนของเด็กปฐมวัยหมูม่น  อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี” สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหมูม่น เพ่ือศึกษาพัฒนาเป้าหมายด้านผู้ เรียน 
(Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 (3Rs8Cs) 
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2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการใช้สื่อผสมเพ่ือการเรียนของเด็กปฐมวัยหมูม่น

อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 
3. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 ตัวแปรต้น            ตัวแปรตำม 
   
 
 
 
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
4. ขอบเขตของกำรวิจัย 

4.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2563 ศูนย์เด็กปฐมวัยหมูม่น ในระดับชั้นอนุบาล 1 จ านวน 30 คน ระดับอนุบาล 2 จ านวน 25 คน  
รวมทั้งสิ้น 55 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 ศูนย์เด็กปฐมวัยหมูม่น จ านวน 30 คน  

4.2 ตัวแปรที่ศึกษำ 
1) ตัวแปรอิสระ คือ คุณลักษณะของผู้ปกครอง แบ่งเป็นดังนี้ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ

รายได้ครอบครัวต่อเดือน 
2) ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการใช้สื่ อผสมเพ่ือการเรียนของเด็ก

ปฐมวัยหมูม่น อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
 
5. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

5.1 กำรสร้ำงเครื่องมือในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือศึกษา ส ารวจ

ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการใช้สื่อผสมเพ่ือการเรียนของเด็กปฐมวัยหมูม่น อ าเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี แบ่งออกเป็น 2 ตอน 

เพศ อาย ุ

วุฒิการศึกษา อาชีพ 

รายได้ครอบครัวต่อเดือน 

 

ควำมคิดเห็นของผู้ปกครองท่ีมีต่อกำรใช้
สื่อผสมเพ่ือกำรเรียนของเด็กปฐมวัย 
หมูม่น อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 
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ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ 
รายได้ครอบครัวต่อเดือน มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการใช้สื่อผสมเพ่ือการเรียนของ
เด็กปฐมวัยหมูม่น อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี แบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ 

5.2 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือน ามาวิเคราะห์ตามข้ันตอนดังนี้  
ขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย น าแบบสอบถามพร้อมหนังสือแนะน าไปเก็บข้อมูลด้วย

ตนเองที่ศูนย์ปฐมวัยหมู่ม่น จังหวัดอุดรธานี จ านวน 30 ชุด ที่ผู้ปกครองมารับ-ส่ง นักเรียน เวลา 
07.00-15.00 น. รวบรวมแบบสอบถามที่ตอบเสร็จแล้วมาคัดเลือก เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและให้
คะแนน 

5.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ดังนี้ 
1) หาค่าความถ่ีและร้อยละวิเคราะห์ของสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
2) หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการใช้

สื่อผสมเพ่ือการเรียนของเด็กปฐมวัยหมูม่น อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
 
6. ผลกำรวิจัย 

ตอนที่ 1 จ านวนและค่าร้อยของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ของครอบครัวต่อเดือน พบว่า ผู้ปกครอง จ านวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่า
เพศชาย มีอายุส่วนใหญ่ไม่เกิน 40 ปี ส่วนวุฒิการศึกษาจบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี 
การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทั่วไป ส าหรับรายได้ของครอบครัวต่อเดือนอยู่ช่วง 
30,000 บาท 

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการใช้สื่อผสมเพ่ือการเรียนของ
เด็กปฐมวัยหมูม่น อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ผู้ปกครองที่มีต่อการใช้สื่อผสม เพ่ือการเรียน
ของเด็กปฐมวัยหมูม่น อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมและรายด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
ยกเว้น คลิปวีดีโอนิทาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
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7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
ผลการวิจัยการศึกษาอนาคตภาพการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นไปได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทศวรรษหน้า มี 5 ด้าน 110 เหตุการณ์ ดังนี้    
1) อนาคตภาพด้านการบริหารจัดการ ผลการวิจัยพบว่า ด้านการบริหารจัดการมีแนวโน้ม

ของเหตุการณ์ 23 เหตุการณ์ ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยควรมีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่
ท้องถิ่นเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการปฏิรูประบบการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก การจัดการงบประมาณทางการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่นและคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความเข้มแข็ง ผู้บริหารระดับนโยบายและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรมีการก าหนดนโยบาย โครงสร้าง และการวางแผนงานชัดเจน 

2) อนาคตภาพด้านการพัฒนาบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า ด้านการพัฒนาบุคลากรมีแนวโน้ม
ของเหตุการณ์ 31 เหตุการณ์ ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ควรมีการปฏิรูปการพัฒนา
บุคลากรปฐมวัยและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นมืออาชีพ และสนับสนุนให้น า
นวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา  

3) อนาคตภาพด้านการจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผลการวิจัย
พบว่า ด้านการจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มีแนวโน้มของเหตุการณ์ 8 
เหตุการณ์ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ควรมีความรู้ความเข้าใจในการบริหาร การจัดการ
อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่มีประสิทธิผล  

4) อนาคตภาพด้านวิชาการและหลักสูตร ผลการวิจัยพบว่า ด้านวิชาการและหลักสูตร 
มีแนวโน้มของเหตุการณ์ 32 เหตุการณ์ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ควรมีการพัฒนาหลักสูตร
และก าหนดแผนพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก
เล็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กเหมาะสมตามวัย  

5) อนาคตภาพด้านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ผลการวิจัยพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน มีแนวโน้มของเหตุการณ์ 16 เหตุการณ์ ดังนั้น ผู้บริหารสานศึกษา ครู องค์กรชุมชน 
องค์กรภาคเอกชน คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเครือข่ายผู้ปกครองควรมีส่วนร่วม
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมงานวิชาการและหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความเหมาะสม   

7.2 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
1) หน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแล รับผิดชอบควรมีการศึกษาการบริหารจัดการศึกษาของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่มาตรฐานสากล   
2) ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนา (R&D) รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในยุค

ดิจิทัล 
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3) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) อนาคตภาพการจัดการศึกษา 
e-Education ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ปัจจัยท่ีมีควำมสัมพันธก์ับผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน (KPI) ของพนักงำน
บริษัทเอกชน กรณีศึกษำ บริษัท ชำญยนต์ 2005 จ ำกัด 

วิลาสิณี เฟื่องทวีโชค* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการประเมินผล
การปฏิบัติงาน (KPI) ของพนักงานบริษัทชาญยนต์ 2005 จ ากัด และ 2) วางแผนพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ เพ่ือบรรลุเป้าหมายของบริษัท โดยท าการศึกษาแบบ
วิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา, 
ปัจจัยด้านการท างาน ได้แก่ ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่งงาน สาขาที่ปฏิบัติงาน ต่อระดับ
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ประจ าปี 2562 ของ
พนักงานในบริษัทชาญยนต์ 2005 จ ากัด จ านวน 217 ราย โดยใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ฐานนิยม และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวัดขนาด
และทิศทางความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation 
Coefficient) และท าการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างของพนักงาน 10 ราย
ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม และ10รายที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ และสัมภาษณ์ใน
มุมมองของผู้บริหารจ านวน 2 ราย 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง 217 ราย แบ่งเป็นเพศหญิง ร้อยละ 45 เพศชาย ร้อยละ 
55 มีอายุเฉลี่ย 30.7 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.8 ปี) ระดับการศึกษาท่ีพบมากที่สุดคือระดับ ปวส. 
(ร้อยละ 52) อายุงานเฉลี่ย 5 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.3 ปี) แบ่งตามต าแหน่งโดยมีระดับ
ปฏิบัติการเป็นส่วนใหญ่คิดเป็น ร้อยละ 79 ระดับหัวหน้างาน ร้อยละ 7 และระดับผู้จัดการ ร้อยละ 
14 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน พบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน (KPI) ของพนักงานบริษัทชาญยนต์ 2005 ได้แก่ อายุ ประสบการณ์การท างาน 
ต าแหน่งงาน และสาขาที่ปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
ได้แก่ เพศ และระดับการศึกษา โดยยังพบถึงความสัมพันธ์ทางบวกซึ่งกันและกันระหว่างปัจจัย 
ด้าน อายุ ประสบการณ์การท างาน และต าแหน่งงานอีกด้วย และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์  
118 หมู ่3 ถนนเสรไีทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: wilasinee.fue@stu.nida.ac.th 
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อาจจะมีปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ทัศนคติ ความภักดีต่อองค์กร แรงจูงใจด้านค่าตอบแทน ที่อาจมี
ความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน ซึ่งต้องการการศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ คือผู้บริหารควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตาม
ความต้องการที่แตกต่างกันของช่วงอายุของพนักงาน และสนับสนุนให้เกิดระบบการฝึกอบรม
(Coaching) ของพนักงานในองค์กร เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร และส าหรับการท า
วิจัยครั้งต่อไปควรจะมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเพ่ิมเติมในเชิงลึก เพ่ือน ามาสนับสนุนผลการวิจัย
เชิงปริมาณให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่
เปลี่ยนแปลงไป หลังจากมีการน าการประเมินผลการปฏิบั ติงาน (KPI) มาใช้ในองค์กรในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง 

ค ำส ำคัญ: การประเมินผล, ปัจจัยส่วนบุคคล KPI  
 
1. บทน ำ 

ในภาวะปัจจุบันนั้นธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถจักรยานยนต์มีการแข่งขันที่รุนแรง จากปัญหา
ทางภาวะเศรษฐกิจ และรูปแบบการด ารงชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค ในขณะที่ทุก ๆ องค์กรต่างก็
ต้องการความส าเร็จให้ตรงตามกลยุทธ์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งเรื่องของส่วนแบ่งทางการตลาด ยอดขาย 
การท าก าไร และต้องการที่จะมีผลประกอบการในทุก ๆ ด้านให้ดีขึ้นในแต่ละปี เพ่ือครองความ
ได้เปรียบและมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร ทุกองค์การจึงได้มีการพยายามพัฒนาองค์กรโดยมีการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ชัดเจนขององค์กร ซึ่งกระท าโดยผู้บริหารขององค์กร แต่การที่แผน
กลยุทธ์เหล่านั้นจะน าไปสู่ความส าเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้ได้นั้น นอกจากความสามารถของผู้บริหารในการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ธุรกิจแล้ว ยังจะต้องอาศัยความสามารถในการส่ งต่อกลยุทธ์นั้นสู่การปฏิบัติให้ได้
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอีกด้วย ดังนั้น การก ากับดูแล ร่วมกับการมีระบบการวัดและประเมินผล
การด าเนินงานที่ถูกต้อง แม่นย านั้น จะส่งผลให้องค์กรนั้น ๆ ประสบความส าเร็จได้ เนื่องจากจะท าให้
องค์กรทราบถึงสถานการท างานของตนว่าดีหรือไม่ อย่างไร และสามารถใช้ผลการประเมินนั้นในการ
ปรับปรุงพัฒนาองค์กรของตนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป จนบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ในที่สุด 

การประเมินผล หมายถึง กระบวนการพิจารณาผลการท างานของพนักงานในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง ๆ โดยการเปรียบเทียบการท างานของปัจเจกบุคคลเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานขององค์กร รวมถึง
การเปรียบเทียบระหว่างบุคคลนั้น ๆ กับพนักงานคนอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ท างานด้านต่าง ๆ ขององค์กร โดยการประเมินผลจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) การจ่ายค่าตอบแทน  
(2) การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งทั้งในแนวราบคือการโยกย้ายหมุนเวียนงาน และแนวดิ่ง คือการเลื่อน
ต าแหน่งขึ้นหรือลดต าแหน่ง (3) การแข่งขัน และ (4) การให้รางวัลและการลงโทษ ส าหรับเทคนิคการ
ประเมินผลนั้นมีมากมายหลายวิธีด้วยกัน ซึ่งสามารถท าได้ทั้งแบบประเมินรายคนและประเมินผลเชิง
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เปรียบเทียบ เกณฑ์ที่ใช้ประเมินก็มีหลากหลายทั้งการพิจารณาจากผลงาน จากบุคลิกภาพ พฤติกรรม 
และมีการให้น้ าหนักที่แตกต่างกันไปในแต่ละหัวข้อ ขึ้นกับสิ่งที่องค์กรนั้น ๆ ให้ความส าคัญ 

องค์กรกรณีศึกษา บริษัท ชาญยนต์ 2005 จ ากัด ได้เลือกการประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ระบบของ Key Performance Indicator (KPI) ซึ่งจะสามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมิน
ในรูปข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์กรหรือ
หน่วยงานภายในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยขั้นตอนการจัดท าตัวชี้วัดนั้น ได้มีการว่าจ้างบริษัท
จากภายนอก (Outsource) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบ KPI ทั้งในเรื่องของการให้ค าแนะน า 
และการวางระบบสารสนเทศ เพ่ือสามารถดึงข้อมูลการท างานของพนักงานในแต่ละต าแหน่งที่
ต้องการประเมิน เข้าสู่ระบบ KPI และสามารถวัดผล รวมถึงตัดเกรดพนักงานแบบอิงกลุ่ม ตามแผนก 
และต าแหน่งของพนักงานรายนั้น ๆ ซึ่งจะท าให้ผู้บริหาร สามารถรู้ได้ว่าพนักงานรายไหนท างานได้
ตรงตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ รายไหนหรือแผนกใดที่ยังไม่สามารถบรรลุผลได้ และเพราะเหตุใดที่ยัง
เป็นอุปสรรคในการท างานให้บรรลุผล เพ่ือจะได้สามารถปรับปรุงแก้ไข ฝึกอบรมพัฒนา ได้ถูกต้อง
ตามเหตุปัจจัยนั้น ๆ   

การศึกษาในครั้งนี้ คือการน าผลการประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) ที่ได้จากการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานจ านวน 217 ราย ที่เก็บรวบรวมมาตลอดปี 2562 มาวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านต่าง ๆ เทียบกับผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานที่ได้ 
เพ่ือทราบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อายุงาน ปัจจัยด้านการท างาน 
ได้แก่ ต าแหน่งงาน สาขาที่ท างาน ว่ามีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานหรือไม่ อย่างไร เพ่ือจะได้
สามารถน าไปพัฒนาด้านบุคลากรให้เกิดการท างานตามเป้าประสงค์ของบริษัท ใช้ประกอบการ
พิจารณารับคนเข้าท างาน พิจารณาปรับเลื่อนต าแหน่ง รวมถึงหาจุดอ่อนที่ท าให้การปฏิบัติงานไม่
ได้ผลตามท่ีต้องการด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) ของ
พนักงานบริษัทชาญยนต์ 2005 จ ากัด 

2.2 เพ่ือวางแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ เ พ่ือบรรลุ
เป้าหมายของบริษัท 

 
3. ค ำถำมหลักกำรวิจัย 

ปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนการประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) ของพนักงาน
บริษัท ชาญยนต์ 2005 จ ากัด ประจ าปี 2562 
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4. ทบทวนวรรณกรรมและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
4.1 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อกำรปฏิบัติงำน 
พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2529) กล่าวไว้ถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ว่าได้รับ

อิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ อายุ วงจรชีวิต ครอบครัว อาชีพ 
การศึกษา ค่านิยมหรือคุณค่าและรูปแบบการด ารงชีวิต ล้วนส่งผลถึงพฤติกรรมการท างานที่ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพกันท างานที่แตกต่างกันไป 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) ได้กล่าวถึงอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรม 
การตัดสินใจ การท างาน และรูปแบบการด ารงชีวิตไว้ดังนี้ (1) อายุ บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันจะมี
ความต้องการที่แตกต่างกัน มีความทะเยอทะยานและความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานที่แตกต่างกัน 
โดยกลุ่มอายุน้อยจะมีความรักอิสระและมีแนวโน้มจะเปลี่ยนงานได้มากกว่าคนกลุ่มอายุมากที่ต้องการ
ความมั่นคงและเติบโตในอาชีพประจ าที่ท าอยู่ (2) วงจรชีวิตครอบครัว คนโสด แต่งงาน หย่าร้าง  
มีบุตรอายุน้อย มีบุตรที่โตแล้ว มีภาระที่ต้องดูแลบุพการี ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
งานและความตั้งใจท างาน รวมถึงความจงรักภักดีต่อหน่วยงานที่แตกต่างกันออกไป (3) อาชีพ อาชีพ
ที่แตกต่างกัน รวมถึงต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานที่แตกต่างกัน เช่น
อาชีพรับจ้างรายวัน จะมีความใส่ใจในคุณภาพของงานและให้ความส าคัญต่อการประเมินงานของ 
ผู้ว่าจ้าง น้อยกว่าอาชีพพนักงานประจ าโดยเฉพาะที่อยู่ในต าแหน่งงานที่สูง ก็จะยิ่งให้ความส าคัญต่อ
การประเมินผลการปฏิบัติงานมากขึ้น (4) โอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งคือรายได้ ผลตอบแทนจากการ
ท างานนั่นเอง หากเป็นกลุ่มที่ค่าตอบแทนสูง ก็จะมีพฤติกรรมการท างานที่มุ่งเน้นไปที่ผลงานของการ
ท างานที่มากกว่า และ (5) การศึกษา ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างาน
และการตอบสนองต่อการวัดประเมินผลการท างานที่แตกต่างกัน 

4.2 แนวคิดเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Appraisal: PA) 
ธาดา ราชกิต (2562) ได้อธิบายถึงความส าคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

(Performance Appraisal) ในฐานะหนึ่งในเครื่องมือส าคัญที่จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จไว้ว่า 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะเป็นตัวที่ตัดสินความสามารถในการท างาน ไปจนถึงศักยภาพของ
พนักงานที่จะช่วยท าให้องค์กรประสบความส าเร็จได้ดียิ่งขึ้น และยังเป็นส่วนหนึ่งของ การพัฒนาทาง
อาชีพ (Career Development) อีกด้วย แม้ว่าจะไม่ได้ช่วยในการพัฒนาในด้านของทักษะโดยตรง 
แต่จะช่วยเป็นตัวชี้วัดและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานในแต่ละบุคคลได้ และชี้ให้เห็ นว่าองค์กรมี
ความจ าเป็นจะต้องปรับปรุงในเรื่องใด พนักงานควรจะพัฒนาตนเองอย่างไร และฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ควรจะมีบทบาทในการเสริมทักษะความรู้ความสามารถในด้านใด และสิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ 
การวัดผลการปฏิบัติงานนั้น สามารถน ามาเป็นดรรชนีชี้วัดความส าเร็จของการท างาน อันส่งผลต่อ
การเลื่อนต าแหน่ง ขึ้นเงินเดือน พิจารณาผลตอบแทน หรือแม้แต่การพิจารณาเลิกจ้างงาน ดังนั้น 
หลักการที่จะใช้ในการประเมินผล จะต้องประกอบไปด้วย 3 หลักการหลักคือ (1) หลักเกณฑ์เป็นที่
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ยอมรับ พนักงานทุกระดับทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชี รับทราบร่วมกันในหัวข้อของการประเมิน 
เกิดการยอมรับร่วมกันและเป็นมาตรฐานเดียวกัน (2) ก าหนดระยะเวลาชัดเจน การไม่มีช่วง
ระยะเวลาระบุนั้น นอกจากท าให้การประเมินไม่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังท าให้เกิดความเบื่อหน่ายและ
กดดันแทนที่จะเกิดเป็นแรงจูงใจได้ และการไม่ระบุเวลาที่จะวัดผลนั้น จะท าให้ไม่มีจุดวัดผลที่ชัดเจน
ด้วยเช่นกัน (3) สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร เพ่ือสะท้อนสู่รายละเอียดของบรรทัดฐานการ
ประเมิน และเป็นการประเมินผลที่จะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่สอดคล้องและสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กรได ้

จุดประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1) เพ่ือวัดผลศักยภาพการท างานของพนักงาน: การประเมินผลนี้จะใช้หัวข้อประเมินอ้างอิง

จากค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของแต่ละต าแหน่งงานเป็นหลัก เพ่ือให้ทราบว่า
พนักงานแต่ละคนสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่ เกินหรือขาดจากมาตรฐาน 
เพ่ือให้สามารถเห็นทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของพนักงานรายบุคคลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2) เพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือโยกย้าย: หากพบว่าพนักงานมีความสามารถสูง หรือมีจุดเด่นที่ตรง
กับความต้องการของงานใด ฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็สามารถจัดสรร ปรับหรือเลื่อนต าแหน่งให้
เหมาะสมกับความสามารถ และเกิดความท้าทายในการท างานที่สร้างผลิตผลให้แกบริษัทได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

3) เพ่ือปรับฐานเงินเดือนหรือพิจารณาโบนัส การมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดี 
จะท าให้การให้ค่าตอบแทนมีความสมเหตุสมผล และสามารถกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน  
ที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานได้เช่นกัน 

4) เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างาน ท าให้บุคลากรทุกคนรู้ถึงศักยภาพของตนเอง 
และในภาพรวมของการะประเมินยังบอกถึงประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัทได้เช่นกัน เพ่ือการ
วางแผนในการพัฒนาศักยภาพให้ดีมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมองเห็นจุดอ่อนในการท างานของตนเองและ
ขององคก์รได้ดีมากยิ่งขึ้น 

5) เพ่ือแก้ไขจุดบกพร่อง พัฒนาจุดเด่น โดยอาจจะดูจากหัวข้อที่ยังไม่สามารถบรรลุ หรือการ
ดูปัจจัยร่วมที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานนั้นประสบความส าเร็จ หรือปัจจัยที่ขัดขวางการท างานให้
บรรลุผลตามตัวชี้วัด เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไปได้ 

6) การประเมินผลปฏิบัติงานนั้น สามารถแบ่งการให้คะแนนออกได้เป็น 4 ส่วนหลัก 
ดังต่อไปนี้ (1) การประเมินส่วนบุคคล (Personal Data) เป็นชุดข้อมูลส่วนบุคคลเช่น การขาด ลา  
มาสาย รวมถึงการลงโทษใด ๆ เช่นการถูกท าทัณฑ์บน ซึ่งอาจไม่เกี่ยวกับเรื่องความสามารถในการ
ท างาน แต่มีความส าคัญที่จะน ามาพิจารณาผลการท างานในองค์รวม (2) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) วัดจากการท างานโดยตรง ประเมินผลตามหน้าที่ตามค า
บรรยายลักษณะงาน (Job Description) ที่ก าหนดไว้ ตามทักษะงานของแต่ละคน โดยส่วนมากจะ
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เป็นการประเมินที่เน้นด้านปริมาณมากกว่าคุณภาพ (3) การประเมินสมรรถนะ (Competency 
Evaluation) คือการประเมินศักยภาพของพนักงานที่ตรงตามความคาดหวังของต าแหน่งนั้น ๆ หรือ
บริษัทนั้น ๆ ต้องการหรือไม่ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีความสามารถ แต่ไม่ได้มีศักยภาพในการท างานระดับ
ที่สู งขึ้นตามที่บริษัทต้องการ ก็อาจจะส่งผลให้ ไม่ ไ ด้รับประเมินการเลื่อนต าแหน่งได้  (4)  
การประเมินผลทางเจตคติ (Attitude Evaluation) อ้างอิงตามทัศนคติส่วนบุคคล ประเมินความการ
ปฏิบัติตน ความพึงพอใจ ความคิดเห็น ซึ่งเป็นความรู้สึกส่วนตัว ที่อาจจะไม่ได้มีตัวเลขวัดค่าที่ชัดเจน 
มีความอ่อนไหวสูง แต่ก็มีความส าคัญต่อการประเมินเช่นกัน โดยความส าคัญของการประเมินในส่วน
นี้ก็คือ การประเมินท่ีไม่มีอคติ มีความยุติธรรมต่อผู้ถูกประเมิน โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลเองก็จะเข้ามา
มีบทบาทในการเป็นตัวกลางในการประเมินให้มีความรอบคอบและเป็นกลางที่สุดด้วย ที่เรียกว่า 360-
degree feedback คือการประเมินผลแบบ 360 องศา คือทั้งจากหัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน ลูกน้อง
ใต้บังคับบัญชา แผนกอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความยุติธรรมในการประเมินผลงาน 

ควำมหมำยและแนวคิดเกี่ยวกับ KPI 
อริยา ธัญพืช และประสิทธิ์ วัฒนาภา (2549: 1-3) ได้สรุปไว้ว่า ตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key 

performance indicators) มีความส าคัญในทุกระดับขององค์กร เนื่องจากเป็นสิ่งที่วัดได้ จึงสามารถ
ให้ค่าตอบแทน และบริหารคนท างานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยการวัดควรจะต้อง
ประเมินเฉพาะสิ่งที่มีความส าคัญเท่านั้น เพ่ือให้เกิดความสนใจในประเด็นส าคัญและน าทฤษฎีไปสู่
ภาคการปฏิบัติได ้

สุพัณณิกา ทรงประสิทธิ์  (2545: 27-28) ได้ให้ความหมายของลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี 
(Characteristics of a Good Key Performance Indicators) ไว้ว่า ตัวชี้วัดนั้นควรจะสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร โดยจะวัดในสิ่งที่มีความส าคัญเท่านั้น ซึ่งจะเป็นหัวข้อที่มี
ผลกระทบต่อองค์กรหากเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในหัวข้อนั้น ๆ ได้ ครอบคลุม
ทั้งตัวชี้วัดที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ตัวชี้วัดที่เป็นเหตุและเป็นผล และทุก ๆ ตัวชี้วัดนั้น จะต้องมี
บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในทุก ๆ ตัว โดยการออกแบบตัวชี้วัดต้องสามารถเข้าใจได้ตรงกันทั้ง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานและจะต้องเป็นสิ่งที่ควบคุมได้เกิน 80% ขึ้นไปของตัวชี้วัด เพราะหากชี้วัดใน
ส่วนที่ไม่สามารถควบคุมได้ ก็จะไม่สามารถบ่งบอกถึงความสามารถในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล
ได้ และตัวชี้วัดนั้นต้องไม่ท าให้เกิดการแตกแยกในองค์กรและสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของการ
ท างานแต่ละฝ่ายได้อย่างทันท่วงที เพ่ือให้ทราบการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ส าคัญขององค์กรได้ 

ณัฐพล ชวลิตชีวิน และปราโมท ศุภปัญญา (2545) กล่าวว่า การวัดผลการปฏิบัติงานควรมี
ความสืบเนื่องมาจากระดับภารกิจ (Mission) และเป้าหมาย (Goal) ขององค์กรซึ่งมักจะเป็นการ
มุ่งเน้นไปที่เชิงคุณภาพ (Qualitative) มากกว่าปริมาณ (Quantitative) หลังจากก าหนดเป้าหมาย
ขององค์กรได้แล้วก็น ามาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ ซึ่งจะเป็นรูปแบบที่สามารถวัดได้และเฉพาะเจาะจง
มากกว่า รวมถึงจะระบุผู้ที่เกี่ยวข้องและมีระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน เพ่ือน ามาก าหนดเป็นกล
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ยุทธ์และแผนอันจะน าไปสู่การปฏิบัติตาม โดยระบบการวัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance 
Indicators) จะเป็นการวัดที่ระดับการปฏิบัติงาน เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในระดับที่สูงขึ้นจนถึงการ
บรรลุภารกิจ (Mission)  

ยุทธศิลป์ พิพัฒน์นวกิจ (2553: 48-50) ท าการศึกษาปัญหาและการพัฒนาตัวดัชนีชี้วัดหลัก
ของบุคลากร (KPI) เพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ พบว่า การวัดผลการปฏิบัติงานด้วยระบบ KPI ก่อให้เกิดการประเมินงานอย่างตรงไปตรงมา 
ท าให้สามารถวางแผนการพัฒนางานในทุก ๆ ต าแหน่ง เกิดการพัฒนาความสามารถของพนักงาน
อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและเป็นรูปธรรม หากพนักงานคนใดมีผลการ
ประเมินที่ดีแล้ว สามารถวาง career path ให้เป็นหัวหน้างานหรือเป็น coach ของการท างานได้ 
เพ่ือสร้างการท างานที่ได้มาตรฐานตามความต้องการของหน่วยงานต่อไป อีกทั้งจะท าให้เราทราบถึง
ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลและทัศนคติการท างานที่ท าให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ได้ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการรับเข้าท างานและระบบการฝึกอบรมพนักงานต่อไป 

ศิริชัย กาญจนวาสี (2545) ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดีของตัวชี้วัดไว้ 5 ประเด็น ได้แก่ 
1) มีความเที่ยงตรง (Validity) ต้องสามารถชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่จะวัดได้อย่างแม่นย า ซึ่งมี

องค์ประกอบย่อยคือ ความตรงประเด็น (Relevant) และความเป็นตัวแทน (Representation) 
กล่าวคือต้องมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่จะวัดและดัชนีชี้วัดนั้น
จะต้องมีความเป็นตัวแทนของคุณลักษณะที่ต้องการจะวัด เช่น GPA ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียน, 
อุณหภูมิร่างกายใช้แทนการมีไข้ เป็นต้น 

2) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) เมื่อมีการวัดซ้ าจะต้องได้ผลในลักษณะเดียวกันไม่
คลาดเคลื่อน ซึ่งจะต้องมีความเป็นปรนัย (Objectively) มิใช่เป็นการวัดจากความรู้สึกหรืออัตวิสัย 
และมีความคลาดเคลื่อนต่ า (Minimum error) 

3) ความเป็นกลาง (Neutrality) ปราศจากความล าเอียงหรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  
4) ความไว (Sensitivity) จะต้องมีความไวต่อลักษณะที่มุ่งวัด และแสดงความผันแปรของสิ่ง

ที่จะวัดได้อย่างชัดเจนและมีรายละเอียดที่มากเพียงพอ 
5) ความสะดวกในการน าไปใช้ (Practicality) สามารถน าไปใช้ได้จริง กล่าวคือมีการเก็บ

ข้อมูลที่ง่าย สะดวก สามารถรวบรวม ตรวจ นับ หรือสังเกตได้ง่าย (Availability) มีการแปลความหมาย
ได้ง่าย ชี้ให้เห็นถึงจุดสูงสุด ต่ าสุด และสร้างเกณฑ์ในการตัดสินได้ง่าย (Interpretability) 

ซึ่งสอดคล้องกับที่ สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2539) ได้กล่าวไว้ในบทความวิชาการ ตัวบ่งชี้การ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมส าหรับการตรวจสอบผลการปฏิบัติ งานและแผนงาน ว่าองค์ประกอบของ
ตัวชี้วัดที่ดี ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้คือ 
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1) มีความเป็นกลาง (Neutrality) ไม่ล าเอียง ของตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น การใช้ตัวชี้วัดเป็น
รายได้ต่อค่าใช้จ่ายแรงงาน ไม่สามารถเทียบระหว่างธุรกิจบริการกับการผลิตได้ เนื่องจากภาคบริการ
ใช้แรงงานคนจ านวนมาก ในขณะที่ภาคการผลิตมีการใช้เครื่องจักรทดแทนมากกว่า เป็นต้น 

2) มีความเป็นวัตถุวิสัย (Objectivity) สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ใช่เกิดจากการคิด
เอาเองของผู้วัด 

3) มีความไวต่อความแตกต่าง (Sensitivity) สามารถชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของแต่ละ
หนว่ยวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง 

4) ค่าของมาตรวัดหรือดัชนีชี้วัด ควรสามารถตีความได้อย่างสะดวกและง่ายต่อความเข้าใจ 
(Meaningfulness and Interpretability) คือมีจุดสู งสุดและต่ าสุดที่ ง่ ายต่อความเข้า ใจและ
เปรียบเทียบกันได้ 

5) ความถูกต้องของเนื้อหาของดัชนีชี้วัดที่น ามาใช้ (Content Validity) 
6) ความถูกต้องในการพัฒนาดัชนีชี้วัด (Development Validity) ซึ่งการพัฒนาตัวชี้วัดนั่นก็

คือ การน าเอาตัวแปรหลาย ๆ ตัวมารวมกัน ไม่ว่าจะเป็นวิธีบวกหรือคูณกัน ความถูกต้องนั้นจะขึ้นอยู่
กับความสามารถในการพิสูจน์ได้ในเชิงทฤษฎีจะต้องสอดคล้องกันเชิงประจักษ์ตามท่ีปรากฏ 

4.3 แนวคิดเกี่ยวกับวิธีกำรจัดท ำ KPIs ขั้นตอนกำรจัดท ำ KPIs และกำรน ำ KPIs ไปใช้ใน
องค์กร  

อริยา ธัญพืช และประสิทธิ์ วัฒนาภา (2549) ได้สรุปแนวทางของการจัดท า KPIs ไว้หลัก ๆ
อยู่  4 วิธี  ดังต่อไปนี้1) การจัดท า KPIs โดยอ้างอิงแนวทางของ Balanced Scorecard BSC: 
Balanced scorecard คือเครื่องมือทางด้านการจัดการที่ช่วยในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
(Strategic Implementation) โดยใช้การประเมินที่จะท าให้องค์กรมีความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันและมุ่งเน้นในสิ่งที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร (Alignment and Focus) ดังนั้น 
การจัดท า KPIs โดยอ้างอิงจากหลักของ Balanced Scorecard นั้นจะต้องมีการก าหนดกลยุทธ์ให้อยู่
บนพื้นฐานของวิสัยทัศน์ขององค์กรในทั้ง 4 มิติ ได้แก่ มิติทางด้านการเงิน (Financial Perspective)  
มิติทางด้านลูกค้า (Customer Perspective) มิติด้านกระบวนการภายใน (Internal Perspective) 
และมิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth Perspective) หลังจากนั้นน ามาท าให้
เป็นแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Map) แล้วจึงน าเอากลยุทธ์แต่ละตัวนั้นมาวิเคราะห์หาตัวชี้วัดที่
เหมาะสมในการชี้วัดผลงานตามเชิงกลยุทธ์ หรือที่เรียกว่า Strategic KPIs เพ่ือน าไปใช้เป็น KPIs 
ระดับองค์กร ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ถึงระดับความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของ Strategic KPIs 
ว่ามีการสนับสนุนกันหรือไม่ ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดควรที่จะมีความสัมพันธ์กันและสัมพันธ์กับตัวชี้วัดหลักได้ 
เมื่อได้หัวข้อและเกณฑ์ของ KPIs ในระดับองค์กรที่มีความสอดคล้องและถูกต้องแล้ว จึงท าตาราง
ตัวชี้วัดผลงาน หรือที่เรียกว่า Balanced Scorecard Sheet เพ่ือระบุในรายละเอียดของตัวชี้วัด
ผลงานแต่ละตัวที่ก าหนดไว้ 
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ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างการจัดท า KPIs โดยอา้งอิงตามหลักกรอบแนวคิดของ Balanced Scorecard 
 

2) การจัดท า KPIs โดยอาศัยหลักการของ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ (Critical Success 
Factors) ปัจจัยแห่งความส าเร็จ หรือ Critical Success Factors คือปัจจัยที่แสดงวิธีการที่จะน าพา
องค์กรนั้น ๆ ไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ได้ เสมือนกับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนทั้งใน
เรื่องของผลงานหลักและการปฏิบัติการ ทั้งในด้านที่สามารถวัดได้และวัดไม่ได้ แต่จะต้องสามารถท า
หน้าที่ในการเป็นหลักการ กระบวนการ หรือแนวทางให้แก่องค์กรในการน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ได้  
หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือ เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญในการท าให้องค์กรนั้นสามารถประสบ
ความส าเร็จได้ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ได้ และเป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมให้การปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการจัดท า KPIs โดยอาศัย Critical 
Success Factors (CSFs) นั้น สามารถด าเนินได้สองแนวทางด้วยกันคือ (1) หากองค์กรมีการจัดท า 
BSC แล้ว สามารถใช้ CSFs เป็น Objective เพ่ือก าหนด KPIsได้เลย ตามภาพ (2) หากองค์กรยังไม่
เคยมีการจัดท า BSC มาก่อน สามารถก าหนดเป็น CSFs ขององค์กรขึ้นมา โดยใช้การประยุกต์ใน
แนวความคิดของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มาเป็นแนวทางร่วม เพ่ือจะใช้ในการก าหนด KPIs  
แต่ละด้านข้ึนมา แต่ยังให้มีความยึดตามแนวของ BSC คือการพิจารณาในทั้ง 4 มิติ โดย CSFs ที่ดีนั้น 
จะต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างผลลัพธ์และผลผลิต (Output & Outcome) โดยไม่เน้นถึงด้านของ
ปัจจัยน าเข้า (Input) และมีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ซึ่งอาจจะเป็นเป้าหมายเดียว หรือ
เป็นลักษณะเป้าหมายที่เป็นระยะ ๆ เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ก็ได้ นอกจากนั้น CSFs จะต้องมี
ความหมายเฉพาะเจาะจงที่เข้าใจได้ง่าย และผู้บริหารให้การยอมรับ นอกจากนั้นจ าเป็นจะต้องอยู่
ภายใต้อิทธิพลการควบคุมขององค์กรอีกด้วย 
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ภาพที่ 4.2 ตัวอย่างการจัดท า KPIs โดยอ้างอิงตามหลักกรอบแนวคิดของ Critical Success Factor 
 

3) การจัดท า KPIs โดยอาศัยหลักการของ Key Result Areas (KRAs) Key Result Areas 
(KRAs) คือสิ่งที่องค์กรต้องท า หรือต้องให้ความสนใจเพ่ือจะน าไปสู่ความส าเร็จ ดังนั้น ในการน า 
KRAs มาเป็นแนวทางในการก าหนด KPIs จึงเป็นการพิจารณาถึงการด าเนินงานในแต่ละหัวข้อของ 
KRAs ว่าเป็นอย่างไร ซึ่ง KPIs นั้นจะเป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องท าการวัดหรือประเมิน เพ่ือบอกว่าองค์กร
มีความส าเร็จในประเด็นหัวข้อของ KRAs นั้น ๆ มากน้อยเพียงใด โดยมีขั้นตอนในการจัดท า KPIs คือ 
(1) ก าหนดกิจกรรมที่องค์กรต้องท า แล้วจัดกลุ่มงานที่มีลักษณะเดียวกันเข้าไปในหัวข้อเดียวถึงถือ
เป็น 1 Key Result Area และก าหนดชื่อของ Key Result Area นั้น ๆ (2) ท าการวิเคราะห์ผลที่
คาดหวัง (Objective Results) จากแต่ละ KRA โดยอาจจะก าหนดในรูปแบบของปริมาณ คุณภาพ 
ต้นทุนค่าใช้จ่าย เวลา ความพึงพอใจ ความปลอดภัย ความถูกต้อง เป็นต้น (3) วิเคราะห์ว่าจะ
สามารถวัดผลความส าเร็จได้อย่างไรจากผลที่คาดหวังแต่ละตัวที่ก าหนดไว้ และก าหนดเป็นตัวชี้วัด
หลักออกมา โดยพิจารณาจากความส าคัญต่อผลที่คาดหวังนั้นของหน่วยงาน โดย KPIs จะต้องเป็น
ตัวชี้วัดที่ครอบคลุมทุกหน่วยย่อยของตัวชี้วัดและองค์กรจะสามารถควบคุมผลนั้น ๆ ได้ดีท่ีสุด 

4) การจัดท า KPIs โดยอาศัยจากการถาม-ตอบโดยผู้บริหารจะตั้งค าถามที่ต้องการทราบ
เกี่ยวกับองค์กร และค าตอบจะประกอบด้วย KPIs ที่จะเป็นค าตอบสะท้อนแก่ค าถามเหล่านั้น  
ในลักษณะของ Top-down Management ซึ่งค าถามนั้น ๆ จะขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นหลัก ว่ามี
วิสัยทัศน์หรือมุมมองต่อการบริหารงานเป็นอย่างไร ซึ่งอาจจะมีข้อบกพร่องในการที่ไม่สามารถ
ครอบคลุมในทุกมิติ หรือไม่สามารถครอบคลุมได้ในทุกวิสัยทัศน์หรือพันธกิจขององค์กร 
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เกณฑ์การก าหนด KPIs : KPIs ที่พึงประสงค์ขององค์กรจะต้องเป็นKPIsที่สามารถบอกถึง
เป้าหมายที่องค์กรนั้น ๆ ต้องการได้ โดยการก าหนดควรจะต้องยึดตามหลักการ SMART ได้แก่ 
Specific มีความเฉพาะเจาะจงและมีความชัดเจนในหัวข้อที่จะประเมิน Measurable จะต้องสามารถ
วัดได้อย่างชัดเจน ไม่ใช่เป็นความรู้สึกหรือความเห็นส่วนตัวของผู้ประเมิน Achievable จะต้อง
สามารถบรรลุได้จริง เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติสามารถท าให้ส าเร็จได้จริง Realistic มีความสอดคล้องกับความ
เป็นจริง สถานการณ์จริง และ Timely คือมีความเหมาะสมต่อช่วงระยะเวลาที่ก าหนด นอกจากนั้น
ยังควรจะต้องประกอบไปด้วยลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ได้แก่ มีบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร สามารถใช้ในการติดตามการปฏิบัติงานทั้งส าหรับพนักงาน
และผู้บริหาร ตัวชี้วัดประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นเหตุและส่วนที่เป็นผล มีองค์ประกอบที่ครอบคลุมทั้ง
ส่วนที่เป็นการเงินและไม่ใช่การเงิน ชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายที่ส าคัญที่สุดขององค์กรและมีความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์-พันธกิจ-กลยุทธ์ขององค์กร มีข้อมูลที่พร้อมให้การสนับสนุนในกระบวนการ
วัดผล มุ่งเน้นปัจจัยแห่งความส าเร็จ ที่ส าคัญที่สุดข้อมูลที่จะใช้วัด KPIs นั้นจะต้องมีความเที่ยงตรง 
แม่นย า ไม่ก ากวม มีอิทธิพลต่อสิ่งที่จะวัด สามารถเปรียบเทียบได้ และตรวจสอบความถูกต้องได้ 

การวัดผลการปฏิบัติงานนั้น สามารถใช้ตัวชี้วัดได้หลายประเภทด้วยกัน โดยเฉพาะในส่วน
ของตัวชี้วัดหลักนั้น สามารถแบ่งออกได้สามแบบ แบบแรกคือแบ่งตามลักษณะของตัวชี้วัดซึ่งสามารถ
วัดได้ทั้งแบบ (1) เชิงปริมาณงาน (Quantity) เช่นการชี้วัดจากปริมาณงาน หรือผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ด าเนินงาน (2) เชิงคุณภาพ (Quality) ดูจากคุณภาพที่ได้ของงาน (3) ตัวชี้วัดด้านเวลา (Time) คือ
การค านึงถึงระยะเวลาด าเนินการต่าง ๆ หรือระยะเวลาที่ให้บริการ (4) ตัวชี้วัดด้านค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
(Cost) (5) ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Customer Satisfaction) แบบที่สองคือการ
ก าหนดตัวชี้วัดตามลักษณะของกระบวนการ ซึ่งจะแบ่งได้เป็น Lead indicators ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่บอก
ถึงเง่ือนไขหรือปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติงานที่ดี และ Log indicators ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่วัดถึง
ผลการท างานซึ่งสามารถวัดออกได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและเป็นผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานขององค์กร (Outcomes measures) และแบบสุดท้าย แบบที่สาม คือการแยกประเภท
ของตัวชี้วัดหลัก KPIs โดยแบ่งตามระดับของงาน แบ่งได้เป็น Job KPIs และ Strategic KPIs  
โดย Job KPIs จะหมายถึงตัวชี้วัดผลงานที่สะท้อนถึงความส าเร็จของการท างานเมื่อเทียบกับผลที่
องค์กรคาดหวังจากการปฏิบัติงานนั้น ๆ และ Strategic KPIs คือตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จ 
หรือความล้มเหลวของกลยุทธ์ ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกลยุทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตาม
ช่วงเวลา  หลังจากท่ีองค์กรสามารถก าหนด KPIs ได้แล้ว ก็จะแสดงค่าของ KPIs ออกมาได้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) สัดส่วน (Proportion) อัตราส่วน (Ratio) อัตรา (Rate) จ านวน
(Number) หรือค่าเฉลี่ย (Average of Mean) เป็นต้น 
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หลังจากก าหนด KPIs ได้แล้ว เพ่ือให้ KPIs ที่น ามาใช้ประเมิน มีความถูกต้อง เหมาะสมและ
สามารถติดตามควบคุมข้อมูลนั้นได้ จ าเป็นจะต้องมีการทดสอบคุณภาพของตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดขึ้น 
โดยอาจจะพิจารณาจากประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (1) มีความพร้อมของข้อมูลหรือไม่ (Data 
Availability) (2) มีความถูกต้องของข้อมูลหรือไม่ (Data Accuracy) (3) ข้อมูลมีความทันสมัยมาก
น้อย เ พียงใด (Timeliness of Data) (4) การหาข้อมูลนั้ นมีต้นทุน เท่ า ไหร่  (Cost of Data 
Collection) (5) KPI นั้นมีความชัดเจนมากน้อยเพียงใด (Clarity of KPI) (6) KPI นั้นมีความ
น่าเชื่อถือหรือไม่ (Validity of KPI) (7) สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลการด าเนินงานที่แท้จริงได้  
โดยการเปรียบเทียบกับ baseline ที่ก าหนด (Comparability of KPI) (8) มีความสัมพันธ์กับตัวชี้วัด
อ่ืน ๆ ในเชิงตรรกะเหตุและผล (Relationship with other KPI) 

ขั้นตอนการน า KPIs ไปใช้ในองค์กร 
1) ปรับระดับความรู้ ความเจ้าใจ และทัศนคติของคนในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ในแต่ละองค์กรนั้น ต่างก็มีพนักงานที่แตกต่างกันทั้งในเรื่องของความเก่ง ความรู้ ทัศนคติที่ต่าง ๆ กันไป 
จึงควรจะต้องมีการปรับโดยการจัดอบรม ทั้งในรูปของการเรียน สื่อสิ่งพิมพ์ สารสนเทศต่าง ๆ  
ให้การสื่อสารทั่วถึงท้ังองค์กร และให้ทุกคนในองค์กรมองตรงกันในทิศทางที่ควรจะเป็น และแนวทาง
การปฏิบัติต่อไป 

2) การจัดตั้งคณะท างาน โดยจะต้องมีทีมที่เป็นผู้รู้จริงเกี่ยวกับเรื่องของ KPIs ที่มีความเข้าใจ
ในขั้นตอนการท า การวัดประเมินผล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการก าหนดเนื้อหางานอบรมให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานทุกคน เพ่ือให้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

3) การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ในระดับองค์กร โดยการก าหนด
เป็นแผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategic Map) โดยในแผนที่เชิงกลยุทธ์นั้นก็จะประกอบไปด้วยกลยุทธ์ 
อีกมากมายที่จะสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และการด าเนินงานขององค์กรนั้น ๆ โดยในคณะท างานนั้น  
มีหน้าที่ที่จะต้องสามารถก าหนดถึงตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์จากกลยุทธ์แต่ละตัวขององค์กรให้ได้ 

4) เมื่อได้ KPIs ในระดับองค์กรแล้ว ก็น ามาจัดท าเป็น KPIs Scorecard ระดับองค์กร หรือที่
เรียกว่า KPI Sheet เพ่ือก าหนดในรายละเอียดของตัวชี้วัดแต่ละตัว ซึ่งใน KPI Sheet จะต้อง
ประกอบด้วย ชื่อตัวชี้วัด ความหมายของตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ของตัวชี้ วัด สูตรในการค านวณ บุคคล
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อตัวชี้วัดนั้น บุคคลหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนต่อการบรรลุ
ตัวชี้วัดนั้น ความถี่ในการเก็บข้อมูลของตัวชี้วัด ความพร้อมของข้อมูลแบ่งเป็นสามระดับได้แก่ มีแล้ว ,
คาดว่ามี, ไม่มี แหล่งข้อมูล หน่วยที่วัด ผู้ถูกวัดซึ่งจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย ผู้วัดซึ่ง
คือผู้รับผิดชอบในการก าหนดเป้าหมาย ข้อมูลของตัวชี้วัดในรอบ 3 ระยะเวลาที่ผ่านมา เป้าหมายที่
ต้องการในการบรรลุผล ค่าสูงสุด/ต่ าสุดที่ยอมรับได ้
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5) กรณีท่ีองค์กรเองต้องการที่จะวิเคราะห์หาตัวชี้วัดที่เป็นระดับย่อยก็จะสามารถด าเนินการ
ไปได้พร้อม ๆ กับตัวชี้วัดหลักเลย โดยการ Cascading KPIs จะต้องค านึงถึงความสอดคล้องของ
ตัวชี้วัดแต่ละตัวเทียบกับตัวชี้วัดหลักด้วย ว่าจะต้องมีความสอดคล้องและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

6) เมื่อได้หัวข้อ KPIs มาแล้ว ต่อไปคือขั้นตอนของการก าหนดค่าและเป้าหมายของตัวชี้วัด 
โดยพิจารณาถึงข้อมูลเดิมที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลพ้ืนฐานในอดีต (Baseline Data) ประกอบการ
ตัดสินใจก าหนดเป้าด้วย 

7) กระบวนการของการติดตามและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อการประเมินของ
ตัวชี้วัดทั้งหมด โดยการวิเคราะห์ตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ และท าการรายงานผลเพ่ือให้ทั้งองค์กรได้
ทราบว่าในหัวข้อ KPIs แต่ละตัวนั้น สามารถแปลผลออกมาได้เป็นอย่างไร และหากหัวข้อใดที่ยังไม่
สามารถบรรลุค่าที่ตั้งใจ จะต้องให้คณะท างานท าการพิจารณา วิเคราะห์หาสาเหตุ เสนอแนวทาง
แก้ไขปัญหาและมีการติดตามประมวลผลเข้าสู่ระบบของ KPIs ต่อไป 

โดยสรุปคือ เมื่อองค์ท าการแปลงวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นแผนที่กลยุทธ์ได้แล้วนั้น จะน าไปสู่
การก าหนดตัวชี้วัดหลักของแผนหรือองค์กรโดยรวม หลังจากนั้นจึงมีขั้นตอนที่ส าคัญคือการก าหนด
เป็นตัวชี้วัดหลัก ซึ่งก่อนจะก าหนดหัวข้อได้นั้น จะต้องมีความพร้อมของข้อมูลและมีกระบวนการการ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่ดี เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ ประเมิน รายงานผลได้ เพ่ีอน าไปสู่การปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพ 
คล้ายกับกระบวนการของ PDCA ในการพัฒนาคุณภาพงาน ดังนั้นการใช้ KPIs ในการติดตามรวบรวม
ข้อมูลเทียบกับเป้าหมายที่ต้องการ จะท าให้ทราบถึงจุดบกพร่องที่ยังต้องการการพัฒนาของหน่วยงาน
นั้น กล่าวคือเมื่อ KPIs ใดไปถึงเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายแล้ว คณะท างานหรือผู้บริหารอาจจะ
พิจารณาในการตัดตัวชี้วัดนั้นออก โดยผลักดับให้กลายเป็นงานประจ าไป เพ่ือจะผ่อนการก ากับดูแล
ในสิ่งที่บรรลุเป้าหมาย และด าเนินงานต่อไปได้ มาเน้นกับส่วนที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายหรือความ
ต้องการขององค์กร เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ขององค์กรต่อไป 

4.4 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
ภรดี สีหบุตร (2554) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความยึดมั่นผูกพันต่อ

องค์กรกับการรับรู้ของผู้ให้บริการ ณ สถานพยาบาลสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย พบว่า อายุงานมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับประสิทธิภาพในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า
ค่านิยมและความจงรักภักดีต่อองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการท างานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ในขณะที่ อายุและสถานภาพสมรส ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ท างาน 

อิสรีย์ ลีลาสุนทรวัฒนา (2546) ท าการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท โตโยต้า ทูโซ่ (ไทยแลนด์) จ ากัด กลุ่มตัวอย่าง 176 คน โดยการ
วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) พบว่า อายุ การศึกษา ประสบการณ์การท างาน และต าแหน่ง
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งานไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งาน ที่ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.05  
แต่ประสิทธิภาพการท างานมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน 0.05  
กับปัจจัยค้ าจุน ได้แก่ขวัญและก าลังใจ ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และปัจจัยจูงใจ อันได้แก่ 
ค่าตอบแทน 

สมศักดิ์ อรุณแสงศิลป์ (2550) วิจัยเชิงส ารวจหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ
คุณภาพบริการของศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี จากกลุ่มตัวอย่าง 348 คนทั้งผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลทั้งในด้านของเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาไม่มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสถิติกับผลการด าเนินงานศูนย์สุขภาพชุมชน  

อารยา แป๊ะป๋อง (2557) วิจัยเชิงส ารวจ หาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในเขตย่านธุรกิจการค้าสีลม ที่มีผลต่อประสิทธิผลการท างาน พบว่าความแตกต่าง
ของปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ท างาน มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานที่แตกต่างกัน โดยพบว่าเพศชาย มีประสิทธิผลการท างานน้อยกว่าเพศหญิง
เฉลี่ยอยู่ที่ 0.10866 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 กลุ่มอายุ 31-40 ปี และมากกว่า50ปีขึ้นไป 
มีประสิทธิผลในการท างานมากกว่ากลุ่มอายุ 20-30 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อจ าแนก
ตามระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มการศึกษาในระดับที่แตกต่างกัน มีประสิทธิผลของการท างานที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวนสองคู่ คือระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 
มีประสิทธิผลการท างานที่ดีกว่าระดับต่ ากว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี และเมื่อวิเคราะห์จาก
ประสบการณ์ท างานที่แตกต่างกัน พบว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ท างาน 6-10 ปี และกลุ่ม 10 ปีขึ้นไป 
มีประสิทธิผลในการท างานมากกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 1 ปี อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที ่.05  

ขั้นตอนกำรจัดท ำ Key Performance Indicator ของบริษัท ชำญยนต์ 2005 จ ำกัด 
บริษัท ชาญยนต์ 2005 จ ากัด เป็นผู้จัดจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า มีสาขาทั้งสิ้น 36 

สาขา พนักงานประจ าจ านวน 405 คน มีนโยบายในการจะจัดท า KPIs เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการ
ท างาน และควบคุมติดตามการท างานของพนักทุกคน ในทุกแผนก ให้มีการปฏิบัติงานที่มีแนวทาง
ชัดเจน เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท เพ่ือตอบสนองพันธกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัท ทั้งเรื่องของ
งานขายและบริการ ทั้งเรื่องของผลก าไรและความพึงพอใจของลูกค้า โดยได้มีการจัดจ้างบบริษัท
Outsource ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดท า KPIs เข้ามาเป็นที่ปรึกษาเมื่อกลางปี 2561 โดยมี
เป้าหมายคือต้องสามารถประเมินผลงานปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับผลงานที่แท้จริงได้ 
ภายในปี 2562 

ขั้นตอนการจัดท าตัวชี้วัดหลัก ได้อ้างอิงตามหลักของ Balanced Scorecard คือ การจัดท า
ตัวชี้วัดในทั้ง 4 มิติ ได้แก่ มิติทางด้านการเงิน (Financial Perspective) มิติด้านลูกค้า (Customer 
Perspective) มิติด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และมิติด้านการเรียนรู้
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และพัฒนา (Learning and Growth Perspective) โดยมิติด้านการเงิน เช่น การขายไม่เกินMargin
ที่ตั้งไว้ ยอดจัดเก็บเงินลูกหนี้ของทีมสินเชื่อ มิติทางด้านลูกค้า เช่น User Voice Index, จ านวนครั้งที่
ถูกร้องเรียนจากลูกค้า มิติด้านกระบวนการภายใน เช่น การส่งเอกสารการขายครบถ้วน การออก
ทะเบียนให้ลูกค้าภายในระยะเวลาที่ก าหนด มิติทางด้านการเรียนรู้และพัฒนา เช่น จ านวนของ
พนักงานในสาขาท่ีผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่ก าหนด จ านวนร้อยละของการเข้าประชุมตามนัด
หมาย เป็นต้น 

โดยทางบริษัทได้ตั้ งทีมท างาน KPIs โดยเฉพาะเพ่ือรับผิดชอบในการประสานงาน  
การรวบรวมข้อมูล และการเรียนรู้จากบริษัทผู้เชี่ยวชาวที่ว่าจ้างมา เพ่ือจะสามารถดูแลติดตามและ
ประเมินผลของระบบ KPIsได้ในระยะยาว การตั้งหัวข้อหลักในการประเมินนั้น จะได้มาจากการ
อ้างอิงตามวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่ต้องการเป็นผู้น าด้านการขายรถจักรยานยนต์ทั้งเรื่องงานขาย และ
บริการที่เป็นเลิศ เน้นที่ความพึงพอใจของลูกค้า การเติบโตทางด้านงานขายถูกก าหนดเป็นเปอร์เซ็น
การเติบโตเทียบกับยอดขายเฉลี่ย เมื่อดูจากห้าปีที่ผ่านมา ข้อมูลที่ใช้ในการน ามาเป็นเกณฑ์ของ KPIs 
ถูกอ้างอิงมาจากประวัติเดิมย้อนหลัง 5-10 ปี หลังจากนั้นจึงมีการปรับเนื้อหาการประเมินและ
หลักการเกณฑ์ประเมิน โดยการสัมภาษณ์พูดคุยทั้งจากผู้บริหาร ผู้จัดการแผนก และผู้ปฏิบัติงาน  
เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับตรงกันของทุกฝ่าย 

หลังจากมีการก าหนดตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดย่อย เกณฑ์การประเมินแล้ว จึงมีการทดสอบความ
เที่ยงตรงของ KPIs โดยการใส่ข้อมูลย้อนหลัง เพ่ือดูความสัมพันธ์ของผลการปฏิบัติงาน และผลการ
บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ตามแผนที่กลยุทธ์ของบริษัท ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ เพ่ือเตรียมน า KPIs
ที่ได้เข้าสู่การวัดประเมินผลต่อไป 

ข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือการประเมินผลปฏิบัติงาน จะถูกน าเข้าสู่ระบบ ทั้งจากระบบ
สารสนเทศ และจากการกรอกข้อมูลของทีมผู้ดูแล KPIs โดยคะแนนจะถูกประเมินทุก ๆ ไตรมาส  
เพ่ือทราบถึงหัวข้อที่ยังไม่สามารถบรรลุได้หรือมีปัญหาในการท างาน เพ่ือจะได้ปรับแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงที และมีการรายงานผลสรุปการท างานในทุก ๆ ปี โดยการรายงานจะมีส่วนของคะแนน
รายบุคคล และการจัดเกรดโดยเทียบกับพนักงานที่รับผิดชอบหัวข้อ KPIs ในระดับเดียวกัน เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ว่าปีถัดไปจะมีการปรับเปลี่ยนหัวข้อ KPIs อย่างไร ส่วนไหนท าได้ดีเท่ากับหรือมากกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ สามารถยกเลิกหัวข้อเพ่ือนน าไปเปลี่ยนเป็นงานประจ า แล้วใส่หัวข้อใหม่ที่ต้องการให้พนักงาน
ปฏิบัติตามเป้าหมายเข้าไปทดแทน และยังสามารถทราบถึงผลการท างานรายบุคคล รายกลุ่ม  
รายสาขา รายแผนก เพ่ือพิจารณาการให้ผลตอบแทน หรือวางแผนการเติบโตในสายงานต่อไป 
นอกจากนั้นยังสามารถน าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาปัจจัยส่วนบุคคล หรือปัจจัยทางสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ 
ที่ส่งผลต่อการท างานให้บรรลุหรือไม่บรรลุผลตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้อีกด้วย 
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ตารางที ่4.1 แสดงตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) ของแผนกงานขาย  

 
   
5. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจับที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่า
จะมีความสัมพันธ์กับผลการประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) ของพนักงานแผนกงานขาย บริษัท ชาญยนต์ 
2005 โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
ซึ่งตัวแปรอิสระได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา) และปัจจัยด้านการท างาน 
(ประสบการณ์ท างาน (อายุงาน) ต าแหน่งงาน สาขาที่ปฏิบัติงาน) ส่วนตัวแปรตามได้แก่ คะแนนการ
ประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) และผลกระทบทีไ่ด้จากการศึกษาคือแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การท างานและระบบการวัดประเมินผล 

จากตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และผลกระทบที่ได้จากการศึกษา สามารถก าหนดเป็นกรอบ
แนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพที่ 5.1 
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  ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 

  
ภาพที่ 5.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ พนักงานแผนกงาน
ขาย บริษัท ชาญยนต์ 2005 จ ากัด จ านวน 217 ราย ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลทุติยภูมิจากการบันทึกผล
การประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) ของบริษัท ชาญยนต์ 2005 จ ากัด ประจ าปี 2562 จากนั้นน าข้อมูล
ที่ได้มาท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย (SPSS for Windows version 26.0) 
โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และน าเสนอผลการศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติ 2 แบบคือ 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ฐานนิยม และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การวัดขนาดและทิศทางความสัมพันธ์
ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ระยะเวลาที่ใช้
ในการศึกษาในครั้งนี้คือ เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
 
6. ผลกำรศึกษำ 

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

6.1 ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้ำนกำรงำน 
จากข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า พนักงานแผนกงานขาย บริษัท ชาญยนต์

2005 จ ากัด เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยมีเพศชายจ านวน 119 ราย (ร้อยละ 55) เพศหญิง 98
ราย (ร้อยละ 45) จากทั้งหมด 217 ราย โดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 30.7 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.8 ปี) 
โดยพบพนักงานในช่วงอายุ 26-30 ปีมากที่สุด อยู่ที่ 67 ราย (ร้อยละ 30.8) รองลงมาคือช่วง 20-25 ปี, 
31-35 ปี และ 36-40 ปี ตามล าดับ ส่วนอายุที่มากกว่า 40 ปีขึ้นไป พบเป็นส่วนน้อยเพียง 9 ราย 
(ร้อยละ 4.1) เท่านั้น เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า พนักงานบริษัท ชาญยนต์ 2005 จ ากัด 
แผนกงานขาย ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. จ านวน 112 ราย (ร้อยละ 52) รองลงมาคือระดับ
ปริญญาตรี 49 ราย (ร้อยละ 22) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช. 47 ราย (ร้อยละ 22) และระดับ
การศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 9 ราย (ร้อยละ 4)  

เพศ 
อาย ุ
ระดับการศึกษา 
อายุงาน 
ต าแหน่งงาน 
สาขาท่ีปฏิบัติงาน 

คะแนนประเมินผล 
การปฏิบัติงาน (KPI) 

แนวทางในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างาน และ

ระบบการวดัประเมินผล 
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ภาพที่ 6.1 แผนภูมิวงกลมแสดงร้อยละของพนักงานเพศชายและหญิง 

 

ภาพที่ 6.2 แผนภูมิแท่งแสดงช่วงอายุของพนักงาน 

 
ภาพที่ 6.3 แผนภูมิวงกลมแสดงระดับการศึกษาของพนักงาน 
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เมื่อพิจารณาตามอายุงานของพนักงานในบริษัท ชาญยนต์ 2005 จ ากัด พบว่า อายุงานเฉลี่ย
อยู่ที่ 5 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.3 ปี) โดยพบว่ามีพนักงานที่อายุงานอยู่ระหว่าง 0-5 ปี
มากที่สุด 139 ราย (ร้อยละ 64) รองลงมาคือช่วง 6-10 ปี 55 ราย (ร้อยละ 25) 11-15 ปี จ านวน 19
ราย (ร้อยละ 8.7) และช่วงอายุงาน 16-20 ปี น้อยที่สุดคือ 4 ราย (ร้อยละ 1.8) 

 
ภาพที่ 6.4 แผนภูมิแท่งแสดงอายุงาน 
 

เมื่อพิจารณาตามต าแหน่งหน้าที่การท างาน มีพนักงานในระดับปฏิบัติการ 171 ราย (ร้อยละ
78) ระดับหัวหน้างาน 16 ราย (ร้อยละ 7.4) และระดับผู้จัดการ 30 ราย (ร้อยละ 13.8) โดยพบว่า
เพศชาย มีสัดส่วนในงานระดับสูง คือระดับหัวหน้างานและระดับผู้จัดการมากกว่าเพศหญิง โดยระดับ
ผู้จัดการมีเพศชาย 21 ราย (ร้อยละ 70) ระดับหัวหน้างานเป็นเพศชาย 15 ราย (ร้อยละ 93.8)  
ส่วนระดับปฏิบัติการมีเพศชายและหญิงจ านวนที่ใกล้เคียงกัน 

  

ภาพที่ 6.5 แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนพนักงานในแต่ละต าแหน่ง แยกชาย-หญิง 

 



625 
 

สาขาที่ปฏิบัติงาน ได้ถูกแบ่งออกเป็นสามระดับคือ A B C จากขนาดของสาขา ขนาดอ าเภอ 
จ านวนประชากรในอ าเภอ และยอดขาย ซึ่งมีจ านวนสาขาที่อยู่ในระดับเกรด A จ านวน 9 สาขา  
มีพนักงาน 80 ราย เกรด B จ านวน 16 สาขา มีพนักงาน 88 ราย และสาขาเกรด C จ านวน 11 สาขา
จ านวน 49 ราย 

เมื่อพิจารณาจากคะแนนการประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) พบว่ามีฐานนิยมอยู่ในช่วงคะแนน 
40-60 คะแนน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 42.8 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.8 คะแนน)  
การจัดเกรดของพนักงานตามค่าคะแนน KPI พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ จ านวน 160 ราย (คิดเป็น 
73.39%) มีระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกรด C รองลงมาคือเกรด D จ านวน 30 ราย 
(13.76%) เกรดB 22 ราย (10.09%) เกรด E 5 ราย (2.29%) และเกรด A มีเพียง 1 รายเท่านั้น
(0.46%) 

 
ภาพที ่6.6 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนน KPI ภาพที่ 6.7 แผนภูมิวงกลมแสดงคะแนน KPI แบ่ง

ตามเกรด A-E 
 

6.2 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนกำรศึกษำ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) ของพนักงาน

บริษัท ชาญยนต์ 2005 จ ากัด เมื่อจ าแนกตามขนาดของสาขา (แบ่งเป็นเกรด A B C) พบว่า ในสาขา
ที่เป็นเกรด A คือมีขนาดสาขาที่ใหญ่กว่า ที่ตั้งอยู่ในอ าเภอที่มีขนาดใหญ่ และมีจ านวนประชากรที่
มากกว่า จะมีคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานที่สูงกว่า สาขาที่มีขนาดรองลงมา อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี .05 

2) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) ของพนักงาน
บริษัท ชาญยนต์ 2005 จ ากัด เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ในพนักงานที่มีวุฒิการศึกษาที่
แตกต่างกัน มีผลประเมินการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน 

3) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) ของพนักงาน
บริษัท ชาญยนต์ 2005 เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ระหว่างพนักงานเพศชายและเพศหญิง  
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4) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) ของพนักงาน
บริษัท ชาญยนต์ 2005 จ ากัด เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่า ระดับของต าแหน่งงาน (ผู้จัดการ 
หัวหน้างาน พนักงานปฏิบัติการ) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงาน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีระดับความสัมพันธ์ที่สูงที่สุด เมื่อเทียบกับปัจจัยอ่ืน ๆ ที่
ท าการศึกษา 

5) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) ของพนักงาน
บริษัท ชาญยนต์ 2005 จ ากัด เมื่อจ าแนกตามอายุของพนักงาน พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผล
การประเมินการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

6) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) ของพนักงาน
บริษัท ชาญยนต์ 2005 จ ากัด เมื่อจ าแนกตามอายุงาน พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญท่ีสถิติที่ระดับ .01 

นอกจากนี้ ยังสังเกตพบว่า อายุ อายุงาน และต าแหน่งงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกซึ่งกันและ
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 กล่าวคือในพนักงานที่มีอายุมากกว่า มีแนวโน้มที่จะมีอายุงานที่สูง
กว่าและจะมีต าแหน่งงานในระดับที่สูงกว่าพนักงานที่อายุน้อยกว่า และยังพบว่า เพศหญิงมี
ความสัมพันธ์เชิงลบต่อต าแหน่งงาน กล่าวคือเพศหญิงมีการเติบโตในสายงาน และได้ด ารงต าแหน่ง
อยู่ในระดับสูงน้อยกว่าเพศชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 สวนทางกับระดับการศึกษาที่เพศหญิง
มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับที่สูงกว่าเพศชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 เมื่อพิจารณาจากขนาด
ของสาขาเทียบกับต าแหน่งงาน พบว่าในสาขาที่ใหญ่กว่า มีพนักงานในระดับปฏิบัติการที่มากกว่า
สาขาเล็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 เช่นกัน 
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ภาพที่ 6.8 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการท างาน และคะแนน KPI 
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6.3 ผลกำรศึกษำจำกแบบสัมภำษณ์เชิงลึก 
ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพกับพนักงานของบริษัท ชาญยนต์ 2005

จ ากัด ที่ไดค้ะแนนการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม จ านวน 10 ราย ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน จ านวน 10
ราย และผู้บริหาร จ านวน 2 ราย ด้วยกัน พร้อมทั้งได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถ
สรุปเป็นผลการศึกษาได้ดังนี้ 

ในกลุ่มของผู้ที่ได้คะแนนสูง กล่าวว่านอกจากปัจจัยส่วนบุคคลข้างต้นแล้ว สิ่งที่ท าให้คิดว่า
เป็นปัจจัยที่ท าให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้คือ ทัศนคติอันดีต่อการประเมิน ไม่ต่อต้านการ
ประเมินผล รู้สึกว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การท างานง่ายขึ้น และสามารถท าให้บรรลุเป้าหมายได้
โดยง่าย ไม่ซับซ้อน ส่วนผลการวิจัยที่พบว่าอายุ อายุงาน และต าแหน่งงานมีความสัมพันธ์กันนั้น  
ส่วนหนึ่งคิดว่าเกิดจากวัฒนธรรมขององค์กร ที่ให้ผู้ที่มีอายุงานสูงกว่าได้ต าแหน่งที่สูงกว่า และท าให้
ยอมรับต่อนโยบายขององค์กรได้ง่ายกว่าเด็กรุ่นใหม่ ที่ไม่ชอบการถูกบังคับหรือประเมิน 

ในกลุ่มผู้ที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ ระบุว่าสาเหตุที่ท าให้เป็นกลุ่มที่ได้คะแนนน้อย เนื่องจาก
เกณฑ์ตัวชี้วัด ที่ให้น้ าหนักไม่เท่ากันระหว่างกลุ่มที่ต าแหน่งสูงและต าแหน่งปฏิบัติการ โดยที่กลุ่มของ
ปฏิบัติการมีน้ าหนักตัวชี้วัดของ User Voice Index อยู่ในสัดส่วนที่สูงถึง 15% ในขณะที่ต าแหน่ง
ผู้จัดการไม่มีตัวชี้วัดนี้ ซึ่งตัวชี้วัดนี้เป็นตัวที่ควบคุมได้ยากท่ีสุด เนื่องจากต้องติดต่อกับลูกค้า หากมีการ
ไม่รับสายหรือเบอร์ไม่ถูกต้อง ก็จะเสียคะแนนตรงส่วนนี้ไป รวมถึงแรงจูงใจที่ได้ให้ตามฐานของ
เงินเดือน ท าให้ต าแหน่งสูงที่มีเงินเดือนเยอะกว่ามีความกระตือรือร้นที่มากกว่า 

ในความคิดเห็นของผู้บริหารพบว่า การมีระบบการวัด KPI จะท าให้กลยุทธ์ถูกน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และท าให้ผลการท างานของพนักงานทุกคนถูกประเมิน
อย่างยุติธรรมในการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งหรือให้ค่าตอบแทน แต่ยอมรับว่าตัวชี้วัดบางตัวอาจจะยัง
ไม่สามารถใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ และอาจจะไม่สะท้อนการท างานได้อย่างแท้จริงทั้งหมด จึงจะต้องมี
การเก็บสถิติและปรับปรุงแก้ไขตัวชี้วัดร่วมกันต่อไป 

 
7. สรุปผลกำรศึกษำ และข้อเสนอแนะ 

บทสรุปเรื่องการวิจัยศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท
ชาญยนต์ 2005 จ ากัด สามารถอธิบายได้ตามหัวข้อดังนี้ 

7.1 สรุปผลกำรวิจัย 
ผลการศึกษาวิจัยจาก พนักงานบริษัท ชาญยนต์ 2005 จ ากัด จ านวน 217 คน พบว่า  

ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 55 เพศหญิง 98 คน คิดเป็นร้อยละ 45 โดยมี
อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 30.7 ปี และมีพนักงานที่มีอายุอยู่ในช่วง 26-30 ปี มากที่สุดคือ 67 รายคิดเป็นร้อยละ 
31 โดยมีอายุงานเฉลี่ยอยู่ที่ 5 ปี พนักงาน คิดเป็นร้อยละ 79 เป็นต าแหน่งปฏิบัติการ โดยมีสัดส่วน
เพศหญิงและเพศชายเท่า ๆ กัน แต่ในระดับหัวหน้างาน และระดับผู้จัดการ พบว่าเป็นเพศชาย
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มากกว่าเพศหญิง โดยระดับหัวหน้างานมีเพศชาย 15 รายเพศหญิง 1 รายและระดับผู้จัดการมีเพศ
ชาย 21 รายเพศหญิง 9 ราย ระดับการศึกษาพบส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 
52 ส่วนในระดับปริญญาตรี และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ระดับ ปวช. มี 22% เท่า ๆ กัน คะแนน
เฉลี่ยของการประเมินการปฏิบัติงาน อยู่ที่ 42.8 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.8 เมื่อคิดเป็น
ระดับการประเมินแล้ว พบว่า 73.39% อยู่ในระดับ C คือปานกลาง มีระดับ B 10% D 13.76% และ
มีระดับ A (ดีมาก) เพียง 1 รายเท่านั้น คิดเป็น 0.46% 

จากสถิติงานวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อผลการประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิต ิได้แก่อายุ ต าแหน่งงาน สาขาที่ปฏิบัติงาน และอายุงานหรือประสบการณ์ท างาน 
ส่วนปัจจัยด้านเพศและระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อผลการประเมินการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 

7.2 กำรอภิปรำยผล 
การอภิปรายผลจะเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

โดยจะขออธิบายเพ่ือตอบค าถามงานวิจัยที่ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ วุฒิการศึกษาและ
ปัจจัยทางการท างาน ได้แก่ สาขาท่ีท างาน อายุงาน ต าแหน่งงาน ที่แตกต่างกันของพนักงานในบริษัท
ชาญยนต์ 2005 จ ากัด ส่งผลให้ผลการประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) แตกต่างกันหรือไม่ ตามแนวคิด
เช่นเดียวกันกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลอันได้แก่ อายุ การศึกษา 
เพศ รูปแบบการด ารงชีวิต รวมถึงรูปแบบการด ารงชีวิต รูปแบบการปฏิบัติงาน จะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมและการตัดสินใจในการท างานด้านต่าง ๆ ส่งผลให้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการท างาน
แตกต่างกันออกไป 

ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงานในบริษัท ชาญยนต์ 2005 จ ากัด ที่มีอายุต่างกัน มีผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์
ทางบวกกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ อารยา ป๋องแป๋ง (2554) ที่ท าการวิจัยเชิงส ารวจหา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานระดับปฏิบัติการในเขตย่านธุรกิจการค้าสีลม ที่มีผลต่อ
การท างาน พบว่ากลุ่มอายุ 31-40 ปี และ 50 ปีขึ้นไป มีประสิทธิผลในการท างานมากกว่ากลุ่มอายุ 
20-30 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่พบว่าผลขัดแย้งกับการศึกษาของ ภรดี สีหบุตร
(2554) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรกับการรับรู้
ของผู้ให้บริการ ณ สถานพยาบาลสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย , อิสรีย์ ลีลาสุนทรวัฒนา (2546)  
ที่ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท โตโยต้า ทูโซ่
(ไทยแลนด์ ) จ ากัด และการศึกษาของ สมศักดิ์  อรุณแสงศิลป์  (2550) ที่วิจัยเชิงส ารวจหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพบริการของศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่ได้ผลเช่นเดียวกันว่า อายุของพนักงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างาน  
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พนักงานบริษัท ชาญยนต์ 2005 เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า เพศหญิง และเพศชายมีผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมศักดิ์ อรุณแสงศิลป์ (2550) 
ที่วิจัยเชิงส ารวจหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพบริการของศูนย์สุขภาพชุมชนใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่พบว่าเพศที่ต่างกันไม่มีผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงาน แต่แตกต่างจากผล
การศึกษาของ อารยา แป๊ะป๋อง (2557) ที่ศึกษาหาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในเขตย่านธุรกิจสีลมที่มีต่อประสิทธิผลการท างาน ที่พบว่าเพศชาย มีประสิทธิผลใน
การท างานน้อยกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของผลการปฏิบัติงาน เมื่อดูจากระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน 
พบว่า พนักงานบริษัท ชาญยนต์ 2005 จ ากัด ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีผลประเมินการปฏิบัติงานที่
ไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ อิสรีย์ ลีลาสุนทรวัฒนา (2546) ที่ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล
ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท โตโยต้า ทูโซ่ (ไทยแลนด์) แต่แตกต่าง
จากการศึกษาของ อารียา แป๊ะป๋อง (2557) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในเขตย่านธุรกิจการค้าสีลม ที่มีผลต่อประสิทธิผลการท างาน ที่พบว่าพนักงานที่มี
การศึกษาระดับปริญญาโท จะมีประสิทธิผลการท างานที่ดีกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาปริญญาตรีและ  
ต่ ากว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ปัจจัยทางการท างาน เมื่อจ าแนกตามสาขาที่ปฏิบัติงาน พบว่าพนักงานบริษัท ชาญยนต์ 
2005 จ ากัด ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสาขาระดับที่สูงกว่า คือมีขนาดสาขาที่ใหญ่กว่า อยู่ในอ าเภอใหญ่ที่มี
จ านวนประชากรมากกว่า มีผลการประเมินการปฏิบัติงานดีกว่าพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในสาขาที่เล็ก
กว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เมื่อพิจารณาตามอายุงานและต าแหน่งงาน พบว่าทั้งสองปัจจัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และยังพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อารยา 
แป๊ะป๋อง (2557) ท าวิจัยความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานระดับปฏิบัติการในเขตย่าน
ธุรกิจการค้าสีลม ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน พบว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ท างาน 6 ปีขึ้นไป 
มีประสิทธิผลในการท างานมากกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 1 ปี อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แตกต่างจากผลการศึกษาของอิสรีย์ ลีลาสุนทรวัฒนา (2546) ที่ศึกษาปัจจัยส่วน
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบริษัทโตโยต้า ทู โซ่ (ไทยแลนด์) ที่สรุปว่า
ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ท างานไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังสวน
ทางกับผลการศึกษาของ ภรดี สีหบุตร (2554) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและ 
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรกับการรับรู้ของผู้ให้บริการ ณ สถานพยาบาลสังกัดกองบัญชาการกองทัพ
ไทย ที่พบกว่าอายุงานมีความสัมพันธ์ทางลบกับประสิทธิภาพในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 กล่าวคือยิ่งอายุงานมาก ยิ่งมีประสิทธิภาพการท างานที่ลดลง 
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7.3 ข้อเสนอแนะ 
1) การน าผลการวิจัยไปใช้ 

(1) สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตามความต้องการที่แตกต่างกันของช่วงอายุของ
พนักงาน 

(2) สนับสนุนให้เกิดระบบการ coaching ของพนักงานในองค์กร เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 

2) การเสนอแนะหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
(1) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประมวลข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติและ 

มีการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบเท่านั้น ในอนาคตควรจะมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเพ่ิมเติมใน  
เชิงลึก เพื่อน ามาสนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

(2) ควรมีการศึกษาปัจจัยในการท างานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่นรูปแบบการท างานเป็น
ทีม ทัศนคติ ความจงรักภักดีต่อองค์กร ว่ามีผลต่อผลการประเมินการปฏิบัติงานหรือไม่ 

(3) วิจัยเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
หลังจากมีการน าการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) มาใช้ในองค์กร 
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ประสิทธิภำพกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดของคำ่ยบ ำบัดฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติด
ยำเสพติดศูนย์ปรับเปลีย่นพฤติกรรม กรณีศึกษำ ค่ำยบ ำบัดฟื้นฟูสมรรถภำพ 

ผู้ติดยำเสพติด ศูนย์ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดหนองบัวล ำภู 

ศุภศักดิ ์สุขรมย์* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของจังหวัดหนองบัวล าภู   
2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของจังหวัดหนองบัวล าภู และ 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะการน า
นโยบายด้านยาเสพติดไปปฏิบัติในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภู  ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการศึกษาหลายวิธี
เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงจากปรากฏการณ์ที่แท้จริงในพ้ืนที่ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพ่ือให้ได้รับ
ความไว้วางใจและความร่วมมือจากผู้ให้ข้อมูลให้ได้มากที่สุด ส่วนการศึกษาและวิธีการศึกษา จะใช้
การสังเกตการณ ์(Observation) การสัมภาษณ์แบบทางการหรือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างพร้อม
กับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interviewing) และการสนทนากลุ่ม จากกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีความเกี่ยวข้องกับค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัด
หนองบัวล าภู รวม 7 คน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภูที่ที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่ม 
ผู้เคยผ่านการบ าบัดของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัด
หนองบัวล าภู อีกจ านวน 1 คน รวม 8 คน และกลุ่มผู้ผ่านการบ าบัดของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 8 คน ซึ่งรวมทั้งสิ้น จ านวน 
16 คน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์โดยน ามาจัดท าให้เป็นระบบและหาความหมาย แยกแยะ
องค์ประกอบ รวมทั้งเชื่อมโยมและหาความสัมพันธ์ของข้อมูล ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของจังหวัด
หนองบัวล าภู 

ผลการศึกษา พบว่า การด าเนินการของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติ ด 
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของจังหวัดหนองบัวล าภู ยังไม่สามารถท าให้ผู้ที่เข้ารับการบ าบัดฯกลับเนื้อ
กลับตัวเป็นคนดีของสังคมได้เท่าที่ควร เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการ ซึ่งได้แก่ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการของค่ายบ าบัดที่น้อยเกินไป งบประมาณที่ไม่เพียงพอ การรวมกลุ่มกันของผู้เสพฯที่เข้ามา
รับการบ าบัดฯจนเกิดการขยายตัวของยาเสพติด เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดที่ให้ผู้เสพ

                                                 
* พันจ่าอากาศเอก, นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์  
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เป็นเพียงผู้ป่วยท าให้ผู้เสพยาเสพติดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ประกอบกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยค่ายบ าบัดฯ ยังไม่สามารถลดจ านวนผู้เสพยาเสพติด เพียงแต่ชะลอการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ได้เท่านั้น ซึ่งปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการของค่ายบ าบัดฯ หากจะให้มีการแก้ไขได้อย่างเป็น
รูปธรรม ควรมีการปรับปรุงมาตรฐานการด าเนินการของค่ายบ าบัดฯให้มีมาตรฐาน พร้อมกับการ
ปรับแก้กฎหมายให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และควรลดขั้นตอนในการด าเนินงานที่ไม่
จ าเป็นลง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหายาเสพติด อันจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหามี
ประสิทธิภาพ และควรส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลัก ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดให้มากยิ่งขึ้น 

ค ำส ำคัญ: ประสิทธิภาพ, การแก้ไขปัญหายาเสพติด, ค่ายบ าบัดพื้นฟูฯ 
 
1. บทน ำ 

ในปัจจุบันประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกได้ตระหนักดีว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามที่
ส าคัญและบ่อนท าลายประเทศในด้านที่ส าคัญ 3 ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และสุดท้ายคือ
ด้านความมั่นคง ผู้ติดยาเสพติดล้วนมีสุขภาพร่างกายที่ทรุดโทรมต้องดิ้นรนและกระท าทุกวิถีทาง
เพ่ือให้ได้เสพยาเสพติดในปริมาณที่มากข้ึน นานเข้าก็กลายเป็นคนที่ขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม ส่งผลให้ครอบครัว ชุมชน และสังคมอ่อนแอลงไปตามล าดับจนเกิดปัญหาสังคมใน
ด้านต่าง ๆ ตามมามากมาย อาทิเช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาการใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหา 
ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น รัฐบาลในทุกยุคทุกสมัยได้ก าหนดให้การป้องกันและการแก้ไขปัญหายา
เสพติดเป็นนโยบายส าคัญที่ต้องเร่งด าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์แต่ก็ไม่สามารถท าให้ยาเสพติดจาง
หายไปจากสังคมได้ ยังคงแพร่ระบาดในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและยังเพ่ิมความรุนแรง อีกทั้ง
ยังขยายวงกว้างมาสู่เด็กและเยาวชนที่เป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติอย่างรวดเร็ว แม้ว่ารัฐบาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงใน
การรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ จะได้ใช้มาตรการป้องกันและปราบปรามอย่างต่อเนื่อง 
มาโดยตลอด แต่การปราบปรามก็ยังไม่ได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากผู้กระท าผิดโดยเฉพาะ
ผู้ค้าและผู้จ าหน่ายยาเสพติดยังได้รับผลตอบแทนหรือผลก าไรจากการจ าหน่ายยาเสพติดที่สูง 
ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นมูลเหตุจูงใจที่ส าคัญที่ท าให้ยังมีการจ าหน่วยยาเสพติดอยู่เรื่อยไป ท าให้ผู้กระท า
ผิดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง แม้ว่ากฎหมายในปัจจุบันจะได้บัญญัติโทษตั้งแต่จ าคุกตลอดชีวิต
จนถึงโทษประหารชีวิตก็ตาม ประกอบกับกฎหมายดังกล่าวยังคงมีช่องว่างท าให้ไม่สามารถน าตัวการ
ใหญ่ซ่ึงเป็นผูอ้ยู่เบ้ืองหลงัมาลงโทษได้ มีเพียงแต่ผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยเท่าน้ันท่ีถูกจับกุมท าให้ยาเสพ
ติดยังมีการแพร่ระบาด ซึ่งท าให้ผู้บริหารประเทศได้ให้ความส าคัญและความเร่งด าเนินในการแก้ไข
ปราบปรามยาเสพติดเป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ของประเทศ (อุทัย เอ่ียมศรี, 2550) 
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สถานการณ์การค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 
2561 พบว่า การจับกุมยาเสพติดเพ่ิมสูงขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 โดยเฉพาะยาบ้า ไอซ์ และ
เฮโรอีน จากสถิติการจับกุมของกลางยาเสพติดในปีงบประมาณ 2561 สามารถยึดยาบ้าได้ 302 
ล้านเม็ด ไอซ ์18,526 กิโลกรัม เฮโรอีน 903 กิโลกรัม และกัญชาอีก 16,399 กิโลกรัม ปริมาณยาเสพ
ติดที่ลักลอบน าเข้ามามีมากเกินความต้องการใช้ในประเทศ ส่งผลให้ราคายาเสพติดลดลง โดยเฉลี่ย
ยาบ้าราคาเม็ดละ 100 บาท (จากเดิม 250 บาท) ยาไอซ์ กรัมละ 1,000 บาท (จากเดิม 1,500 บาท) 
ยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุด ยังคงเป็นยาบ้า รองลงมา คือ ไอซ์ และกัญชา ตามล าดับ 
ส าหรับยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดเพ่ิมสูงขึ้น ได้แก่ เฮโรอีน และคีตามีน ซึ่งเฮโรอีน พบการแพร่
ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ส าหรับคีตามีน จากเดิมในปีงบประมาณ 2558 มีผู้เข้าบ าบัดเพียง 74 คน 
เพ่ิมสูงขึ้นเป็น 470 คน ในปีงบประมาณ 2561 ในจ านวนนี้เป็นรายใหม่ถึง 388 คนประชากรที่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 15-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 39 ซึ่งเป็นผู้มีงานท าถึง 
ร้อยละ 78 พ้ืนที่แพร่ระบาดของยาเสพติด จากการส ารวจหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ รอบที่ 2/2561 
โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จ านวน 82,034 แห่ง พบหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด 
24,270 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 29.58 โดยเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดมาก 4,004 แห่ง  
(ร้อยละ 4.88) มีปัญหาปานกลาง 4,754 แห่ง (ร้อยละ 5.79) และมีปัญหาน้อย 15,512 แห่ง (ร้อยละ 
18.90) 

โดยสรุปจะเห็นได้ว่า แนวโน้มสถานการณ์ปัญหายาเสพติด มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 
1) ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหายาเสพติดที่ผลิตมาจากแหล่งผลิตในพ้ืนที่สามเหลี่ยม

ทองค าโดยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงถูกใช้เป็นช่องทางในการลักลอบน าเข้ายาเสพติด 
2) ยาบ้า ยังคงเป็นยาเสพติดหลักที่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทยและในขณะเดียวกัน

ประเทศไทยถูกใช้เป็นแหล่งพักยาเสพติดและเส้นทางล าเลียงผ่าน เพ่ือส่งไปยังประเทศท่ีสาม 
3) ยาบ้า กัญชา ยาไอซ์ มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพ่ิมสูงขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัยท างาน

ในพ้ืนทีจ่ังหวัดหนองบัวล าภูและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาที่ส าคัญต่อความมั่นคงของคนในชาติ

เป็นอย่างมากและมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมจ านวนผู้เสพยาเสพติดให้มีจ านวนที่เพ่ิมขึ้น อันเกิดความหลงผิด
ความอยากรู้ อยากลองตามที่กลุ่มเพ่ือนแนะน าในหมู่วัยรุ่น หรือกลุ่มวัยคนท างานที่มีความเชื่อว่าจะ
สามารถท าให้ตนมีก าลังวังชาในการท างานที่เพ่ิมมากขึ้น หรือแม้กระทั้งเป็นการเสพยาเสพติด  
โดยหลงเชื่อว่าจะท าให้สมองปราดเปรื่อง ผิวพรรณสดใส หน้าตาสวยหล่อขึ้น ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมด
ล้วนเป็นความเชื่อที่ผิดมหันต์ เพราะเมื่อเสพยาเสพติดเข้าไปแล้ว มีแต่จะทวีความรุ่นแรงในความ
ต้องการเสพที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ร่างกายทรุดโทรม อ่อนแอ และยังท าให้ต้องน าเงินที่ใช้ในการ
ด ารงชีวิตไปหาซื้อยาเสพติดมาเสพ เมื่อไม่มีเงินแต่ยังต้องการเสพยาเสพติดก็ต้องท าทุกวิถีทางเพ่ือให้
ได้เงินมาเพ่ือซื้อยาเสพติดมาเสพ จนท าให้เกิดปัญหาอาชญากรรมตามมาไม่หยุดหย่อน  
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2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
2.1 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา

เสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของจังหวัดหนองบัวล าภู 
2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของจังหวัดหนองบัวล าภู 
2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะการน านโยบายด้านยาเสพติดไปปฏิบัติในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภู 

 
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดกำรศึกษำ 

จากที่ได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่
คาดว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กรณีศึกษา ค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวั ดหนองบัวล าภู  โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา 
ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และผลกระทบที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งตัวแปรต้นได้แก่ 

1) ทรัพยากรในการด าเนินงาน (งบประมาณ, บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ, วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ)  
2) ขั้นตอนในการด าเนินงานที่มีความชัดเจนทันต่อสถานการณ์  
3) นโยบายของผู้บังคับบัญชา และ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
4) ความร่วมมือของผู้ที่เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูฯและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
5) ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กรณีศึกษา ค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู และผลกระทบที่ได้จากการศึกษา คือ 
แนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภูอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จากตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และ
ผลกระทบที่ได้จากการศึกษา สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวความคิดของการศึกษา ได้ดังภาพที่ 3.1 
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ผลกระทบ 

  ตัวแปรต้น     ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวความคิดของการศึกษา 
 

การศึกษาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด ศูนย์ปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรม กรณีศึกษา ค่ายบ าบัด ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ ติดยา เสพติด  
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งประชากรเป้าหมายและ
ผู้ให้ข้อมูล ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม รวม 16 คน ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความเกี่ยวข้องกับค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัด
หนองบัวล าภู จ านวน 7 คน 2) กลุ่มผู้ผ่านการบ าบัดของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 8 คน 3) กลุ่มเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่จังหวัด
หนองบัวล าภูที่ที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มผู้ผ่านการบ าบัดของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 1 คน ส่วนวิธีการศึกษาจะใช้การสังเกตการณ์
(Observation) การสัมภาษณ์แบบทางการหรือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interviewing) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) มีระยะเวลาในการศึกษา 
เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน 2563 และประเด็นในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 

1) ที่มาและวัตถุประสงค์ของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู 

2) กระบวนการ/ขั้นตอนในการด าเนินงานของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูฯ 
3) ทรัพยากรในการด าเนินงาน อย่างเช่น งบประมาณ ,บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือมี

ประสบการณ,์วัสดุ อุปกรณ์ หรือทรัพยากรอย่างอ่ืนที่จ าเป็นนอกเหนือจากที่กล่าวมา มีความเพียงพอ
ต่อความต้องการในการด าเนินงานหรือไม่ อย่างไร 

1. ทรัพยากรในการด าเนินงาน  
(งบประมาณ,บุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญ,วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ)  

2. ขั้นตอนในการด าเนินงานท่ีมีความ
ชัดเจนทันต่อสถานการณ์  

3. นโยบายของผู้บังคับบัญชา และ  
กฎ ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง  

4. ความร่วมมือของผู้ที่เข้ารับการบ าบัด
ฟื้นฟูฯและทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

5. ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ประสิทธิภาพการแกไ้ขปัญหายาเสพติดของ
ค่ายบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพตดิ

ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ 

แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดของ
ค่ำยบ ำบัดฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพ
ติดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัด
หนองบัวล ำภูอย่ำงมีประสิทธภิำพ 
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4) นโยบายของผู้บังคับบัญชามีผลอย่างไรในการด าเนินงานของค่ายบ าบัดฟื้นฟูฯ  
5) ผู้ที่เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูฯ และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือเป็นอย่าง ดี

หรือไม่ อย่างไร และเม่ือผู้ที่เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูฯแล้ว เป็นที่
ยอมรับของคนในสังคมหรือไม่ อย่างไร 

6) ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความจ าเป็นต่อการด าเนินการของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูฯหรือไม่ 
อย่างไร 

7) ผลสัมฤทธิ์ของการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จังหวัดหนองบัวล าภู 

8) ปัญหาอุปสรรคของการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จังหวัดหนองบัวล าภูและแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค ควรเป็นอย่างไร 

9) แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ควรเป็นอย่างไร 

10) ประเด็นค าถามอ่ืนที่เกี่ยวข้องอ่ืน   
  
4. ผลกำรศึกษำ 

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายา
เสพติดของค่ายบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องกับค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 7 คน และกลุ่มเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่จังหวัด
หนองบัวล าภูที่ที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มผู้ผ่านการบ าบัดของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 1 คน ซึ่งได้ดังข้อมูลนี้ 

4.1 ที่มำและวัตถุประสงค์ของค่ำยบ ำบัดฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล ำภู 

ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลว่า โดยที่จังหวัดหนองบัวล าภูได้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดปริมาณผู้เข้าสู่กระบวนการ การกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
และน าคนออกจากวงจรการกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นผลอย่างชัดเจน จนไม่ส่งผลกระทบต่อ
สังคมและประชาชน มีกรอบทิศทางการด าเนินการ 8 ยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ ให้ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัด
หนองบัวล าภู โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดทุกคน 
หมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการในพ้ืนที่ มีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ อย่างมีมาตรฐาน และ
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดยาเสพติด จังหวัดหนองบัวล าภูได้ก าหนดกรอบในการ
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ด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 2  
การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด มีเป้าหมาย ลดจ านวนของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่และให้
ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด น าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาที่ได้มาตรฐานและมีความเหมาะสม  
และ ผู้ให้สัมภาษณ์ยังได้ให้ข้อมูลต่ออีกว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดหนองบัวล าภู 
ได้ก าหนดเป้าหมายน าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาในระบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
จ านวน 350 คน และติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดรักษาให้ได้ร้อยละ 70 ของผู้ผ่านการ
บ าบัด ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อน/แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษายาเสพติด  
ปี 2563 ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ 2 และให้การแก้ไข
ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของจังหวัดหนองบัวล าภู เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวล าภู จึงจัดท าโครงการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้เสพ
ยาเสพติดจังหวัดหนองบัวล าภู (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ขึ้น ณ กองร้อยอาสา-รักษาดินแดนจังหวัดหนองบัวล าภูที่ 1 ต าบลหนองภัยศูนย์ อ าเภอ
เมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู โดยใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรมการปกครอง (งบส านักงาน ป.ป.ส.) จ านวน 2,275,000 บาท  

ส่วนวัตถุประสงค์ของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม
จังหวัดหนองบัวล าภู นั้นก็เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดยการน าผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้กลับเป็นคนดีคืนสู่สังคม 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดให้กลับไปอยู่ในสังคม/ชุมชนได้อย่ างปกติ พร้อมกับการได้
ฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถ เพ่ือให้มีทักษะในการประกอบอาชีพได้ตามความเหมาะสมและ
สามารถน าไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว อันเป็นการท าให้หมู่บ้าน/
ชุมชนมีความปลอดภัยห่างไกลจากปัญหายาเสพติด โดยการให้ความส าคัญกับผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเป็นแกนน าของหมู่บ้าน/ชุมชนในการเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติด การเป็นผู้น าในกิจกรรมอื่น ที่ด าเนินการในหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจหรือสร้าง
ก าลังใจให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัด
หนองบัวล าภู 

4.2 กระบวนกำร/ขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนของค่ำยบ ำบัดฟื้นฟูฯ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลว่า อับดับแรกศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

จังหวัดหนองบัวล าภูซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบจะจัดท าโครงการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพ
ติดจังหวัดหนองบัวล าภู (ศูนย์ปรับเปลี่ยน-พฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู) เสนอผู้บังคับบัญชา คือ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู
อนุมัติโครงการแล้ว ก็จะจัดท าค าสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ คณะท างานฯ เ พ่ือมอบหมายภารกิจฯ 
จากนั้นก็จะด าเนินการประชุมคณะท างานฯ เพ่ือก าหนดกรอบ แนวทาง ขั้นตอนของกิจกรรม  
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แผนงานการบริหารจัดการโครงการฯ พอได้ข้อสรุปจากการประชุมแล้วทางศูนย์อ านวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวล าภู จะประสานการปฏิบัติกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ ซึ่งก็คือศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ 
ทุกอ าเภอ ในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภู เพ่ือค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดในห้วงวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนด จากนั้นก็จะด าเนินการตาม
โครงการฯซึ่งจะมีการฝึกระเบียบแถว ฝึกวินัย ฯลฯ เช่น การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า การควบคุมการ
ปฏิบัติตนภายในค่ายบ าบัดฯ การออกก าลังกาย การรับประทานอาหารให้มีระเบียบโดยกองร้อยอาสา
รักษาดินแดนจังหวัดหนองบัวล าภูที่ 1จะเป็นผู้ด าเนินการดังกล่าว และในระหว่างวันจะมีการอบรม 
ให้ความรู้ เช่น การฝึกอาชีพ เป็นต้น จากส านักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวล าภู ความรู้เรื่อง
จริยธรรม และความรู้อ่ืนที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่เข้ารับการบ าบัดฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สสจ., กอ.รมน., ปปส., พม.,ต ารวจ,ทหาร,ฝ่ายปกครอง เป็นต้น โดยมีระยะเวลาในการด าเนินการ
ประมาณ 12 วันแต่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว จะใช้ระยะเวลา ประมาณ 15 วัน แต่ที่ต้องลดจ านวนวันลงก็
เพราะว่าติดปัญหาเรื่องงบประมาณกับเรื่องบุคลากรของหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่อ่ืนที่ต้องด าเนินการ
เช่นกัน ซึ่งปกติจะมีจ านวนผู้ที่เข้ารับการบ าบัดฯรุ่นละประมาณ 60-120 คน ขึ้นอยู่กับความพร้อมใน
ด้านต่าง ๆ เช่น งบประมาณ บุคลากร เป็นต้น ซึ่งผู้เข้ารับการบ าบัดฯส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายถึง ร้อยละ 
90 ส่วนผู้หญิงจะมีเพียง ร้อยละ 10 หรือน้อยกว่านั้นหรือบ้างครั้งก็ไม่มีเลย เนื่องจากถ้ามีผู้เข้ารับการ
บ าบัดฯเป็นผู้หญิงมากจะท าให้เกิดปัญหาในการควบคุมเป็นอย่างมากและอาจเกิดปัญหาต่าง ๆ 
ตามมา เช่น ปัญหาเรื่องชู้สาว เป็นต้น และเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จก็จะสรุปผลการด าเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

4.3 ทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำน อย่างเช่น งบประมาณ, บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือมี
ประสบการณ์, วัสดุ อุปกรณ์ หรือทรัพยากรอย่างอ่ืนที่จ าเป็นนอกเหนือจากที่กล่าวมา มีความ
เพียงพอต่อความต้องการในการด าเนินงานหรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลว่า โดยปกติงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการด าเนินกิจกรรม
ของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู 
จะได้รับจากศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรมการปกครอง (งบส านักงาน ป.ป.ส.) 
หรือ บางปีงบประมาณก็อาจได้รับการอุดหนุนจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัด
หนองบัวล าภู เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด
จังหวัดหนองบัวล าภู(ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู) ซึ่งจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าล่วงเวลา ฯลฯ) ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หรือ
ค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปีงบประมาณ 2563 ค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ได้รับงบประมาณจากศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดกรมการปกครอง (งบส านักงาน ป.ป.ส.) จ านวน 2,275,000 บาท แต่ปัญหาที่
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พบเป็นประจ าในด้านของงบประมาณก็คืองบประมาณที่ได้รับมีไม่เพียงพอ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ล่าช้า งบประมาณมีจ านวนจ ากัด บางครั้งวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับความจ าเป็นใน
การแก้ไขปัญหา งบประมาณไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน มีการบริหารจัดการไม่ดีเท่าที่ควรไม่มี
งบประมาณท่ีจัดสรรให้โดยตรง ส่วนใหญ่จะได้รับการจัดสรรจากส านักงานป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด (ปปส.) หรือกรมการปกครอง หรือบางปีงบประมาณก็มาจากการอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ แต่งบประมาณอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มักจะมีปัญหาในการ
เบิกจ่ายและมักถูกท้วงติงจากหน่วยงานที่มาตรวจสอบการใช้เงินอยู่เป็นประจ า เช่น สตง., ปปช., 
ปปท. เป็นต้น จึงท าให้ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มักจะไม่ยอมอุดหนุนงบประมาณ 
เนื่องจากมีความกังวลที่จะด าเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าว ท าให้งบประมาณที่ใช้ในการด าเนิน
ค่ายบ าบัดฯมีอย่างจ ากัด ซึ่งไม่สัมพันธ์กับเป้าหมายที่รัฐบาลได้วางไว้ คือ จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดฯ 
ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายไว้เป็นจ านวนมาก แต่เพ่ือให้การด าเนินการของค่ายบ าบัดฯบรรลุเป้าหมายที่
วางไว้จึงจ าเป็นต้องมีการจ ากัดกรอบงบประมาณเท่าที่จ าเป็น ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงานในค่ายบ าบัดฯ  
เกิดความอึดอัดในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก จนบางครั้งเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยจ าเป็นต้องยอมควักกระเป๋าหรือใช้เงินของตนเองเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น 
ค่าน้ ามัน ค่าอาหารของผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อมีการลงพ้ืนที่เพ่ือค้นหาผู้เข้ารับการบ าบัด อย่างนี้เป็นต้น 
จนเกิดค าว่า “เข้าเนื้อ” แต่ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องของงบประมาณทางเจ้าหน้าที่ก็จะใช้
วิธีการขอรับบริจาคจากผู้มีอันจะกินในพ้ืนที่ หรือที่เราเรียกว่า พ่อค้า คหบดี นั้นเอง หรือขอรับ  
ความอนุเคราะห์จากห้างร้านต่าง ๆ ให้ช่วยสนับสนุน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเป็นการด าเนินการ
ในทางลับ แต่ก็เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ไม่ได้ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการขอรับการสนับสนุน
ดังกล่าวแต่เป็นการใช้ความสนิทสนมส่วนตัวในการขอความช่วยเหลือโดยที่จะไม่มีการบังคับ ไม่มีการ
ก าหนดจ านวนจะให้ช่วยกันตามศรัทธา ซึ่งจะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วและจะได้รับการสนับสนุนอยู่
เป็นประจ าจึงเรียกได้ว่าเป็น “ลูกไม้ มหาดไทย”  

ด้านของบุคลากรในการด าเนินงานของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภูมีความเพียงพอแล้วเพราะเห็นว่า จ านวนผู้ที่เข้ารับ
การบ าบัดฯนั้นมีจ านวนไม่มาก เนื่องจากจังหวัดหนองบัวล าภูเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กมีเพียง 6 
อ าเภอเท่านั้น จึงท าให้เป้าหมายที่ทางส่วนกลางได้ก าหนดมาในเรื่องของจ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดฯ
นั้นได้ก าหนดจ านวนมาไม่มากเพียงรุ่นละประมาณ 60-70 คนเท่านั้น โดยได้ให้ข้อมูลว่าปกติ กองร้อย
อาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองบัวล าภูที่ 1 จะจัดก าลังพลซึ่งก็คือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเพ่ือ
เป็นครูฝึกและครูปกครอง จ านวนประมาณ 12 คน ในการก ากับดูแลผู้เข้ารับการบ าบัดฯ ตั้งแต่เวลา
ตื่นนอนจนถึงเวลาเข้านอนซึ่งเป็นการปฏิบัติอยู่เป็นประจ าตลอดระยะเวลาที่อยู่ในค่ายบ าบัดฯ หรือที่
เรียกว่า รปจ. นั้นเอง และในระหว่างวันทางค่ายบ าบัดฯก็จะประกอบกิจกรรมการให้ความรู้ในด้าน
ต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมอาชีพ ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด เรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
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เป็นต้น โดยจะมีวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาถ่ายทอดความรู้
ดังกล่าวให้กับผู้ที่เข้ารับการบ าบัด   

แต่ในมุมมองของผู้ที่ให้สัมภาษณ์บางท่าน ได้ให้ข้อมูลว่า จริงอยู่ที่ปกติจะมีสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดนเพ่ือเป็นครูฝึกและครูปกครอง จ านวนประมาณ 12 คน ในการก ากับดูแลผู้เข้ารับการ
บ าบัดฯ ตั้งแต่เวลาตื่นนอนจนถึงเข้านอน แต่อย่าลืมว่าครูฝึกและครูปกครอง ทั้ง 12 คน ยังมีภารกิจที่
จะต้องท านอกเหนือจากงานของค่ายบ าบัดฯ อย่างเช่น งานเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
พ้ืนที่ การกวดขันบ่อนการพนัน การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความไม่สงบในพ้ืนที่ที่ชาวบ้านร้องเรียน  
การจับกุมผู้ค้ายาเสพติดในพ้ืนที่ที่มีอยู่ทุกวันไม่หมดไปสักที อย่างนี้เป็นต้น ท าให้การกับกับดูแลผู้เข้า
รับการบ าบัดฯเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง เห็นควรให้มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละงานให้
ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกัน ใครท างานในค่ายบ าบัดฯก็ท างานในค่ายบ าบัดอย่างเดียวไปเลย 
อีกส่วนหนึ่งก็ไปท าหน้าที่หรือภารกิจการรักษาความสงบในพ้ืนที่อย่างเดียวไปเลย แต่หากท าแบบนั้น
แล้วก าลังพลยังไม่เพียงพอก็ให้ขออัตราก าลังพลเพ่ิมเติมจากส่วนกลาง ซึ่งที่กล่าวมาข้างต้น 
ผู้ให้สัมภาษณ์หมายถึงความไม่เพียงพอด้านบุคลากรเฉพาะสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนของ
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองบัวล าภูที่ 1 เท่านั้น ส่วนในของหน่วยงานอ่ืนที่ส่งเข้ามาเพ่ือ
บูรณาการงานร่วมกันเห็นว่าน่าจะเพียงพอแล้ว 

ด้านโครงสร้างในการบริหารหรือด าเนินกิจกรรมของค่ายบ าบัดฯ ซึ่งจะมีปลัดจังหวัด
หนองบัวล าภู เป็น ผู้อ านวยการค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จังหวัดหนองบัวล าภู และจะมีหัวหน้าศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
หนองบัวล าภู เป็นเลขานุการ และมีหัวหน้าส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
เป็นคณะกรรมการ ในการด าเนินงานของค่ายบ าบัดฯ ซึ่งมีการวางโครงสร้ างการบังคับบัญชาหรือ
หน้าที่ในการด าเนินการที่ค่อนข้างชัดเจน และประกอบกับจังหวัดหนองบัวล าภูเป็นจังหวัดที่มีขนาด
เล็กจึงท าให้ง่ายต่อการปกครองบังคับบัญชา จึงไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างการด าเนินงาน
เท่าไรนัก 

ด้านวัสดุ อุปกรณ์ จริงแล้วก็มีความเพียงพออยู่ไม่ว่าจะเป็นห้องที่ใช้ในการอบรมให้ความรู้ 
สถานที่ที่ใช้ในการฝึกระเบียบแถว ห้องอาหาร ห้องน้ า เป็นต้น แต่เนื่องจากการด าเนินค่ายบ าบัดฯ  
ได้มีการด าเนินการมาหลายรุ่นซึ่งเป็นระยะเวลาหลายปี จึงท าให้ วัสดุ อุปกรณ์ หรือแม้กระทั้งอาคาร 
สถานที่ มีความช ารุดทรุดโทรมตามกาลเวลาซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา จึงเสนอแนะว่าควรให้มีการปรับปรุง 
ซ่อมแซม แต่ถ้าไม่สามารถปรับปรุงหรือซ่อมแซมได้ ก็อยากมีการจ าหน่ายแล้วด าเนินการจัดซื้อใหม่ 
หรือสร้างใหม่ เพ่ือทดแทนของเก่าที่ช ารุดเสียหาย อย่างเช่น ที่นอน หมอน โดยเฉพาะมุ้ง ที่ส่วนใหญ่
จะขาดเป็นรู้จนต้องท าการปะหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน รวมถึงอาคารสถานที่ควรที่จะมีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เสียใหม่ ให้มีความสวยงาม ดูสะอาด งามตา ซึ่งจะท าให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น อีกทั้ง
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ควรที่จะเพ่ิมเติมในเรื่องของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ Wifi เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบ าบัดฯ 
ได้เข้าถึงข้อมูลที่มีประโยชน์ ที่จะใช้ในการพัฒนาตนเอง 

ด้านการบริหารจัดการของค่ายบ าบัดฯเห็นว่าถ้าในเรื่องของการปกครองบังคับบัญชาในส่วน
ของเจ้าหน้าที่ในค่ายจะไม่ค่อยมีปัญหา เพราะมีสายบังคับบัญชาที่ชัดเจนอยู่แล้ว มีการแบ่งหน้าที่กัน
ที่ชัดเจน แต่จะติดอยู่ที่เรื่องของบุคลากรที่เป็น สมาชิก อส. ที่ต้องท างานซ้ าซ้อนกันในภารกิจอย่างอ่ืน
นอกเหนือจากการด าเนินการของค่ายบ าบัดฯที่เป็นปัญหาในการบริหารจัดก าลังพล มีทางเดียวที่จะ
แก้ปัญหาตรงนี้ได้ต้องขอเพ่ิมอัตราก าลังพล และรวมถึงเรื่องการบริหารจัดการในเรื่องของงบประมาณ
ซ่ึงเป็นที่ทราบกันดีว่า การที่จะได้มาซึ่งงบประมาณเพ่ือมาบริหารจัดการในส่วนของทางราชการมักจะ
มีปัญหาในเรื่องของความล่าช้า เพราะมีข้ันตอนทางธุรการที่มาก และไม่เพียงพอที่จะใช้ในการบริหาร
จัดการ เจ้าหน้าที่จึงต้องท างานด้วยความอึดอัด เพราะบางครั้ งต้องเอาเงินของตนเองจ่ายไปก่อน 
ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจ า จึงอยากให้ลดขั้นตอนในการเบิกจ่ายงบประมาณลงเอาแต่พอดี 
เพ่ือให้การบริหารจัดการของค่ายบ าบัดฯ มีเอกภาพในการบริหารจัดการให้มากกว่าเดิม 

4.4 นโยบำยของผู้บังคับบัญชำมีผลอย่ำงไรในกำรด ำเนินงำนของค่ำยบ ำบัดฟื้นฟูฯ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลว่า นโยบายของผู้บังคับบัญชาไม่ว่าจะเป็นนโยบายของท่านปลัด

จังหวัดหนองบัวล าภู ซึ่งเป็นผู้อ านวยการค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู และท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวล าภู ซึ่งได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินการของค่ายบ าบัดฯเป็นอย่างดี เพราะเป็นนโยบาย
ส าคัญที่ต้องด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ที่นับวันยิ่ งจะทวีความรุ่นแรง โดยให้คิดว่า 
ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาโดยด่วนก่อนที่เขาเหล่านั้นจะหลงผิดไปมากกว่านี้ เพ่ือให้
กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข พร้อมทั้งได้มีการสนับสนุนและ
ให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่สมัครใจเข้ารับการบ าบัดในค่ายบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู อันส่งผลให้เกิดการสร้างขวัญและก าลังใจ 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกคนและผู้ที่สมัครใจเข้ารับการบ าบัดมีความพร้อมที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนที ่

ส่วนนโยบายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย  
นโยบายของกรมการปกครอง หรือ นโยบายของกระทรวง กรม อ่ืน ๆ ก็มีลักษณะที่ไม่แตกต่างกัน
มากนัก คือ ได้ให้ความส าคัญในการแก้ปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติที่ควรเร่งด าเนินการแก้ไข
เช่นกัน  

4.5 ผู้ที่เข้ำรับกำรบ ำบัดฟื้นฟูฯ และหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี
หรือไม่ อย่ำงไร และเม่ือผู้ที่เข้ำรับกำรบ ำบัดฟื้นฟูผ่ำนกำรบ ำบัดฟื้นฟูของค่ำยบ ำบัดฟื้นฟูฯแล้ว 
เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมหรือไม่ อย่ำงไร 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลว่า ปกติการบ าบัดแบบระบบค่ายบ าบัดฯจะเป็นการเข้ารับการ
บ าบัดแบบสมัครใจของผู้เข้ารับการบ าบัด ซึ่งผู้เข้ารับการบ าบัดส่วนใหญ่มักจะให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีอยู่แล้วเพราะดีกว่าที่จะต้องถูกน าส่งพนักงานสอบสวนเพ่ือด าเนินคดี แต่ก็มีบางส่วนเมื่อ
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้เข้ามารายงานตัวเพ่ือเข้าค่ายบ าบัดฯ ก็พยายามหลีกเลี่ยง หลบหนีหรือ หนีไป
ท างานยังต่างจังหวัด หรือแม้กระทั้งเมื่อเจ้าหน้าที่ไปตามถึงบ้านก็ไม่ยอมมารายงานตัว พยายามแอบ
ซ่อนอยู่ภายในบริเวณบ้าน มิหน าซ้ ายังให้ บิดา มารดา หรือญาติพ่ีน้องช่วยกันโกหกเจ้าหน้าที่ อีกว่า 
“มันไม่อยู่บ้าน มันหายไปไหนก็ไม่รู้” ซึ่งเป็นการสร้างความล าบากใจและยากล าบากแก่เจ้าหน้าที่เป็น
อย่างมาก ส่วนสาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เนื่องมาจากมีความคิดว่ากลัวว่าจะขาดความอิสระ ไม่อยากถูก
บังคับ กลัวว่าจะโดนเจ้าหน้าที่ท าร้าย อย่างนี้เป็นต้น แต่เมื่อได้เข้าไปบ าบัดในค่ายบ าบัดแล้ว ก็ไม่ได้
น่ากลัวอย่างที่คิด เพราะครูปกครอง ครูฝึก จะให้ความเป็นกันเองดูแลความเป็นอยู่ทุกอย่างตั้งแต่ตื่น
นอนจนถึงตอนเข้านอน พาออกก าลังกาย เพ่ือสุขภาพที่ดีห่างไกลยาเสพติด ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปในทางที่ดี  

ในเรื่องการให้ความร่วมมือของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีหรือไม่นั้น 
เรื่องนี้ยิ่งไม่ต้องเป็นห่วงเลย เพราะว่า เป็นหน้าที่ที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมืออยู่แล้ว 
เนื่องจากเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล และทุกกระทรวง กรม ที่ต้องให้ความส าคัญกับการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภู ถึงแม้จะมีเสียงบ่นจากบางหน่วยงานที่คิดว่า  “ท าไม 
ไม่ให้ ปกครอง ทหาร ต ารวจ จัดการไปเลย” แต่ก็อย่าลืมว่าระบบราชการเมื่อเป็นค าสั่งที่ชอบด้วย
กฎหมายเมื่อสั่งแล้วก็ต้องท าอยู่ดี ประกอบกับจังหวัดหนองบัวล าภูเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กแต่ละ
หน่วยงานจะมีความสนิทสนมหรือรู้จักกันเป็นอย่างดี จึงมีความง่ายในการประสานงานหรือขอความ
ร่วมมือในการด าเนินการดังกล่าว 

4.6 ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินกำรของค่ำยบ ำบัดฟื้นฟูฯ
หรือไม่ อย่ำงไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลว่า ในปัจจุบันโลกของเรามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่
พอสมควรและเทคโนโลยีก็มีส่วนช่วยที่ส าคัญในการด าเนินกิจกรรมต่างๆมากมาย ถ้ าหากค่ายบ าบัด
ฟ้ืนฟูฯมีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยติดตามระบุต าแหน่งที่อยู่ อย่างเช่น ก าไลข้อเท้า ก าไลข้อมือ หรือ
อุปกรณ์อะไรสักอย่างที่อยู่ติดตัวกับผู้เข้ารับการบ าบัดที่อยู่ในค่ายบ าบัดฯ หรือ ผู้ที่ได้ผ่านการบ าบัด
ของค่ายบ าบัดฯแล้ว เพราะเมื่อผ่านค่ายบ าบัดแล้วก็ต้องมีการติดตามความประพฤติอยู่ประมาณ 4 
ครั้งด้วยกัน จะท าให้สามารถช่วยในการระบุต าแหน่งที่อยู่ของบุคคลดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ในติดตาม
ควบคุมความประพฤติท้ังที่อยู่ในค่ายบ าบัดฯหรือที่ผ่านการบ าบัดของค่าบ าบัดฯ และเป็นการลดภาระ
งานของครูฝึกและครูปกครองได้เป็นอย่างดี 
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อันที่จริงเทคโนโลยีที่สามารถช่วยติดตามระบุต าแหน่งที่อยู่ มันก็มีทั้งผลดีและผลเสีย แต่ใน
มุมมองของผู้ให้สัมภาษณ์มองว่ามีผลดีมากกว่า เพราะการที่เกิดค่ายบ าบัดฯขึ้นมาก็เพ่ืออย่างจะให้ผู้ที่
เสพยาเสพติดได้เลิกยาแล้วกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีของสังคม อันเป็นการให้โอกาสผู้ที่หลงผิดกลับ
เข้ามาสู่สิ่งที่ดี และเพ่ือให้การติดตามมีประสิทธิภาพบางครั้งก็มีการกระทบสิทธิส่วนบุคคลกันบาง 
เพ่ือไม่ให้ผู้บ าบัดหลบหนีออกจากค่ายหรือหนีออกนอกพ้ืนที่จนไม่สามารถติดตามมารายงานตัวได้ 
จึงมองว่ามีผลดีมากกว่าผลเสียอย่างแน่นอน 

4.7 ผลสัมฤทธิ์ของกำรบ ำบัดฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จังหวัดหนองบัวล ำภู 

ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลว่า ผลสัมฤทธิ์ของการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภูถ้าในสิ่งที่ควรจะเป็นก็ควรท าให้ผู้ที่เข้ารับการบ าบัด
ทุกคนได้กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดี ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก แต่ในความเป็นจริงมีเพียงส่วนน้อย
เท่านั้นที่กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะส่วนใหญ่เมื่อออกจากค่ายไปแล้ว 
ก็กลับไปอยู่ในสังคมเดิม ๆ สิ่งแวดล้อมเดิม ๆ ต่อให้ใจแข็งแค่ไหนก็กลับไปเป็นเหมือนเดิม และ 
อาจเกิดการตั้งกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดได้อีก การที่เอาบุคคลดังกล่าวมาเข้าค่ายบ าบัดส่วนใหญ่จะเป็น
การจ ายอมเข้ามามากกว่า เพราะเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตรวจปัสสาวะว่ามีสารเสพติด เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องหา
คนมาเข้าค่ายบ าบัดฯตามเป้าหมายที่จังหวัดก าหนด ก็จะเสนอทางเลือกให้ว่าจะสมัครใจเข้าค่ายหรือ
จะให้ส่งต ารวจด าเนินคดี ส่วนใหญ่ร้อยละ 99.99 จะเลือกที่จะเข้าค่ายบ าบัดฯ เพราะกฎหมายสมัยนี้
ถือว่า “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย ต้องได้รับการบ าบัดรักษา” ดีกว่าถูกจับเข้าคุก เสียประวัติ จึงท าให้
ผลสัมฤทธิ์ที่ออกมาไม่เป็นไปอย่างที่หวัง 

4.8 ปัญหำอุปสรรคของกำรบ ำบัดฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล ำภูและแนวทำงแก้ไขปัญหำอุปสรรค ควรเป็นอย่ำงไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์  ได้ให้ข้อมูลว่า ปัญหาและอุปสรรคของการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด ก็จะเป็นในเรื่องของงบประมาณที่จะน ามาใช้ในการด าเนินการของค่ายบ าบัดฯ ซึ่งกรมการ
ปกครองได้เสนอโครงการฯพร้อมระบุจ านวนงบประมาณที่ต้องการไปในทุกปีงบประมาณ แต่ก็จะถูก
ตัดลงตลอด จึงอยากให้งบประมาณที่ได้มีความเพียงพอจริง ๆ เนื่องจากการด าเนินการของค่ายบ าบัด
ฯซึ่งเริ่มจากการหาคนมาเข้าค่ายบ าบัดฯ ก็ต้องมีการค่าใช้จ่ายแล้วไม่ว่าจะเป็น ค่าน้ ามันรถ ค่าอาหาร 
น้ าดื่มของเจ้าหน้าที่ อย่างนี้เป็นต้น และวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ในค่ายบ าบัดฯได้มีความช ารุดทรุด
โทรมไปตามกาลเวลา จึงมีความจ าเป็นที่ต้องปรับปรุง หรือมีการจัดหามาใหม่ เช่น เตียงนอน หมอน 
มุ้ง ที่ขาดเป็นรูจนยุ่งเข้าไปกัดผู้เข้ารับการบ าบัดจนกลัวว่าจะเป็นไข้เลือดออก เป็นต้น และปัญหาที่
ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ในเรื่องของการปลูกจิตส านึกของผู้เข้ารับการบ าบัด เนื่องจากวัตถุประสงค์
ของค่ายบ าบัดฯจะเป็นเรื่องพัฒนาทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ พร้อมเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพ 
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ของผู้เข้ารับการบ าบัด จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปลูกจิตส านึกเขาให้ได้ในระยะเวลาที่อยู่ในค่ายบ าบัดฯ 
ดังนั้น จึงมีความยากเป็นอย่างยิ่งและเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของค่ายบ าบัดฯ เพราะมีเวลาน้อยและ
จ ากัด เพียง 12 วันเท่านั้น ที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เขาเหล่านั้นเป็นมาทั้งชีวิตจึงมีความยากมาก จึงท าให้
วิทยากร ครูฝึก ครูปกครอง ต้องทุ่มเท แรงกาย แรงใจ ในการฝึกเขา สอนสิ่งดี  ๆ ให้ความรัก  
ความอบอุ่น แก่ผู้เข้ารับการบ าบัดให้ได้มากที่สุด อย่างน้อยเมื่อเขาออกไปจากค่ายบ าบัดฯก็ยังจะได้
นึกถึงสิ่งดีที่ได้รับการถ่ายทอดไป ให้เกิดจิตส านึกทุกครั้งที่คิดจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก 

4.9 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงมีประสิทธิภำพของค่ำยบ ำบัดฟื้นฟู
สมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล ำภู ควรเป็นอย่ำงไร 

 ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลว่า อันที่จริงแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยค่ายบ าบัด
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนั้น เป็นแนวคิดที่เป็นการให้โอกาสผู้ที่อยากกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดี
ได้มีโอกาสในการปรับปรุงตัว หรือ แก้ไขตัวเองเสียใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีส าหรับกลุ่มคนที่อยากกลับตัว 
แต่ก็มีบางกลุ่มที่ยอมเข้ามาบ าบัด ณ ค่ายบ าบัดฯเนื่องจากมีความจ ายอมเพราะคิดว่าดีกว่าที่จะไปติด
คุกเสียประวัติ ตามท่ีได้กล่าวไว้ในตอนต้น ซึ่งแนวทางที่จะใช้แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้มีสูตรส าเร็จ
นั้นจึงไม่มีจริงทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ต้องท างานในการแก้ไขปัญหายาเสพติด มักจะใช้วิธีที่ตนเอง
ถนัดหรือเคยท ากันมาแล้วได้ผลหรือเป็นการสอนต่อกันมาจากรุ่นพ่ีหรือผู้บังคับบัญชาได้สอนกันมา
จากรุ่นสู่รุ่นโดยยึดกรอบของกฎหมายเป็นส าคัญ หรือแม้กระทั้งใช้ความสามารถเฉพาะตัว เช่น 
ใช้ลูกเล่นในการหลอกล่อ หรือ การท าให้ผู้ที่กระท าผิดตายใจ หรือใช้การเกลี้ยกลอมต่อรอง อย่างนี้
เป็นต้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องใช้ประสบการณ์ ความใจเย็น การควบคุมอารมณ์เป็นที่ตั้ง จึงจะสามารถ
จับกุมผู้กระท าความผิดได้ในแต่ละครั้งหรือใช้ในการอบรมผู้ที่เข้ารับการบ าบัดในค่ายบ าบัดฯให้อยู่ใน
ร่องในรอยได้ ดังนั้น แนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู  ที่ควรจะเป็นนั้น 
(ตามแนวคิดของผู้ที่ให้สัมภาษณ์) ควรมีการลงไปศึกษาหารายละเอียดการด าเนินการที่แท้จริงซึ่ง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เวลา (จึงไม่ควรที่จะรีบเร่งจนเกินไป) ว่าควรเป็นอย่างไรเสียก่อน โดยผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ (ที่มีการตกผลึก
แล้ว) มาท าเป็นรายละเอียดการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม แล้วน ามา
เขียนโครงการเพ่ือของบประมาณให้เพียงพอต่อการการด าเนินการจริง ๆ (เน้นย้ าว่า จริง ๆ) จากนั้น
ควรปรับเปลี่ยน หรือ ควรแก้ไขกฎหมายการด าเนินการหาคนเข้ารับการบ าบัดให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้ท างานได้ง่ายขึ้นและระยะเวลาในการด าเนินการบ าบัดใน
ค่ายบ าบัดฯควรมีระยะเวลาที่เพียงพอที่จะปลูกฝังจิตส านึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้ารับการบ าบัดให้มากที่สุด 
พร้อมการฝึกอาชีพให้เพียงพอกับการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการต่อยอด ไม่ใช่สักแต่ว่าสอนไปให้ครบ
องค์ประกอบเท่านั้น แต่ต้องให้เขาเอาไปใช้ได้จริงเพ่ือเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว เมื่อสามารถสร้าง
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รายได้สร้างอาชีพได้แล้ว พวกเขาเหล่านั้นก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกในอนาคต และอาจเป็น
ก าลังที่ส าคัญท่ีจะมาช่วยเราในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

4.10 ประเด็นค ำถำมอ่ืนที่เกี่ยวข้องอ่ืน   
โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ที่เคยผ่านการบ าบัดของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา 

เสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 8 คน ผู้ศึกษาได้ขอความร่วมมือให้
เจ้าหน้าที่ที่มีความคุ้นเคยกับผู้ที่เคยเข้ารับการบ าบัดฯ ในรุ่นที่ผ่านมาให้ไปท าการสัมภาษณ์ตามที่  
ผู้ศึกษาได้ก าหนดค าถามให้ เพ่ือเป็นการท าให้ผู้ที่ให้สัมภาษณ์เกิดความสบายใจและไม่ต้องกังวลที่จะ
ให้ข้อมูล ท าให้ได้ข้อมูลดังนี้ 

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์  
ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดเป็นเพศชาย มีช่วงอายุน้อยกว่า 20 ปี จ านวน 3 คน และมีช่วงอายุ

ระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 3 คน มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 2 คน มีสัญชาติไทยทั้งหมด 
ไม่มีสัญชาติอ่ืน มีสถานภาพโสดทั้งหมด(โสดตามกฎหมายแต่ก็มีอยู่กินกันฉันสามีภรรยาหรือคบหากัน
แบบวัยรุ่น) มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา จ านวน 4 คน มัธยมศึกษา ปีที่ 3 จ านวน 4 คน 
มีอาชีพเกษตรกรรมจ านวน 1 คน อาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 7 คน มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 
บาท จ านวน 7 คน มีรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท จ านวน 1 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะเสพยาเสพ
ติดเป็นยาบ้า จ านวน 6 คน รองลงมาจะเป็นกัญชา จ านวน 1 คน และยาไอซ์ จ านวน 1 คน มีการ
เสพยาครั้งแรกในช่วงอายุ 10-20 ปี จ านวน 7 คน อายุ 20 ปี ขึ้นไปจ านวน 1 คน เนื่องจากเป็นวัยที่
อยากรู้อยากลอง และ มีระยะเวลาในการเสพยาเสพติด น้อยกว่า 10 ปี จ านวน 7 คน และ 10-20 ปี
จ านวน 1 คน เคยถูกจับกุมในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (คดีเสพฯ) จ านวน 4 คน และไม่เคยถูก
จับกุม จ านวน 4 คน 

2) ข้อมูลจากประเด็นค าถาม ดังต่อไปนี้ 
(1) เหตุผลที่ท่านต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลว่า ตอนแรกก็เกิดความอยากรู้อยากลองตามประสาวัยรุ่น

ที่มีความคึกคะนอกประกอบกับเพ่ือนชักชวน อยากเข้าสังคมกับกลุ่มเพ่ือน อีกทั้ง  ยังคิดว่าถ้าเสพยา
หรือมียาเสพติดไว้ในครอบครองจะท าให้รู้สึกเป็นขาใหญ่ในกลุ่ม ได้รับการเคารพจากเพ่ือนฝูง มีผู้หญิง
เข้ามาชอบ รู้สึกว่ามันเท่ ท าให้มีเสน่ห์ คลายเครียด สามารถคุยโอ้อวดกับเพ่ือนได้ว่าตัวเองเก่งและ  
ยังสามารถแก้อาการเหนื่อยล้าจากการท างานหนักได้ จนเกิดความคิดว่าอาจเป็นหนทางท ามาหากิน  
โดยการเป็นเด็กเดินยาหรืออาจผันตัวเองมาเป็นผู้ค้าเสียเอง ซึ่งจะท าให้มีรายได้และอาจท าให้ตนเอง
รวยได ้
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(2) ท่านเคยคิดอยากเลิกยาเสพติด หรือไม่ อย่างไร 
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลว่า ที่จริงตอนที่เสพยาอยู่ในช่วงนั้นก็ยังไม่ติดยาเท่าไรนัก 

เพียงเสพเพ่ือให้รู้สึกดี เพราะตอนเสพยาท าให้ไม่ต้องคิดอะไร เหมือนได้รู้สึกปลดปล่อย ล่องลอยไปใน
อากาศ และรู้สึกว่าไม่เกรงกลัวต่ออะไรทั้งนั้น เลยยังไม่มีความคิดที่จะเลิก แต่ได้ถูกจับตรวจปัสสาวะ
ตอนที่จะไปท าธุระโดยปลัดอ าเภอและเจ้าหน้าที่ แล้วผลออกมาเป็นบวกเลยต้องจ ายอมเข้าค่ายบ าบัดฯ 
เพราะดีกว่าจะไปติดคุก 

(3) ท าไมท่านถึงได้ เข้ามาบ าบัดที่ค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู 

ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลว่า ได้ถูกจับตรวจปัสสาวะตอนที่จะไปท าธุระโดย
ปลัดอ าเภอและเจ้าหน้าที่อ าเภอ แล้วผลออกมาเป็นบวกเลยต้องจ ายอมเข้าค่ายบ าบัดฯ เพราะดีกว่า
จะไปติดคุก และก็คิดว่าไปเข้าค่ายบ าบัดฯไม่นานก็ออกมาแล้ว  

(4) ท่านมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อได้เข้าไปรับการบ าบัดค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู 

ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลว่า ตอนที่ได้เข้ามาบ าบัดที่ค่ายบ าบัดฯของจังหวั ด
หนองบัวล าภูครั้งแรกก็รู้สึกกลัวว่าจะขาดอิสระ และยังปรับตัวไม่ได้เพราะครูปกครองและครูฝึกจะให้
ออกก าลังกายทุกวันทั้งเช้าและเย็น อีกท้ังในระหว่างวันก็มีการฝึกแบบทหาร ซึ่งรู้สึกเหนื่อยมากเพราะ
ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนในชีวิต จนรู้สึกโมโห หงุดหงิด และเมื่อออกนอกลู่นอกทางครูฝึกก็จะท าโทษ
โดยให้ ออกก าลังกายจนกว่าจะเข้าระเบียบ แต่เมื่ออยู่ไปเรื่อย ๆ ก็เริ่มปรับตัวได้ ท าให้รู้สึกว่าค่าย
บ าบัดฯไม่ได้น่ากลัวอยากที่คิด ตอนช่วงที่ออกก าลังกายและฝึก มันเหนื่อยมากจนลืมว่าอยากยาเสพ
ติดเลยในบางครั้ง และในบางวันก็มีการให้ความรู้ต่าง ๆ มากมาย เช่น ความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตร 
งานช่างต่าง ๆ เป็นต้น และยังมีข้าวให้รับประทาน 3 มื้อ ช่วงพักก็มีร้านค้ามาขายขนมพอให้ได้รู้ดีบ้าง 

(5) ท่านคิดว่ากระบวนการบ าบัดของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู เป็นอย่างไร  

ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลว่า กระบวนการเท่าที่ทราบ คือ ตื่นเช้าออกก าลังกาย 
จากนั้นครูฝึกจะให้อาบน้ า ท าธุระส่วนตัวแล้วก็แต่งตัวไปอบรมหรือไปฝึกแล้วแต่จะก าหนดในตาราง
เรียน ตกเย็นครูฝึกก็จะพาออกก าลังกาย เพ่ือให้ร่างกายแข็งแรง พอออกก าลังกายเสร็จก็ทานอาหาร
เย็น จากนั้นครูปกครองจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมาอบรม สั่งสอนการใช้ชีวิต รวมทั้งการปฏิบัติตัวใน
ค่ายบ าบัดฯ ในแต่ละวันว่าควรต้องปรับปรุงตัวอย่างไรบ้าง จากนั้นจะมีการสวดมนต์ ไหว้พระแล้วเข้า
นอนซึ่งจะเป็นแบบนี้ทุกวัน เป็นระเบียบปฏิบัติประจ า 

(6) ท่านคิดว่ากระบวนการบ าบัดแบบระบบค่ายฯ จะท าให้ตัวท่านและผู้ที่เข้ารับ 
การบ าบัดกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีของสังคมได้หรือไม่ อย่างไร 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลว่า ตอนอยู่ในค่ายบ าบัดฯในช่วงแรก มีความรู้สึกอยากเสพ
ยาเป็นอย่างมาก แต่ครูฝึกจะคอยก ากับอยู่ตลอดเวลาประกอบกับไม่สามารถหายามาเสพได้ถึงแม้จะ
ให้เพ่ือนมาส่งก็ไม่กล้าเพราะกลัวว่าจะมีความผิด และครูฝึกจะพาออกก าลังกายและท าการฝึก
ระเบียบทุกวันเพ่ือรีดเหงื่อให้ออกมามากที่สุด เห็นบอกว่ามันจะท าให้ไม่มีความอยากยาเสพติดและ
ท าให้เลิกฟุ้งซ่านได้ ช่วงแรกยอมรับว่าทรมานอยู่เหมือนกัน แต่พอท าแบบนี้ทุกวันความอยากยาก็จะ
ค่อย ๆ ลดลง ส่วนคนอ่ืนก็น่าจะเป็นเหมือนกัน 

(7) เมื่อออกจากค่ายบ าบัดฯมาแล้วความรู้สึกของตัวเอง  ครอบครัว หรือชุมชน 
ที่ท่านอาศัยอยู่ เป็นอย่างไร และทุกวันนี้ท่านยังเสพยาอยู่หรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลว่า รู้สึกว่าตนเองไม่ค่อยอยากเสพยาเท่าไรนัก เพราะได้
ห่างจากการเสพไปพอสมควรถึงจะไม่นานมากก็ตาม แต่ก็กลัวว่าจะอดใจไม่ไหวอยู่เหมือนกัน  
ส่วนครอบครัวก็ให้ก าลังใจและความอบอุ่นดี อย่างน้อยก็คิดว่าได้ออกไปปรับปรับปรุงตัวมาบ้างดีกว่า
จะเป็นแบบนี้ไปตลอด ส่วนชุมชนที่อาศัยอยู่ช่วงแรกตอนกลับมา เขาก็ระแวงเราอยู่เหมือนกัน แต่ก็
อดทนไปก่อนสักวันหนึ่งคนในชุมชนคงเห็นใจเราเองและให้โอกาสเราอีกครั้งในการอยู่ร่วมกับคนอ่ืน 
ส่วนทุกวันนี้ก็ไม่ได้เสพยาเสพติดแล้วเพราะกลัวถูกจับอีก 

(8) ท่านคิดว่าท่านยังมีความเสี่ยงที่จะกลับไปใช้หรือเสพยาเสพติด รวมถึงเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดอีกหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลว่า ต้องยอมรับว่าในทุกวันนี้การแพร่ระบาดของยาเสพติด
มีมากกว่าในอดีตเพราะยาเสพติดหาได้ง่ายและราคาถูกมาก เม็ดละประมาณ 60-100 บาท เท่านั้น 
ประกอบกับมีผู้ที่หลงผิดมาค้ายาเป็นจ านวนมากเพราะรายได้ดีและเป็นงานที่สบายถึงจะเสี่ยงติดคุกก็
ยอม จึงท าให้ผู้ที่เคยเสพยาหรือผู้ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมักจะหวนกับไปยุ่งเกี่ยวอีก ถ้าจะให้ดี
เจ้าหน้าของรัฐควรที่จะปราบปรามให้หมด เพราะถ้ายังมียาเสพติดเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองแบบนี้ 
ยังไงไม่นานผู้ที่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็เข้าไปยุ่งเกี่ยวอีกเหมือนเดิม 
 
5. สรุป อภิปรำย และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลกำรศึกษำ 
1) การศึกษาผู้ให้สัมภาษณ์ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด

ยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู และเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภูที่
มีความใกล้ชิดกับกลุ่มผู้ผ่านการบ าบัดของค่ายบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดฯโดยผู้ให้สัมภาษณ์
ในกลุ่มนี้มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภู ตั้งแต่ 3 ปี จนถึง 8 ปี ซึ่งถือได้ว่ามี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภูพอสมควรที่จะทราบบริบทในพ้ืนที่ 
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2) การศึกษาผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ผ่านการบ าบัดของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู โดยการเก็บข้อมูลจากผู้ที่ให้สัมภาษณ์จ านวน 8 ราย 
โดยผู้ศึกษาได้ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ที่มีความคุ้นเคยกับผู้ที่เคยเข้ารับการบ าบัดฯ ในรุ่นที่ผ่านมา
ให้ไปท าการสัมภาษณ์ตามที่ผู้ศึกษาได้ก าหนดค าถามให้ เพ่ือเป็นการท าให้ผู้ที่ให้สัมภาษณ์เกิดความ
สบายใจและไม่ต้องกังวลที่จะให้ข้อมูล ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดเป็นเพศชาย มีช่วงอายุน้อยกว่า 20 ปี 
จ านวน 3 คน และมีช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 3 คน มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 2 คน 
มีสัญชาติไทยทั้งหมด ไม่มีสัญชาติอ่ืน มีสถานภาพโสดทั้งหมด (โสดตามกฎหมายแต่ก็มีอยู่กินกันฉันสามี
ภรรยาหรือคบหากันแบบวัยรุ่น) มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา จ านวน 4 คน มัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 4 คน มีอาชีพเกษตรกรรมจ านวน 1 คน อาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 7 คน มีรายได้ต่อเดือนต่ า
กว่า 10,000 บาท จ านวน 7 คน มีรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท จ านวน 1 คนซึ่งส่วนใหญ่จะ
เสพยาเสพติดเป็นยาบ้า จ านวน 6 คน รองลงมาจะเป็นกัญชา จ านวน 1 คน และยาไอซ์ จ านวน 1 คน 
มีการเสพยาครั้งแรกในช่วงอายุ 10-20 ปี จ านวน 7 คน อายุ 20 ปี ขึ้นไปจ านวน 1 คน เนื่องจากเป็น
วัยที่อยากรู้อยากลอง และ มีระยะเวลาในการเสพยาเสพติด น้อยกว่า 10 ปี จ านวน 7 คน และ 10-20 
ปี จ านวน 1 คน เคยถูกจับกุมในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด(คดีเสพฯ) จ านวน 4 คน และไม่เคยถูก
จับกุม จ านวน 4 คน 

1) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดของค่ำยบ ำบัดฟื้นฟูสมรรถภำพ
ผู้ติดยำเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล ำภู 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู และประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่จังหวัด
หนองบัวล าภูที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มผู้อยู่ระหว่างการบ าบัดหรือเคยผ่านการบ าบัดของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดฯ โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัด
หนองบัวล าภู มีอยู่ด้วยกันหลายปัจจัย ดังนี้ 

(1) กระบวนการ/ขั้นตอน ในการด าเนินงานของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูฯ ปัจจุบันค่าย
บ าบัดฟื้นฟูฯมีระยะเวลาในการด าเนินการ 12 วัน แต่เมื่อ 2 ปีที่แล้วจะใช้ระยะเวลา 15 วัน แต่ที่ต้อง
ลดจ านวนวันลงก็เพราะว่าติดปัญหาเรื่องงบประมาณกับเรื่องบุคลากรของหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่
อ่ืนที่ต้องด าเนินการ โดยผู้เข้ารับการบ าบัดฯส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายถึง ร้อยละ 90 ส่วนผู้หญิงจะมีเพียง 
ร้อยละ 10 หรือน้อยกว่านั้นหรือบ้างครั้งก็ไม่มีผู้เข้ารับการบ าบัดที่เป็นผู้หญิงเลย เนื่องจากถ้ามีผู้เข้า
รับการบ าบัดฯเป็นผู้หญิงมากจะท าให้เกิดปัญหาในการควบคุมและอาจเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น 
ปัญหาเรื่องชู้สาว เป็นต้น และการด าเนินการของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูฯสามารถตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เพราะการด าเนินการ
ของค่ายบ าบัดฯในแต่ละรุ่นจะมีการด าเนินการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความพร้อมในหลาย ๆ ปัจจัย 
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เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องด าเนินการแต่เมื่อทางผู้ปฏิบัติไม่มีความพร้อม ผลที่ออกมาก็
ย่อมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อย่างเช่นในเรื่องของงบประมาณที่ไม่เพียงพอจึงมีความจ าเป็นต้อง
ลดปัจจัยในการด าเนินการของค่ายบ าบัดฯบางอย่างลง เช่น ลดจ านวนบุคลากร ลดจ านวนผู้เข้ารับ
การบ าบัดฯลง ท าให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการแก้ไขปัญหาได้อย่างไม่ทั่วถึง ไม่ตรงจุดเท่าที่ควร 
และอีกปัญหาหนึ่งที่ค่ายบ าบัดฯ พบเจอก็คือการรวมกลุ่มของผู้เข้ารับการบ าบัดฯ ที่แสวงหาข้อมูล
เกี่ยวกับยาเสพติด เช่น การตั้งกลุ่มใน Application Line เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านยาเสพติด  
เป็นต้น อันเป็นการสร้างเครือข่ายยาเสพติดได้ในอีกระดับหนึ่ง 

(2) ทรัพยากรในการด าเนินงาน ของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ไม่ว่าจะเป็นในด้านงบประมาณ (Budget) ซึ่งโดย
ปกติงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจะได้รับจากศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
กรมการปกครอง (งบส านักงาน ป.ป.ส.) หรือบางปีจะได้รับการอุดหนุนจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภู เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่าง ๆ แต่ปัญหาที่พบในส่วนของ
งบประมาณคือมีไม่เพียงพอ มีการเบิกจ่ายล่าช้า มีจ านวนจ ากัด บางครั้งวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติไม่
สอดคล้องกับความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหา งบประมาณไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน มีการบริหาร
จัดการไม่ดีเท่าที่ควร ส่วนงบประมาณอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ผู้บริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะไม่ยอมอุดหนุนงบประมาณ เนื่องจากมีความกังวลที่จะด าเนินการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าวเพราะมักจะถูกท้วงติงจากหน่วยงานตรวจสอบ ท าให้งบประมาณที่ใช้ในการ
ด าเนินงานของค่ายบ าบัดฯมีอย่างจ ากัด ซึ่งไม่สัมพันธ์กับเป้าหมายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ค่ายบ าบัดฯที่รัฐบาลได้วางไว้ ส่วนในด้านของบุคลากร ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีความ
เพียงพอแล้ว เพราะเห็นว่าจ านวนผู้ที่เข้ารับการบ าบัดฯ นั้นมีจ านวนไม่มาก เนื่องจากจังหวัด
หนองบัวล าภูเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กจึงท าให้มีเป้าหมายที่ก าหนดมาไม่มาก แต่ในมุมมองของผู้ที่ให้
สัมภาษณ์บางท่าน เห็นว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับค่ายบ าบัดฯ  ยังมีภารกิจที่จะต้องท า
นอกเหนือจากงานของค่ายบ าบัดฯ อย่างเช่น งานเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที ่
การกวดขันบ่อนการพนัน การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความไม่สงบในพ้ืนที่ การจับกุมผู้ค้ายาเสพติดที่มี
อยู่ทุกวันไม่หมดไปสักที อย่างนี้เป็นต้น ท าให้การก ากับดูแลผู้เข้ารับการบ าบัดฯเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง 
เห็นควรให้มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละงานให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกัน 
ส่วนด้านโครงสร้างผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าโครงสร้างในการบริหารหรือด าเนินกิจกรรมของค่ายบ าบัดฯ 
มีการวางโครงสร้างการบังคับบัญชาหรือหน้าที่ในการด าเนินการที่ค่อนข้างชัดเจนแล้ว ส่วนด้านวัสดุ 
อุปกรณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า มีความเพียงพอแต่เนื่องจากการด าเนินค่ายบ าบัดฯได้มีการด าเนินการ
มาหลายรุ่นซึ่งเป็นระยะเวลาหลายปี จึงท าให้ วัสดุ อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ มีความช ารุด ทรุดโทรม 
จึงเสนอแนะว่าควรให้มีการปรับปรุง ซ่อมแซม แต่ถ้าไม่สามารถปรับปรุงหรือซ่อมแซมได้ ก็อยากมี
การจ าหน่ายแล้วด าเนินการจัดซื้อใหม่ หรือสร้างใหม่ เพ่ือทดแทนของเก่าที่ช ารุดเสียหาย ส่วนด้าน
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การบริหารจัดการผู้ให้สัมภาษณ์ เห็นว่าการบริหารจัดการไม่ค่อยจะมีปัญหา เพราะมีสายบังคับบัญชา
ที่ชัดเจน มีการแบ่งหน้าที่กันที่ชัดเจน แต่จะติดอยู่ที่เรื่องของบุคลากรที่เป็น สมาชิก อส. ที่ต้องท างาน
ซ้ าซ้อนกัน มีทางเดียวที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้คือต้องขอเพ่ิมอัตราก าลังพล และส่วนการบริหารจัดการ
ในเรื่องของงบประมาณท่ีมักจะมีปัญหาในเรื่องความล่าช้า เพราะมีขั้นตอนทางธุรการที่มากจนเกินไป 
และมีไม่เพียงพอที่จะใช้ในการบริหารจัดการ เจ้าหน้าที่จึงต้องท างานด้วยความอึดอัด เพราะบางครั้ง
ต้องเอาเงินของตนเองจ่ายไปก่อน ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจ า จึงอยากให้ลดขั้นตอนในการ
เบิกจ่ายงบประมาณลงให้พอดี เพ่ือให้การบริหารจัดการของค่ายบ าบัดฯ มีเอกภาพในการบริหา ร
จัดการให้มากกว่าเดิม ส่วนด้านอ่ืน ๆ ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในเรื่องของปัญหาในการหา
คนมาเข้าค่ายบ าบัดฯซึ่งโดยปกติผู้เสพยาเสพติดส่วนใหญ่ไม่มีใครอยากเข้ามาบ าบัดฯ ซึ่งมีความคิดว่า
เป็นการเสียเวลาท ามาหากินและขาดอิสรภาพ ถึงจะมีก็น้อยมาก ซึ่งการที่จะได้ผู้เข้ารับการบ าบัดตาม
เป้าหมายที่ก าหนด เจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอทุกอ าเภอ 
ในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภู จะต้องลงพ้ืนที่เพ่ือแสวงหาผู้เสพยาเสพติดให้ได้ตามจ านวนที่ทางการ
ก าหนด โดยการลงไปตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตามเส้นทางในพ้ืนที่แล้วขอความร่วมมือตรวจปัสสาวะผู้ที่
เดินทางหรือผู้ที่คิดว่าน่าสงสัย และปัญหาอีกเรื่องหนึ่ง คือปัญหาในเรื่องของกฎหมายในการเข้ารับ
การบ าบัดฯในระบบค่ายบ าบัดฯนั้น ผู้เข้ารับการบ าบัดต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และสามารถเข้ารับการ
บ าบัดในระบบค่ายฯ ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันผู้เสพยาเสพติดจะเป็นผู้เสพหน้าใหม่ซึ่ง
มักจะมีอายุไม่ถึง 18 ปี จึงท าให้ไม่สามารถน ามาเข้าค่ายบ าบัดฯ ได้ จึงอย่างเสนอแนะให้ปรับเปลี่ยน
กฎหมายใหม่ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันให้มากยิ่งข้ึน 

(3) นโยบายของผู้บังคับบัญชาหรือนโยบายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่
เห็นว่านโยบายของผู้บังคับบัญชาได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินการของค่ายบ าบัดฯเป็นอย่างดี 
เพราะเป็นนโยบายส าคัญที่ต้องด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ โดยให้คิดว่า “ผู้เสพ คือ 
ผู้ป่วย” ที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษา พร้อมทั้งได้ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ที่สมัครใจเข้ารับการบ าบัดในค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูฯ อันส่งผลให้เกิดการสร้างขวัญและก าลังใจ และ
พร้อมที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ส่วนนโยบายอื่นที่เก่ียวข้อง ก็ได้ให้ความส าคัญในการ
แก้ปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติที่ควรเร่งด าเนินการแก้ไขเช่นกัน 

(4) การให้ความร่วมมือของผู้ที่เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูฯ และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ให้สัมภาษณ์ เห็นว่าผู้เข้ารับการบ าบัดส่วนใหญ่มักจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะดีกว่า
ที่จะต้องถูกน าส่งพนักงานสอบสวนเพ่ือด าเนินคดี แต่ก็มีบางส่วนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้เข้ามา
รายงานตัวเพ่ือเข้าค่ายบ าบัดฯ ก็พยายามหลีกเลี่ยง หลบหนี ซึ่งสร้างความล าบากใจให้แก่เจ้าหน้าที่
เป็นอย่างมาก ส่วนการให้ความร่วมมือของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องนั้นจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
เพราะว่า เป็นหน้าที่ที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือเนื่องจากเป็นนโยบายส าคัญของ
รัฐบาลและทุกกระทรวง กรม แต่ก็มีเสียงบ่นจากบางหน่วยงานที่คิดว่า “ท าไม ไม่ให้ ปกครอง ทหาร 
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ต ารวจ จัดการไปเลย” แต่ก็อย่าลืมว่าระบบราชการเมื่อเป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อสั่งก็ต้อง
ปฏิบัติอยู่ดี  

(5) ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้ให้สัมภาษณ์ได้มีข้อเสนอแนะว่าในปัจจุบันโลกของ
เรามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเทคโนโลยีมีส่วนช่วยในการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ถ้าหากค่าย
บ าบัดฟ้ืนฟูฯ มีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยติดตามระบุต าแหน่งที่อยู่ จะท าให้สามารถช่วยในการระบุ
ต าแหน่งที่อยู่ของบุคคลดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ในติดตามควบคุมความประพฤติทั้งที่อยู่ในค่ายบ าบัดฯ
หรือที่ผ่านการบ าบัดของค่าบ าบัดฯ และเป็นการลดภาระงานของครูฝึกและครูปกครอง ในอีกมุมหนึ่ง
เทคโนโลยีมันก็มีทั้งผลดีและผลเสีย แต่ในมุมมองของผู้ให้สัมภาษณ์มองว่ามีผลดีมากกว่าเพราะการที่
เกิดค่ายบ าบัดฯขึ้นมาก็เพ่ืออย่างจะให้ผู้ที่เสพยาเสพติดได้เลิกยาแล้วกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีของ
สังคม และเพ่ือให้การติดตามมีประสิทธิภาพบางครั้งก็มีการกระทบสิทธิส่วนบุคคลกันบาง เพ่ือไม่ให้  
ผู้บ าบัดหลบหนีออกจากค่ายหรือหนีออกนอกพ้ืนที่ 

(6) ผลสัมฤทธิ์ของการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ให้สัมภาษณ์ เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ของการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ในความเป็นจริงมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่
กลบัเนื้อกลับตัวเป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะส่วนใหญ่เมื่อออกจากค่ายไปแล้ว ก็กลับไปอยู่
ในสังคมเดิม ๆ สิ่งแวดล้อมเดิม ๆ และอาจเกิดการตั้งกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดได้อีก การที่เอาบุคคล
ดังกล่าวมาเข้าค่ายบ าบัดส่วนใหญ่จะเป็นการจ ายอมเข้ามามากกว่า เพราะเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตรวจ
ปัสสาวะว่ามีสารเสพติด เจ้าหน้าที่จะให้เข้าค่ายบ าบัดฯ ซึ่งส่วนใหญ่จะเลือกที่จะเข้าค่ายบ าบัดฯ 
ดีกว่าถูกจับเข้าคุก เสียประวัติ จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ที่ออกมาไม่เป็นไปอย่างที่หวัง 

(7) ปัญหาและอุปสรรคของการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผู้ให้สัมภาษณ์
เห็นว่าปัญหาและอุปสรรคจะเป็นในเรื่องของงบประมาณที่จะน ามาใช้ในการด าเนินการของค่ายบ าบัดฯ 
จึงอยากให้งบประมาณที่ได้มีความเพียงพอ เนื่องจากการด าเนินการของค่ายบ าบัดฯซึ่งเริ่มจากการ
ค้นหาคนมาเข้าค่ายบ าบัดฯ ก็ต้องมีการค่าใช้จ่ายแล้ว ประกอบกับ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ในค่าย
บ าบัดฯก็มีความช ารุดทรุดโทรม จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือจัดหาใหม่และปัญหาที่ส าคัญอีก
อย่างหนึ่ง คือ ในเรื่องของการปลูกจิตส านึกของผู้เข้ารับการบ าบัดมีความจ าเป็นที่จะต้องปลูก
จิตส านึกให้ได้ในระยะเวลาที่จ ากัด คือ 12 วัน ที่อยู่ในค่ายบ าบัดฯ เท่านั้น ดังนั้น จึงมีความยากเป็น
อย่างยิ่งเพราะมีเวลาน้อยและจ ากัดที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เขาเหล่านั้นเป็นมาทั้งชีวิตได้ จึงเสนอแนะให้เพ่ิม
เวลาในการเข้าค่ายบ าบัดฯอีก 1 เดือนเป็นอย่างน้อย เพ่ือให้ผู้ที่เข้ารับการบ าบัดได้คิด ได้เรียนรู้ 
ได้ห่างสิ่งแวดล้อมเดิม ๆ ที่ไม่ดี ได้วิชาความรู้ติดตัวเพ่ือน าไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวในภายภาคหน้า อันจะส่งผลให้เกิดการเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยสิ้นเชิง และอยากให้มี
การแก้ไขกฎหมาย ในเรื่องของผู้ที่เข้ารับการบ าบัดในระบบค่ายบ าบัดฯ เนื่องจากอายุของผู้ที่จะเข้า
รับการบ าบัดในระบบค่ายบ าบัดต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งอยากให้เปลี่ยนเป็น อายุ 15 ปีขึ้นไป 



654 
 

เนื่องจากในปัจจุบันผู้ที่เสพยาเสพติดจะมีช่วงของอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งจะเป็นผู้เสพยาเสพติดหน้า
ใหม่  

(8) แนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า
แนวทางที่จะใช้แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้มีสูตรส าเร็จนั้นไม่มีจริง ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ต้อง
ท างานในการแก้ไขปัญหายาเสพติด มักจะใช้วิธีที่ตนเองถนัดหรือเคยท ากันมาแล้วได้ผลหรือเป็นการ
สอนต่อกันมาจากรุ่นพ่ีหรือผู้บังคับบัญชาได้สอนกันมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยยึดกรอบของกฎหมายเป็น
ส าคัญ หรือแม้กระทั้งใช้ความสามารถเฉพาะตัวพร้อมกับประสบการณ์ ดังนั้น แนวทางในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  ศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ควรมีการลงไปศึกษาหารายละเอียดการด าเนินการที่แท้จริงซึ่งจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องใช้เวลาว่าควรเป็นอย่างไรเสียก่อน โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาท าเป็นรายละเอียดแนวทางการด าเนินงานในด้านที่
เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม และควรปรับเปลี่ยน หรือ ควรแก้ไขกฎหมายการด าเนินการหาคน
เข้ารับการบ าบัดให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมกับการเพ่ิมอัตราโทษให้หนักขึ้น
เพ่ือท าให้ผู้ที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเกิดความเกรงกลัว และระยะเวลาในการด าเนินการบ าบัด
ในค่ายบ าบัดฯควรมีระยะเวลามากขึ้นเป็น 1-3 เดือน ซึ่งจะสามารถปลูกฝังจิตส านึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้า
รับการบ าบัดให้ได้มากท่ีสุด 

2) ข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลจากกลุ่มผู้ผ่านการบ าบัดของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 8 คน โดยได้ขอความร่วมมือ
ให้เจ้าหน้าที่ที่มีความคุ้นเคยกับผู้ที่เคยเข้ารับการบ าบัดฯ ในรุ่นที่ผ่านมาให้ไปท าการสัมภาษณ์ ท าให้
ได้ข้อมูลว่าเหตุผลที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในช่วงแรกเกิดความอยากรู้อยากลอง ความคึกคะนอง 
ประกอบกับเพ่ือนชักชวน อยากเข้าสังคมกับกลุ่มเพ่ือน อีกทั้งยังคิดว่าถ้าเสพยาหรือมียาเสพติดไว้ใน
ครอบครองจะท าให้รู้สึกเป็นขาใหญ่ในกลุ่ม ได้รับการเคารพจากเพ่ือนฝูง มีผู้หญิงเข้ามาชอบ รู้สึกว่า
มันเท่ ท าให้มีเสน่ห์ คลายเครียด รู้สึกดี และตอนเสพยาท าให้ไม่ต้องคิดอะไร และที่ต้องเข้ารับการ
บ าบัดเนื่องจากดีกว่าจะไปติดคุก ตอนที่ได้เข้ามาบ าบัดที่ค่ายบ าบัดฯ ของจังหวัดหนองบัวล าภูครั้ง
แรกมีความรู้สึกกลัวและยังปรับตัวไม่ได้เพราะครูปกครองและครูฝึกจะให้ออกก าลังกายทุกวันทั้งเช้า
และเย็น อีกทั้งในระหว่างวันก็มีการฝึกแบบทหาร แต่เมื่ออยู่ไปเรื่อย ๆ ก็เริ่มปรับตัวได้ ท าให้รู้สึกว่า
ค่ายบ าบัดฯ ไม่ได้น่ากลัวอยากที่คิด ตอนอยู่ในค่ายบ าบัดฯในช่วงแรก มีความรู้สึกอยากเสพยาเป็น
อย่างมาก แต่ครูฝึกจะคอยก ากับ ดูแล อยู่ตลอดเวลาประกอบกับไม่สามารถหายาเสพติดมาเสพได้ 
และครูฝึกจะพาออกก าลังกาย เพ่ือรีดเหงื่อให้ออกมากท่ีสุด เนื่องจากเป็นวิธีที่จะท าให้ไม่มีความอยาก
ยาเสพติดและท าให้เลิกฟุ้งซ่านได้ ช่วงแรกยอมรับว่าทรมาน แต่พอท าแบบนี้ทุกวันความอยากยาเสพ
ติดก็จะค่อย ๆ ลดลง ต่อมารู้สึกว่าตนเองไม่ค่อยอยากเสพยาเสพติดเท่าไร เพราะได้ห่างจากการเสพ
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ไปพอสมควรถึงจะไม่นานมากก็ตาม แต่ก็กลัวว่าจะอดใจไม่ไหวอยู่เหมือนกัน และพอออกมาจากค่าย
บ าบัดฯ ครอบครัวก็ให้ก าลังใจอยู่ตลอด ส่วนชุมชนที่อาศัยอยู่ช่วงแรกตอนกลับมา เขาก็ระแวงเราอยู่
เหมือนกัน แต่ก็อดทนไปก่อนสักวันหนึ่งคนในชุมชนคงเห็นใจเราเองและให้โอกาสเราอีกครั้งในการอยู่
ร่วมกับคนอ่ืน ส่วนทุกวันนี้ก็ไม่ได้เสพยาเสพติดแล้วเพราะกลัวถูกจับอีก ต้องยอมรับว่าในทุกวันนี้การ
แพร่ระบาดของยาเสพติดมีมากกว่าในอดีตเพราะยาเสพติดหาได้ง่ายและราคาถูกมาก เม็ดละ
ประมาณ 60-100 บาทเท่านั้น ประกอบกับมีผู้ที่หลงผิดมาค้ายาเป็นจ านวนมากเพราะรายได้ดีและ
เป็นงานที่สบายถึงจะเสี่ยงติดคุกก็ยอม จึงท าให้ผู้ที่เคยเสพยาหรือผู้ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมักจะ
หวนกับไปยุ่งเกี่ยวอีก ถ้าจะให้ดีเจ้าหน้าของรัฐควรที่จะปราบปรามให้หมด เพราะถ้ายังมียาเสพติด
เกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองแบบนี้ ยังไงไม่นานผู้ที่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวอีก
เหมือนเดิม 

5.2 อภิปรำยผล 
จะเห็นได้ว่าข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องกับค่ายบ าบัดฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู และเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่
จังหวัดหนองบัวล าภู ที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มผู้ที่เคยผ่านการบ าบัดของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติดฯเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ซึ่งอันดับแรกจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องทราบถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของค่ายบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู โดยที่จังหวัดหนองบัวล าภูได้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดปริมาณผู้เข้าสู่กระบวนการ การกระท าผิดเกี่ ยวกับยาเสพติดและ 
น าคนออกจากวงจรการกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นผลอย่างชัดเจน จนไม่ส่งผลกระทบต่อ
สังคมและประชาชน มีกรอบทิศทางการด าเนินการ 8 ยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ ให้ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน พ้ืนที่จังหวัด
หนองบัวล าภู โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดทุกคน 
หมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการในพ้ืนที่ มีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ อย่างมีมาตรฐาน และ
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดยาเสพติด จังหวัดหนองบัวล าภูได้ก าหนดกรอบในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 2 
การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด มีเป้าหมาย ลดจ านวนของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่และ 
ให้ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด น าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาที่ได้มาตรฐานและมีความเหมาะสม 
และผู้ให้สัมภาษณ์ยังได้ให้ข้อมูลต่ออีกว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดหนองบัวล าภู 
ได้ก าหนดเป้าหมายน าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาในระบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
จ านวน 350 คน และติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดรักษาให้ได้ร้อยละ 70 ของผู้ผ่านการ
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บ าบัด ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อน/แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษายาเสพติด  
ปี 2563 ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ 2 และให้การแก้ไข
ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของจังหวัดหนองบัวล าภู เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวล าภู จึงจัดท าโครงการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้เสพ
ยาเสพติดจังหวัดหนองบัวล าภู (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู) ขึ้น ณ กองร้อยอาสา
รักษาดินแดนจังหวัดหนองบัวล าภูที่ 1 ต าบลหนองภัยศูนย์ อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู  จังหวัด
หนองบัวล าภู โดยใช้งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด กรมการปกครอง (งบส านักงาน ป.ป.ส.) จ านวน 2,275,000 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการน า 
ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้กลับเป็นคนดีคืนสู่สังคม ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดให้กลับไปอยู่ในสังคม/ชุมชนได้อย่างปกติ  พร้อมกับการได้ฝึกอบรมให้มี
ความรู้ความสามารถ เพ่ือให้มีทักษะในการประกอบอาชีพได้ตามความเหมาะสมและสามารถน าไป
ประกอบอาชีพสร้างรายได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว อันเป็นการท าให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีความ
ปลอดภัยห่างไกลจากปัญหายาเสพติด โดยการให้ความส าคัญกับผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเป็นแกนน าของหมู่บ้าน/ชุมชนในการเฝ้าระวังปัญหายาเ สพติด 
การเป็นผู้น าในกิจกรรมอ่ืนที่ด าเนินการในหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจหรือสร้างก าลังใจ
ให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัด
หนองบัวล าภู 

โดยที่กระบวนการ/ขั้นตอนในการด าเนินงานของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูฯ  อับดับแรกศูนย์
อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวล าภูซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบจะจัดท า
โครงการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดจังหวัดหนองบัวล าภู  (ศูนย์ปรับเปลี่ยน-พฤติกรรม
จังหวัดหนองบัวล าภู) เสนอผู้บังคับบัญชา คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
โครงการ ต่อมาก็จะจัดท าค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฯ คณะท างานฯ เพ่ือมอบหมายภารกิจฯ 
จากนั้นก็จะด าเนินการประชุมคณะท างานฯ เพ่ือก าหนดกรอบ แนวทาง ขั้นตอนของกิจกรรม  
แผนงานการบริหารจัดการโครงการฯ พอได้ข้อสรุปจากการประชุมแล้วทางศูนย์อ านวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวล าภู จะประสานการปฏิบัติกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ ซึ่งก็คือศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ 
ทุกอ าเภอ ในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภู เพ่ือค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดในห้วงวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนด จากนั้นก็จะด าเนินการตาม
โครงการฯซึ่งจะมีการฝึกระเบียบแถว ฝึกวินัย ฯลฯ เช่น การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า การควบคุมการ
ปฏิบัติตนภายในค่ายบ าบัดฯ การออกก าลังกาย การรับประทานอาหารให้มีระเบียบโดยกองร้อยอาสา
รักษาดินแดนจังหวัดหนองบัวล าภูที่  1 จะเป็นผู้ด าเนินการฝึกดังกล่าว และในระหว่างวันจะมีการ
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อบรม ให้ความรู้ เช่น การฝึกอาชีพจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีระยะเวลาในการด าเนินการ 
12 วัน และเม่ือด าเนินการแล้วเสร็จก็จะสรุปผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  

แต่การด าเนินการของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูฯดังกล่าวสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เพราะการด าเนินการของค่าย
บ าบัดฯในแต่ละรุ่นจะมีการด าเนินการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน เช่น 
ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านเวลา เป็นต้น เนื่องจากเป็นนโยบายของ
รัฐบาลที่ต้องด าเนินการแต่เมื่อทางผู้ปฏิบัติไม่มีความพร้อม ผลที่ออกมาก็ย่อมไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร อย่างเช่นในเรื่องของงบประมาณที่ไม่เพียงพอจึงมีความจ าเป็นต้องลดปัจจัยในการ
ด าเนินการของค่ายบ าบัดฯบางอย่างลง ท าให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการแก้ไขปัญหาได้อย่างไม่
ทั่วถึง ไม่ตรงจุดเท่าที่ควร และอีกปัญหาหนึ่งที่ค่ายบ าบัดฯพบเจอก็คือการรวมกลุ่มของผู้เข้ารับการ
บ าบัดฯ เพ่ือแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น การตั้งกลุ่มใน Application Line เพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลด้านยาเสพติด เป็นต้น อันเป็นการสร้างเครือข่ายยาเสพติดได้ในอีกระดับหนึ่ง แต่ข้อดีของการ
ด าเนินการของค่ายบ าบัดฯก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน คือ ผู้เข้ารับการบ าบัดฯบางคนได้กลับเนื้อ กลับตัว
เป็นคนดี สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่และกลับไปอยู่ในสังคม/ชุมชนได้อย่างปกติ อีกทั้งยังได้
น าความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ กลับไปพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคมได้เช่นกันอย่างที่
เราทราบกันดีว่า “เหรียญย่อมมี สองด้าน เสมอ”  

ในส่วนของทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงานของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ในด้านของงบประมาณโดยปกติงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรในการด าเนินกิจกรรมของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  ศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู จะได้รับจากศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรมการ
ปกครอง (งบส านักงาน ป.ป.ส.) และบางปีอาจได้รับอุดหนุนจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ปัญหาที่
เจอคืองบประมาณอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มักจะมีปัญหาในการเบิกจ่ายและมักถูก
ท้วงติงจากหน่วยงานที่มาตรวจสอบการใช้เงินอยู่เป็นประจ า โดยหน่วยงานเหล่านั้นให้ความเห็นว่า
ไม่ใช่ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการจึงท าให้ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่ยอมอุดหนุนงบประมาณ ซึ่งปีงบประมาณ 2563 ค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ได้รับงบประมาณจากศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด กรมการปกครอง (งบส านักงาน ป.ป.ส.) จ านวน 2,275,000 บาท ซึ่งยังไม่
เพียงพอ ท าให้งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินค่ายบ าบัดฯ มีอย่างจ ากัด ซึ่งไม่สัมพันธ์กับเป้าหมายที่
รัฐบาลได้วางไว้ ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงานในค่ายบ าบัดฯเกิดความอึดอัดในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก 
จนบางครั้งเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจ าเป็นต้องยอมควักกระเป๋าหรือใช้เงินของ
ตนเองเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น ค่าน้ ามัน ค่าอาหารของผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อมีการลง
พ้ืนที่เพ่ือค้นหาผู้เข้ารับการบ าบัด เป็นต้น จนเกิดค าว่า “เข้าเนื้อ” แต่ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
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ในเรื่องของงบประมาณทางเจ้าหน้าที่ก็จะใช้วิธีการขอรับบริจาคจากผู้มีอันจะกินในพ้ืนที่ หรือที่เรา
เรียกว่า พ่อค้า คหบดี ให้ช่วยสนับสนุน โดยไม่ได้ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการขอรับการสนับสนุนดังกล่าว
แต่เป็นการใช้ความสนิทสนมส่วนตัวในการขอความช่วยเหลือโดยที่จะไม่มีการบังคับ ไม่มีการก าหนด
จ านวนซึ่งจะให้ช่วยกันตามศรัทธา และจะได้รับการสนับสนุนอยู่เป็นประจ าจึงเรียกได้ว่าเป็น “ลูกไม้ 
มหาดไทย” นั้นเอง 

ในด้านของบุคลากรในการด าเนินงานของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู อันที่จริงยังไม่เพียงพอ เพราะเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานของค่ายบ าบัดฯยังมีภารกิจที่จะต้องท านอกเหนือจากงานของค่ายบ าบัดฯ อย่างเช่น 
งานเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ การกวดขันบ่อนการพนัน เป็นต้น ท าให้การกับกับ
ดูแลผู้เข้ารับการบ าบัดฯเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง เห็นควรให้มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละ
งานให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกัน จึงเห็นควรให้ขออัตราก าลังพลเพิ่มเติมจากส่วนกลาง  

ในด้านวัสดุ อุปกรณ์ ถึงจะมีมีความเพียงพอแต่ก็มีความช ารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา จึงควร
ให้มีการปรับปรุง ซ่อมแซม จัดซื้อใหม่ สร้างใหม่ เพื่อทดแทนของเก่าที่ช ารุดเสียหาย อย่างเช่น ที่นอน 
หมอน โดยเฉพาะมุ้ง ที่ส่วนใหญ่จะขาดเป็นรู้จนต้องท าการปะหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน 
รวมถึงอาคารสถานที่ควรที่จะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์เสียใหม่ ให้มีความสวยงาม ดูสะอาด งามตา 
ซึ่งจะท าให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น อีกทั้งควรที่จะเพ่ิมเติมในเรื่องของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น
คอมพิวเตอร์ Wifi เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบ าบัดฯได้เข้าถึงข้อมูลที่มีประโยชน์ ที่จะใช้ในการพัฒนาตนเอง 

ส่วนข้อมูลเพ่ิมเติมในเรื่องของปัญหาในการหาคนมาเข้าค่ายบ าบัดฯซึ่งต้องทราบเสียก่อนว่า
โดยปกติผู้เสพยาเสพติดส่วนใหญ่ไม่มีใครอยากเข้ามาบ าบัดฯ และไม่มีผู้เสพยาเสพติดคนไหนจะเดิน
ขึ้นมาบนอ าเภอแล้วขอเข้ารับการบ าบัด ถึงจะมีก็น้อยมาก ซึ่งการที่จะได้ผู้เข้ารับการบ าบัดตาม
เป้าหมายที่ก าหนด เจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ ทุกอ าเภอ 
ในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภู น าโดย นายอ าเภอ ซึ่งเป็น ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดอ าเภอ พร้อมด้วย ปลัดอ าเภอ ฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส. 
ต้องลงพ้ืนที่เพ่ือแสวงหาผู้เสพยาเสพติดให้ได้ตามจ านวนที่ก าหนด โดยการลงไปตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 
ตามเส้นทางต่าง ๆ แล้วตรวจปัสสาวะผู้ที่เดินทางหรือผู้ที่คิดว่าน่าสงสัย เพ่ือคัดกรองจากนั้นเมื่อตรวจ
พบก็จะใช้ดุลพินิจตามกฎหมายว่าจะให้เข้าค่ายบ าบัดหรือส่งพนักงานสอบสวนเพ่ือด าเนินคดี แต่ส่วน
ใหญ่จะให้เข้าค่ายบ าบัดเสียทั้งหมด ยกเว้นผู้เสพยาเสพติดบางคนที่มีพฤติกรรมที่อาจเป็นอันตราย 
ก็จะน าส่งพนักงานสอบสวนเพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมาย ตามที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการหาคนเข้ารับ
การบ าบัดจะมีความยากพอสมควร ประกอบกับปัญหาในเรื่องของกฎหมาย เนื่ องจาก ในการเข้ารับ
การบ าบัดฯในระบบค่ายบ าบัดฯนั้น ผู้เข้ารับการบ าบัดต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และสามารถเข้ารับการ
บ าบัดในระบบค่ายฯได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันผู้เสพยาเสพติดจะเป็นผู้เสพหน้าใหม่ซึ่งจะ
มีอายุไม่ถึง 18 ปี จึงท าให้ไม่สามารถน ามาเข้าค่ายบ าบัดฯได้ แต่ผู้เสพยาเสพติดที่ว่านี้จะให้ไปเข้ารับ
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การบ าบัดที่โรงพยาบาลแทน หรือที่เรียกว่า ระบบการบ าบัดแบบเมทริกซ์โปรแกรม  (Matrix 
program) เมทริกซ์โปรแกรมเป็นโปรแกรมบ าบัดรักษา ผู้ ติดสารแอมเฟตามีนแบบผู้ป่วยนอก 
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยมีกิจกรรมหลักของการบ าบัดรักษา โดยมีลักษณะเฉพาะ คือ เป็นการ
รักษาแบบผู้ป่วยนอก (ไป-กลับ) เพ่ือให้ผู้ป่วยได้ฝึกทักษะเรียนรู้การหยุดเสพยาในสถานการณ์จริง 
อย่างนี้เป็นต้น ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์มองว่าไม่มีความเข้มข้นเท่ากับระบบค่ายบ าบัดฯ เพราะผู้เสพอาจ
กลับมาเสพอีกเมื่อไรก็ได้เนื่องจากไม่มีการควบคุมที่ชัดเจน พอถึงเวลามารายงานตัวก็หยุดเสพสักพัก
เพ่ือไม่ให้ผลการตรวจสารเสพติดเป็นบวกอย่างนี้เป็นต้น จึงอย่างเสนอแนะให้ปรับเปลี่ยนกฎหมาย
ใหม่ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น 

ในส่วนของนโยบายของผู้บังคับบัญชาหรือนโยบายอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยที่ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้
ข้อมูลว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินการของค่ายบ าบัดฯเป็นอย่างดี 
เพราะเป็นนโยบายส าคัญที่ต้องด าเนินการแก้ไข อันส่ง ผลให้เกิดการสร้างขวัญและก าลังใจ 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกคนและผู้ที่สมัครใจเข้ารับการบ าบัดมีความพร้อมที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนที่ส่ วนนโยบายอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง อย่างเช่น นโยบายของรัฐบาล นโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย นโยบายของกรมการปกครอง หรือ นโยบายของกระทรวง กรม ก็ได้ให้
ความส าคัญในการแก้ปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติที่ควรเร่งด าเนินการแก้ไขเช่นกัน 

ส่วนการให้ความร่วมมือของผู้ที่เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูฯ และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ปกติการบ าบัดแบบระบบค่ายบ าบัดฯจะเป็นการเข้ารับการบ าบัดแบบสมัครใจของผู้เข้ารับการบ าบัด 
ซึ่งผู้เข้ารับการบ าบัดส่วนใหญ่มักจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะดีกว่าที่ จะต้องถูกน าส่ง
พนักงานสอบสวนเพ่ือด าเนินคดี แต่ก็มีบางส่วนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้เข้ามารายงานตัวเพ่ือเข้าค่าย
บ าบัดฯ ก็พยายามหลีกเลี่ยง หลบหนี ส่วนสาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เนื่องมาจากมีความคิดว่ากลัวว่าจะ
ขาดความอิสระ ไม่อยากถูกบังคับ กลัวว่าจะโดนเจ้าหน้าที่ท าร้าย ส่วนการให้ความร่วมมือของ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องนั้นได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะว่าเป็นหน้าที่เนื่องจากเป็นนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล และทุกกระทรวง กรม  

ส่วนการเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เคยเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟู เห็นว่าผู้เข้ารับการบ าบัดฯมีทัศนคติ
ที่เปลี่ยนไป มีทัศนคติที่ดีกว่าเดิมพอสมควร มีความภาคภูมิใจ มีมุมมองที่ดีคิดว่าตนเองมีคุณค่ามาก
ขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แต่ก็บางส่วนที่ชอบคิดว่าตัวเองไร้ค่า แต่ที่เป็นห่วงคือระยะเวลาในการ
เข้ารับการบ าบัดที่สั้นมากเพียง 12 วันจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของพวกเขาเหล่านั้นที่เคยท ามา
ทั้งชีวิตได้มากน้อยเพียงใด ประกอบกับพอออกจากค่ายบ าบัดฯก็ต้องกลับไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมซึ่ง
ท าให้มีโอกาสที่จะกลับเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ส่วนความรู้สึกของคนในสังคม ทุกวันนี้เป็น
สังคมท่ีมีการเปิดกว้างและพร้อมให้โอกาสทุกคนที่อย่างจะแก้ไขตนเอง ดังนั้นผู้ที่ผ่านการบ าบัด ถ้าไม่
กลับไปยุ่งเกี่ยวกับเสพติดอีก คนในสังคมก็พร้อมจะให้การยอมรับหรือบางคนได้ให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีโดยการเป็นสายลับในการให้ข้อมูลยาเสพติดในพ้ืนที่ของตน จนท าให้เจ้าหน้าที่
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สามารถจับกุม ปราบปรามคดียาเสพติดได้ง่ายขึ้น เพราะมีความคิดที่อยากจะให้ยาเสพติดหมดไปจาก
ชุมชนของตนเอง 

ในส่วนของระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะน ามาใช้ในค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูฯ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้
เสนอว่าถ้าหากค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูฯมีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยติดตามระบุต าแหน่งที่อยู่ อย่างเช่น ก าไล
ข้อเท้า ก าไลข้อมือ หรืออุปกรณ์ที่สามารถติดตัวผู้เข้ารับการบ าบัดฯ หรือ ผู้ที่ได้ผ่านการบ าบัดของ
ค่ายบ าบัดฯ จะสามารถช่วยในการระบุต าแหน่งที่อยู่ของบุคคลดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ในติดตาม
ควบคุมความประพฤติทั้งที่อยู่ในค่ายบ าบัดฯหรือที่ผ่านการบ าบัดของค่าบ าบัดฯ อันจะเป็นการลด
ภาระงานของครูฝึกและครูปกครอง  

ในส่วนของผลสัมฤทธิ์ผู้ให้สัมภาษณ์มองว่า มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดี
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะส่วนใหญ่เมื่อออกจากค่ายไปแล้ว ก็กลับไปอยู่ในสังคมเดิม  ๆ 
สิ่งแวดล้อมเดิม ๆ ต่อให้ใจแข็งแค่ไหนก็กลับไปเป็นเหมือนเดิม และอาจเกิดการตั้งกลุ่มเครือข่ายยา
เสพติดได้อีก การที่เอาบุคคลดังกล่าวมาเข้าค่ายบ าบัดส่วนใหญ่จะเป็นการจ ายอมเข้ามามากกว่าไม่ใช่
การสมัครใจโดยแท้ เพราะเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตรวจปัสสาวะว่ามีสารเสพติด เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องหาคนมา
เข้าค่ายบ าบัดฯตามเป้าหมายที่จังหวัดก าหนด ก็จะเสนอทางเลือกให้ว่าจะสมัครใจเข้าค่ายหรือจะให้
ส่งต ารวจด าเนินคดี ส่วนใหญ่ก็จะเลือกที่จะเข้าค่ายบ าบัดฯ เพราะกฎหมายสมัยนี้ถือว่า “ผู้เสพ คือ 
ผู้ป่วย ต้องได้รับการบ าบัดรักษา” ดีกว่าถูกจับเข้าคุก เสียประวัติ จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ที่ออกมาไม่
เป็นไปอย่างที่หวัง 

ส่วนปัญหาและอุปสรรคของการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ส่วนใหญ่จะเป็นใน
เรื่องของงบประมาณ จึงอยากให้งบประมาณที่ได้มีความเพียงพอจริง ๆ เนื่องจากการด าเนินการของ
ค่ายบ าบัดฯซึ่งเริ่มจากการหาคนมาเข้าค่ายบ าบัดฯ ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วไม่ว่าจะเป็น ค่าน้ ามันรถ 
ค่าอาหาร น้ าดื่มของเจ้าหน้าที่ และวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ในค่ายบ าบัดฯได้มีความช ารุดทรุดโทรมไป
ตามกาลเวลา จึงมีความจ าเป็นที่ต้องปรับปรุง หรือมีการจัดหามาใหม่ เช่น เตียงนอน หมอน มุ้ง 
ที่ขาดเป็นรูจนยุงสามารถเข้าไปกัดผู้เข้ารับการบ าบัดจนกลัวว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออก และปัญหาที่
ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือระยะเวลาในการเข้ารับการบ าบัดที่น้อยเกินไปเพียง 12 วัน ซึ่งไม่พอที่จะปลูก
จิตส านึกของผู้เข้ารับการบ าบัดหรือที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เขาเหล่านั้นเป็นมาทั้งชีวิต จึงอยากให้เพ่ิมวันใน
การเข้าค่ายบ าบัดขึ้นอีกอย่างน้อย 1 เดือนซึ่งน่าจะพอท าให้ผู้เข้ารับการบ าบัดได้ออกห่างจาก
สิ่งแวดล้อมท่ีเขาเคยอยู่  

ส่วนแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่จะใช้วิธีที่ตนเองถนัดหรือเคยท ากัน
มาแล้วได้ผลหรือเป็นการสอนต่อ ๆ กันมาจากรุ่นพ่ีหรือผู้บังคับบัญชาได้สอนกันมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยยึด
กรอบของกฎหมายเป็นส าคัญ หรือแม้กระทั้งใช้ความสามารถเฉพาะตัว แต่ต้องใช้ประสบการณ์เป็น
ที่ตั้ง จึงจะสามารถอบรมผู้ที่เข้ารับการบ าบัดในค่ายบ าบัดฯให้อยู่ในร่องในรอยได้  ดังนั้น แนวทางใน
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การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู  ที่ควรจะเป็นนั้น จึงควรที่จะลงไปศึกษาหา
รายละเอียดการด าเนินการที่แท้จริง เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ มาท าเป็นรายละเอียดการด าเนินงานในด้านที่
เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม จากนั้นควรปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขกฎหมายการด าเนินการหาคนเข้า
รับการบ าบัดให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้ท างานได้ง่ายขึ้นและ
ระยะเวลาในการด าเนินการบ าบัดในค่ายบ าบัดฯควรเพ่ิมระยะเวลาในการเข้ารับการบ าบัดฯอย่าง
น้อย 1 เดือน หรือมากกว่านั้น ในการปลูกฝังจิตส านึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้ารับการบ าบัดให้มากที่สุด 
พร้อมการฝึกอาชีพให้เพียงพอและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการต่อยอดเพ่ือเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว 
สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพได้ 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
1) การด าเนินการของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ของจังหวัดหนองบัวล าภู ยังไม่สามารถท าให้ผู้ที่เข้ารับการบ าบัดฯกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีของสังคม
ได้เท่าที่ควร เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระยะเวลาในการด าเนินการของ
ค่ายบ าบัดที่น้อยเกินไป เรื่องงบประมาณท่ีไม่เพียงพอ เรื่องการรวมกลุ่มกันของผู้ค้า ผู้เสพ ที่เข้ามารับ
การบ าบัดจนเกิดการขยายตัวของยาเสพติด เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดที่ให้ผู้เสพเป็น
เพียงผู้ป่วยท าให้ผู้เสพยาเสพติดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง จึงควรแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดพร้อม
กับการเข้าถึงกลุ่มคนเหล่านี้ให้มาก ประกอบกับให้มีการเพ่ิมบทลงโทษให้หนักเพ่ือไม่ให้เกิดการก่อ
ความผิดซ้ าอีก 

2) การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของจังหวัดหนองบัวล าภู ยังไม่สามารถลดจ านวนผู้เสพยาเสพติดได้เท่าที่ควร เพียงแต่
สามารถชะลอการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้เท่านั้น โดยการให้โอกาสผู้เสพฯเข้ารับการบ าบัดซึ่งท า
ได้เพียงให้ผู้เสพฯ ได้ออกจากสิ่งแวดล้อมเดิมหรือออกจากวงจรยาเสพติดเพียงชั่วคราว ที่อาจท าให้
เกิดความสี่ยงที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  

3) โดยที่ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการของค่ายบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของจังหวัดหนองบัวล าภู หากจะให้สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้
อย่างเป็นรูปธรรม ควรมีการปรับปรุงมาตรฐานการด าเนินการของค่ายบ าบัดฯให้มีมาตรฐาน มีการ
วางระบบงาน มีการวางก าลังพลที่ชัดเจนไม่ควรให้บุคลากรท างานซ้ าซ้อนกันให้มีหน้าที่ดูแลงานของ
ค่ายบ าบัดฯเต็มท่ีพร้อมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน 

4) การน านโยบาย กฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติในพ้ืนที่ จังหวัด
หนองบัวล าภูให้มีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปรับแก้กฎหมายให้มีความทันสมัยต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน และควรที่จะลดขั้นตอนในการด าเนินงานและการปฏิบัติให้น้อยลงโดยเฉพาะใน
เรื่องของงานธุรการที่มากจนเกินไป เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหายาเสพติด อันจะส่งผล
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ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าไปด าเนินการ บังคับใช้กฎหมาย แก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่าง
ทันท่วงท ีและควรมีการส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีบทบาทในป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้
มากยิ่งขึ้น 
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กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรงำนบ ำรุงทำง 
ของหมวดบ ำรุงทำงหลวงชนบทศรีธำตุ 

สมเกียรติ พรหมอารักษ์* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
บ ารุงทางของหมวดบ ารุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อการพัฒนาทางหลวงชนบทในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารงานของหมวดบ ารุงทางหลวงชนบท
ศรีธาตุ ได้แก่ ผู้บริหารเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่
รับผิดชอบของหมวดบ ารุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จ านวน 328 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยครั้ งนี้  เป็นแบบสอบถาม Questionnaires) ซึ่ งแบ่งออก เป็น 3 ตอน คือ ตอนที่  1
แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ให้ข้อมูล ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารงานบ ารุงทางของหมวดบ ารุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ  ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานบ ารุงทางของหมวดบ ารุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ มีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด  (Opened End) เ พ่ือให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ศึกษาด าเนินการน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วน ามา
วิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของ
ผู้ศึกษา เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารงานบ ารุงทางหลวงของหมวด
บ ารุงทางหลวงชนบทศรีธาตุใน 4 ด้าน คือ ด้านการร่วมตัดสินใจ ด้านการร่วมด าเนินการด้านการร่วม
รับประโยชน์ และด้านการร่วมติดตามและประเมินผล ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานบ ารุงทางของหมวดบ ารุงทางหลวง
ชนบทศรีธาตุในด้านการร่วมตัดสินใจ ด้านการร่วมด าเนินการ และด้านการร่วมติดตามและ
ประเมินผลภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ส่วนในด้านการร่วมรับประโยชน์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ค ำส ำคัญ: การมีส่วนร่วม, การบริหารงาน, ทางหลวงชนบท 
 
 
 

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 
บริบทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบันเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ

ปรับตัวของนานาประเทศทั่วโลก และประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น 
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่
ล้ าหน้าอย่างก้าวกระโดด ท าให้ประเทศถูกผลักให้เร่งพัฒนาและสร้างความเจริญเพ่ือไปสู่การเป็น
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ด้วย และความเจริญที่มาอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่ปัญหาของสังคมที่มีความซับซ้อน หรือปริมาณมากขึ้นตามด้วย ซึ่งภาครัฐ
จ าเป็นต้องปรับตัวและเตรียมการรองรับให้ทันต่ อเหตุการณ์ ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
โดยเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกมิติ เพ่ือส่งมอบบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพให้กับ
ประชาชน และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง การพัฒนาประเทศไทย 4.0 
โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่  “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยใช้พลัง “ประชารัฐ” ซึ่งมีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมประกอบด้วย 
ภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่าง ๆ โดยเน้นตามความถนัด 
และจุดเด่นของแต่ละองค์กร รวมทั้งความร่วมมือจากภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคม ซึ่งภาครัฐ
เป็นผู้สนับสนุน ให้การขับเคลื่อนเกิดผลที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ระบอบการเมืองการปกครอง 
“ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy)” ได้ให้ความส าคัญกับประชาชนในการ
เข้ามีส่วนร่วมโดยตรงทั้งทางการเมืองและการบริหารราชการ ดังปรากฏอย่างชัดเจนในเนื้อหาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และต่อเนืองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ที่ให้สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยในหลาย ๆ มาตรา ซึ่งส่งผลให้เกิดกระแส 
การตื่นตัวของประชาชนในเรื่องสิทธิมนุษยชน มีการเรียกร้องสิทธิในการรับรู้และสิทธิในการเข้ามา 
มีส่วนร่วม โดยประชาชนเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคมมากขึ้น มีการรวมตัวเป็นกลุ่มประชาสังคม
และเริ่มเรียกร้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการตัดสินใจและบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส 
เป็นธรรม รวมทั้ง การเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชน เข้ามีส่วนร่วมในการบริหารราชการโดยตรง ส่งผลให้
ภาครัฐจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยต้องเปิดระบบราชการเข้าสู่
กระบวนการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participative Democracy) 
ที่ยอมรับให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการมากข้ึน 

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) เป็นหลักการในการ
บริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งจะน าไปสู่ระบบราชการที่มี
ความสุจริตโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลเที่ยงธรรม และมีการบริหารงานที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
รวมทั้งมุ่งประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ โดยที่หน่วยงานภาครัฐจะมีกลไกการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมที่ต่อเนื่องและสร้างสรรค์ เป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาชนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถเข้าถึงได้ (Accessibility) มีการติดต่อสื่อสารสองทางกับประชาชน (Dealogue) ทั้งที่เป็น
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ทางการและไม่เป็นทางการ และน าข้อคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการตัดสินใจขององค์การ 
พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล รวมไปถึงการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทันท่วงที 
ถูกต้อง โปร่งใส และจริงใจ 

ความส าคัญของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการท างานร่วมกับภาคประชาชน
และภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบบหุ้นส่วนความร่วมมือ น าไปสู่การยอมรับซึ่งกันและกันในผลของการ
พัฒนาที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน อันเป็นการสร้างพลังความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
ราชการไปสู่เป้าหมาย คือ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้ง ผลของการพัฒนาการบริหารที่เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทางหลวง
ชนบท ทั้งการก่อสร้างและการบ ารุงรักษาทางหลวง ให้เป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง จัดว่าเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่มีส่วนในการพัฒนา
ชนบทและมีผลกระทบเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง และถือว่าประชาชนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) ต่อโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการ  

จากบทบาทและภารกิจที่มี โดยเฉพาะในเขตรับผิดชอบของหมวดบ ารุงทางหลวงชนบทศรี
ธาตุที่มีถนนโครงข่ายในความรับผิดชอบเป็นจ านวน 14 สายทาง ระยะทาง 264.579 กิโลเมตร 
กระจายครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ 6 อ าเภอของจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ อ าเภอศรีธาตุ อ าเภอโนนสะอาด 
อ าเภอกุมภวาปี อ าเภอวังสามหมอ อ าเภอกู่แก้วและอ าเภอไชยวาน และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ในขณะที่กรมทางหลวงชนบทมีข้อจ ากัดในหลายประการทั้งในด้านบุคลากรที่มีจ านวนน้อย
เมื่อเทียบกับสัดส่วนของถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบและงบประมาณที่มีจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจที่
ต้องด าเนินการเพ่ือผลผลิตที่มีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากข้อจ ากัดเหล่านี้จึงอาจ
ส่งผลกระทบ ท าให้เกิดปัญหาตามมาดังนี้   

1) ท าให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนล่าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์ 
โดยเฉพาะสภาพความเสียหายหรือความบกพร่องของถนนและจุดที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 
ซึ่งถ้าไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทันเวลาและการแก้ไขที่ไม่ตรงกับปัญหาที่มี ก็จะเป็นปัญหาที่ท าให้เกิด
ความเดือดร้อนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ 

2) ความเข้าใจไม่ตรงกัน เกิดเป็นความขัดแย้งขึ้นในพ้ืนที่ เนื่องจากความไม่เข้าใจในขั้นตอน
กระบวนการต่าง ๆ ของการด าเนินงานของกรมทางหลวงชนบท  

ด้วยเหตุนี้ กรมทางหลวงชนบทจึงได้มีนโยบายการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
หลักการธรรมาภิบาล ที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในสังคม 
ได้เข้ามามีส่วนในการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพ่ือสร้างความโปร่งใสและเพ่ิมคุณค่าการ
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ตัดสินใจภาครัฐ โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหลักของกรมทางหลวงชนบททั้งใน
ด้านการส ารวจออกแบบ ด้านการควบคุมงาน ด้านการบ ารุงรักษาทาง และด้านความปลอดภัย 

 

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
2.1 เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานบ ารุงทางของหมวดบ ารุง

ทางหลวงชนบทศรีธาตุ 
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานบ ารุงทาง

ของหมวดบ ารุงหลวงชนบทศรีธาตุ 
 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่า

จะมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานบ ารุงทางของหมวดบ ารุง
ทางหลวงชนบทศรีธาตุ โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
และผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (อาชีพและรายได้) ปัจจัยด้านสังคม (สถานภาพและบทบาทใน
ชุมชน/หมู่บ้าน ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน/หมู่บ้าน และการรับข้อมูลข่าวสารจากกรมทางหลวง
ชนบท)  ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม (ด้านร่วมตัดสินใจ ด้านร่วมด าเนินการ ด้านการร่วมรับประโยชน์ 
และด้านการติดตามประเมินผล) ส่วนตัวแปรตามได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานบ ารุงทางของหมวดบ ารุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับการ
ร่วมตัดสินใจ  ระดับการร่วมด าเนินการ ระดับการร่วมรับประโยชน์ และระดับการติดตามประเมินผล 

จากตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพที่ 3.1 
ตัวแปรอิสระ                                                     ตัวแปรตำม 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ในกำรบริหำรงำนบ ำรุงทำง
ของหมวดบ ำรุงทำงหลวง

ชนบทศรีธำตุ 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได ้

- สถานภาพละบทบาทในชุมชน/หมู่บ้าน 

- ระยะเวลาทีอ่าศัยในชุมชน/หมู่บ้าน 

- การรับทราบข้อมูลข่าวสารจากกรมทางหลวง 

- ดารร่วมตัดสินใจ 

- การร่วมด าเนินการ 

- การร่วมรับประโยชน์ 

- การร่วมติดตามประเมินผล 
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ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือประชาชนที่อาศัยอยู่
ในเขตบริเวณพ้ืนที่รับผิดชอบของหมวดบ ารุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จ านวน 1,830  
คน ส่วนขนาดตัวอย่างค านวณจากสูตร Taro Yamane (สุวิมล ติรกานันท์, 2548: 176) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยล่ะ 95.0 ได้กลุ่มตัวอย่าง 328 คน (ผู้บริหาร 20 คน ผู้น าหมู่บ้าน 28 คน ประชาชน
ในพ้ืนที่ 280 คน) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ จากนั้นน า
ข้อมูลที่ได้มาท าการประมวลผลด้วย โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณและน าเสนอผลการศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เดือนมีนาคม 
ถึง เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 
4. ผลกำรศึกษำ 

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

4.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทำงเศรษฐกิจ และปัจจัยด้ำนสังคม 
จากข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 55.2 

เป็นชาย ร้อยละ 44.8 เป็นหญิง ร้อยละ 34.8 มีอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 8.5 มีอายุ 61 ปีขึ้น ร้อยละ 
35.1 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยละ 4.3 มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีขั้นไป 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 43.6 มีระดับอาชีพ
รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 8.5 มีอาชีพค้าขาย ร้อยละ 52.7 มีรายได้ 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 3.7 
มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท 

ส่วนปัจจัยด้านสังคม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 55.5 อาศัยในชุมชน/หมู่บ้าน 
มากกว่า 30 ปี ร้อยละ 4.3 อาศัยในชุมชน/หมู่บ้าน ต่ ากว่า 10 ปี ร้อยละ 85.4 เป็นประชาชนทั่วไป 
ร้อยละ 14.6 ผู้บริหารเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้น าหมู่บ้าน ร้อยละ 69.2 
เคยรับทราบข้อมูลในการบริหารงานบ ารุงทางของหมวดบ ารุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ ร้อยละ 30.8 
ไม่เคยรับทราบข้อมูลในการบริหารงานบ ารุงทางของหมวดบ ารุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ 

4.2 ระดับกำรมีส่วนร่วมประชำชนในกำรบริหำรงำนบ ำรุงทำงของหมวดบ ำรุง 
ทำงหลวงชนบทศรีธำตุ 

การศึกษาข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานบ ารุงทางของหมวด
บ ารุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ ใน 4 ด้าน คือ ด้านการร่วมตัดสินใจ ด้านการร่วมด าเนินการ ด้านการ
ร่วมรับประโยชน์ และด้านการร่วมติดตามและประเมินผล 
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1) ด้านการร่วมตัดสินใจ พบว่า ในด้านการร่วมตัดสินใจที่ตอบว่ามากที่สุดคือ เรื่องการเสนอ
ความคิดเห็นในงานบ ารุงรักษาทาง ร้อยละ 8.5 รองลงมาได้แก่ การก าหนดมาตรการและ 
แนวทางแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นในงานบ ารุงทาง ร้อยละ 7.3 การวางแผนในการด าเนินงานซ่อมบ ารุง 
ร้อยละ 5.8 การก าหนดต าแหน่ง รูปแบบ ขนาด งานบ ารุงรักษาทางร้อยละ 4.0 และการก าหนด
งบประมาณงานบ ารุงทางหลวงชนบท ร้อยละ 0.0 

2) ด้านการร่วมด าเนินการ พบว่า ในด้านการร่วมด าเนินการที่ตอบว่ามากที่สุดคือ การให้
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพสายทางแก่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท ร้อยละ 34.1 รองลงมา
ได้แก่ การติดต่อสื่อสารกับกรมทางหลวงชนบท ร้อยละ 29.0 การสังเกตขั้นตอนงานซ่อมบ ารุงของ
หมวดบ ารุงทางหลวงชนบท ร้อยละ 24.4 การประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการ ร้อยละ 20.8 
การดูแลรักษาถนนกรมทางหลวงชนบท ร้อยละ 17.7 การเผยแพร่และน าข้อมูลที่ได้รับจากกรมทาง
หลวงชนบทไปเสนอต่อชุมชนทราบร้อยละ 12.8 การร่วมกิจกรรมหรือการอบรมที่กรมทางหลวง
ชนบทจัดขึ้นร้อยละ 9.5 และการอ านวยความปลอดภัยและจัดการจราจรในถนนกรมทางหลวงชนบท 
ร้อยละ 7.0 

3) ด้านการร่วมรับประโยชน์ พบว่า ในด้านการรับประโยชน์ที่ตอบว่ามากที่สุด คือการใช้
ประโยชน์จากถนนทางหลวงชนบท ร้อยละ 70.1 รองลงมาได้แก่ การสัญจรไป-มา โดยใช้เส้นทาง
ถนนทางหลวงชนบท ร้อยละ 63.2 

4) ด้านการร่วมประเมินผล พบว่า ในด้านการร่วมติดตามและประเมินผลที่ตอบว่ามากที่สุดคือ 
การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพ้ืนที่บริเวณการเกิดอุทกภัยและความช ารุดเสียหาย ร้อยละ 21.9 
รองลงมาได้แก่ การตรวจสอบการด าเนินงานบ ารุงทางของหมวดบ ารุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ ร้อยละ 
17.1 รายงานข้อมูลความเสียหายของถนนให้กรมทางหลวงชนบทรับทราบและแก้ไข ร้อยละ 10.4 
การแจ้งข่าวสารอุบัติเหตุจราจรและร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ 
ร้อยละ 8.6 และการแจ้งเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท เมื่อพบปัญหาการด าเนินงานที่ไม่ถูกต้อง 
ร้อยละ 5.2 

 
5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานบ ารุงทางของหมวดบ ารุงทาง
หลวงชนบทศรีธาตุ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

5.1 สรุปผลกำรวิจัย 
1) วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน

บ ารุงทางของหมวดบ ารุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ 
2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัย

อยู่ในเขตบริเวณพ้ืนที่รับผิดชอบของหมวดบ ารุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จ านวน 14  
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สายทาง ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานของหมวดบ ารุงทางหลวง
ชนบทศรีธาตุ กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล
ผู้น าหมู่บ้านและประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของหมวดบ ารุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ รวม 328 คน 

3) สรุป การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานบ ารุงทางของหมวดบ ารุงทางหลวง
ชนบทศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จ านวน 14 สายทาง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการร่วมตัดสินใจ 
ด้านการร่วมด าเนินการ ด้านการร่วมรับประโยชน์ และด้านการร่วมติดตามประเมินผล ทั้งนี้จาก
การศึกษา พบว่าภาพรวมของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับน้อย โดยมีรายละเอียดดังนี้  

(1) ด้านการร่วมตัดสินใจ 
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานบ ารุงทางของหมวดบ ารุงทาง

หลวงชนบทศรีธาตุ ในด้านการร่วมตัดสินใจ พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีส่วนร่วมในด้านนี้น้อยที่สุด
หากพิจารณาในประเด็นรายละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจพบว่า ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการบ ารุงรักษาทางเป็นล าดับแรก ล าดับต่อมา คือ การก าหนด
มาตรการและแนวทางแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นในงานบ ารุงทาง และประเด็นที่ประชาชนมีส่วนร่วม
น้อยที่สุดในด้านการตัดสินใจ คือ การก าหนดงบประมาณงานบ ารุงทางหลวงชนบท 

(2) ด้านการร่วมด าเนินการ 
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการร่วมด าเนินการ พบว่า ในภาพรวม

ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านนี้ อยู่ในระดับน้อย หากพิจารณาในประเด็นรายละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมด้านการร่วมด าเนินการ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพสาย
ทางแก่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทเป็นล าดับแรก ล าดับถัดมา คือ การติดต่อสื่อสารกับกรมทาง
หลวงชนบท และประเด็นที่ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยที่สุดในด้านการร่วมด าเนินการคือ การอ านวย
ความปลอดภัยและจัดการจราจรในถนนกรมทางหลวงชนบท   

(3) ด้านการร่วมรับประโยชน์ 
ระดับการมีส่วนร่วมในการร่วมรับประโยชน์ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

โดยในเรื่องการใช้ประโยชน์จากถนนทางหลวงชนบทอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การสัญจรไป-มา 
โดยใช้ถนนทางหลวงชนบท 

(4) ด้านการร่วมติดตามและประเมินผล   
ระดับการมีส่วนร่วมในด้านการร่วมติดตามและประเมินผล พบว่าในภาพรวมอยู่ใน

ระดับน้อย หากพิจารณาในประเด็นรายละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมด้านการร่วมติดตามและ
ประเมินผลพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพ้ืนที่บริเวณการเกิดอุทกภัย
และความช ารุดเสียหาย เป็นอันดับแรก ล าดับถัดมาคือ การตรวจสอบการด าเนินงานบ ารุงทางของ
หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ และประเด็นที่ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยที่สุดในด้านการร่วม
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ติดตามและประเมินผล คือ การแจ้งเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทเมื่อพบปัญหาการด าเนินงานที่ไม่
ถูกต้อง 

5.2 อภิปรำยผล 
จากการสรุปผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นว่ามีประเด็นที่น่าสนใจควรน ามา

อภิปรายผล ดังนี้ 
1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานบ ารุงทางของหมวดบ ารุ งทางหลวงชนบท

ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จะพบว่า ประชาชนจะมีส่วนร่วมมากที่สุดในด้านการร่วมรับประโยชน์จากใช้
ประโยชน์จากถนนทางหลวงชนบทโดยในด้านการร่วมตัดสินใจ ด้านการร่วมด าเนินการ และด้านการ
ร่วมติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมของประชาชน ยังอยู่ในระดับต่ า ทั้งนี้จากผลการด าเนิน
การศึกษาจึงบ่งชี้ให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านดังกล่าว ยังเป็นการมีส่วนร่วมใน
ลักษณะที่ตั้งรับ ที่การด าเนินงานโครงการยังถูกก าหนดโดยหน่วยงานของภาครัฐ ประชาชนเข้าไปมี
ส่วนร่วมน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาคประชาชนยังไม่เห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในด้านการ
ร่วมตัดสินใจ ด้านการร่วมด าเนินการ และด้านการร่วมติดตามและประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ สุรัสวดี หุ่นพยนต์ (2548) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมพัฒนาชุมชน 
ของประชาชนยากจนและได้พบว่าประชาชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาชุมชนขั้น
ประเมินผลเลย และขั้นตอนที่ประชาชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมในอันดับรอง ๆ ลงมา คือ ขั้นค้นหาปัญหา
วิเคราะห์สาเหตุ และพิจารณาแนวทางแก้ไข และขั้นตัดสินใจเลือกแนวทาง และวางโครงการ
แก้ปัญหา ส่วนขั้นปฏิบัติตามโครงการ และขั้นรับผลประโยชน์ จากโครงการนั้นเป็นขั้นตอนที่
ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วม โดยมีส่วนร่วมในรูปการใช้แรงงานมากที่สุดรองลงมา คือ ร่วมออกเงิน/
วัสดุ ร่วมประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็น การไม่เข้ามามีส่วนร่วม ของประชาชนในบางขั้นตอนมี
สาเหตุส าคัญมาจากต้องใช้เวลา เพ่ือประกอบอาชีพ ความไม่กล้าเกรงไม่มีผู้รับรับฟังความคิดเห็น 
คิดว่ากิจกรรมพัฒนาเป็นเรื่องของผู้น าชุมชน และฐานะยากจนของประชาชน เป็นต้น 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
1) ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาพบว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานบ ารุงทางของ

หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ ในด้านการร่วมตัดสินใจ ด้านการร่วมด าเนินการ และด้านการร่วม
ติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับต่ า นับว่าเป็นปัญหาส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีการแก้ไขสร้าง
ความร่วมมือของประชาชนให้เกิดข้ึน จึงขอเสนอแนะดังนี้ 
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(1) ควรรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบ ารุงทางหลวงชนบทให้มากขึ้น โดยสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น หอกระจายข่าว เอกสารแผ่น
พับ แจกจ่ายสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนทราบถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่ประชาชน
ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับการบริหารงานบ ารุงทางของหมวดบ ารุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ 

(2) การประชาสัมพันธ์ ควรมุ่งเน้นในด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วม
ด าเนินการและด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล โดยจัดประชุมชี้แจงรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในพ้ืนที่ในทุก ๆ ขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการด าเนินการงานบ ารุงรักษาทาง ขั้นตอน
ระหว่างการด าเนินการงานบ ารุงรักษาทาง และข้ันตอนหลังการงานบ ารุงรักษาทาง 

(3) เพ่ิมช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับกรมทางหลวงชนบทให้มีหลายช่องทาง และ
มีความสะดวกมากข้ึน 

(4) เพ่ือเน้นการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ควรมีการคัดเลือกประชาชนใน
พ้ืนที่ร่วมเป็นอาสาสมัครทางหลวงชนบท บุคลากรทางการศึกษา เช่น ครูอาสมัคร ผู้น าชุมชน 
เพ่ือเป็นพันธมิตรหรือเครือข่ายของกรมทางหลวงชนบท ในการเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
กรมทางหลวงชนบท โดยท าหน้าที่ส าคัญในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความช ารุดเสียหาย 
ของถนน การก ากับดูแล การใช้รถใช้ถนน รวมถึงการใช้พ้ืนที่สองข้างทางของถนนทางหลวงชนบท 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทางหลวง เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก ากับดูแลอย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพภายใน 4 ด้าน ดังนี้  

ด้านก ากับดูแลทางหลวง  
(1) ร่วมตัดสินใจในการด าเนินงานบ ารุงรักษาทางร่วมกับเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบท  
(2) ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานบ ารุงรักษาทางในแต่ละข้ันตอน  
(3) ร่วมก าหนดมาตรการ และข้อเสนอความคิดเห็นในการด าเนินงานบ ารุงรักษาทาง 
ด้านบ ารุงรักษาทาง 
(1) แจ้งข่าวสารความช ารุดเสียหายของถนน 
(2) แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพ้ืนที่บริเวณการเกิดอุทกภัย และความช ารุดเสียหาย

ที่ได้รับผลกระทบ 
(3) รว่มด าเนินการซ่อมบ ารุงเบื้องต้น 
ด้านความปลอดภัย 
(1) แจ้งข่าวสารอุบัติเหตุจราจร 
(2) ร่วมปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ

จราจรรวมทั้งการจัดระเบียบการจราจรบนทางหลวงชนบท 
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ด้านประชาสัมพันธ์ 
(1) เป็นผู้สื่อข่าวทางหลวงชนบท ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานทางหลวงชนบทถึง

ประชาชนในพ้ืนที่ และเชื่อมโยงข่าวสารจากประชาชนสู่กรมทางหลวงชนบท ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบ
สองทาง 

2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
(1) ควรศึกษาหรือวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานบ ารุงทางของ

หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ ในเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก ท าให้ทราบปัญหา
อุปสรรคหรือเงื่อนไขที่เป็นเหตุให้การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับต่ า 

(2) ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องเดียวกันนี้ โดยขยายขอบข่ายงานวิจัยเกี่ยวกับกลุ่ม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างให้กว้างขวางมากขึ้น เป็นเขตพ้ืนที่ในหลายจังหวัดเพ่ือ ให้ได้ข้อมูลที่
หลากหลายและครอบคลุมให้มากที่สุด   
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กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทของฝ่ำยอ ำนวยควำมเป็นธรรม
อ ำเภอ กรณีศึกษำกำรจ ำนองที่ดินของประชำชนอ ำเภอสว่ำงแดนดิน 

จังหวัดสกลนคร ในปีงบประมำณ 2562 

สมพร ภูผิว* 
 

บทคัดย่อ 

ปัจจุบันสภาพปัญหาหนี้สิ้นภาคครัวของประชาชนอ าเภอสว่างแดนดินเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะ
ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรที่ต้องน าที่ดินไปจดนิติกรรมจ านองที่ดินเพ่ือค้ าประกันเงินกู้จาก
แหล่งเงินทุนทั้งในระบบและนอกระบบ เมื่อไม่สามารถช าระเงินเพ่ือไถถอนที่ดินคือได้เกิดเป็นปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ การศึกษาวิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ศึกษาวิเคราะห์
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งของฝ่ายอ านวยความเป็นธรรมอ าเภอ 2) เพ่ือศึกษาแนวทาง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยของฝ่ายอ านวยความเป็นธรรมอ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร ให้มีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อม่ันและตอบสนองความหวังของประชาชน การศึกษาครั้งนี้ 
ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการรวบรวมข้อมูล ใน 4 ส่วน ดังนี้ 
1) ข้อมูลที่ต้องการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร 2) ผู้ศึกษาจึงเลือกกรณีศึกษาที่มีการด าเนินการไกล่
เกลี่ยที่ประสบผลส าเร็จ (Case Study) จ านวน 1 เรื่อง 3) การสัมภาษณ์เชิงลึกรูปแบบสัมภาษณ์ที่มี
โครงสร้าง (Structured Interview) 4) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)  
ท าการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการศึกษาการศึกษาวิจัย 

ผลการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของฝ่ายอ านวยความเป็นธรรม
อ า เภอกรณีศึกษาการจ านองที่ ดินของประชาชนอ า เภอสว่ างแดนดิน จั งหวัดสกลนคร  
ในปีงบประมาณ 2562 ในครั้งนี้ พบว่า การด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งของฝ่ายอ านวย
ความเป็นธรรมอ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีเรื่องที่ด าเนินการประสบผลส าเร็จ จ านวน 44 
เรื่อง ซึ่งเป็นร้อยละ 91.66% ซึ่งถือได้ว่ามีประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทของฝ่ายอ านวยความเป็นธรรมอ าเภอ คณะผู้ไกล่เกลี่ยต้องใช้
ความรู้ทางกฎหมายเพ่ือท าการไกล่เกลี่ยต่อรองไม่ให้เกิดความได้เปรียบของเจ้าหนี้ สามารถลดภาระ
ในการช าระหนี้ของลูกหนี้ ทั้งนี้จากผลการศึกษา มีแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพ ดังนี้ 1) ควรมี
การฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย 2) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับ
ทราบถึงบทบาทหน้าที่ และ 3) ควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนถ่ายทอดความรู้

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
E-mail: somporn.poopi@stu.nida.ac.th 
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ทางวิชาการแก่ผู้ไกล่เกลี่ย สร้างความเชื่อมั่นตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ในการ
ขอรับความช่วยเหลือจากกระบวนการยุติธรรมทางเลือกต่อไป 

ค ำส ำคัญ: ข้อพิพาท, การไกล่เกลี่ย, ฝ่ายอ านวยความเป็นธรรมอ าเภอ 
 

1. บทน ำ 
อ าเภอเป็นหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค รองจากจังหวัดซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2553 โดยก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่ของอ าเภอไว้อย่าง
ชัดเจน ถึงอ านาจหน้าที่ของอ าเภอ อาทิเช่น น านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลเป็นหน้าที่
ของส านักงานอ าเภอ การอนุญาต อนุมติ ใบอนุญาตต่าง ๆ งานก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นฝ่ายกลุ่มงาน
ปกครองอ าเภอ การอ านวยเป็นธรรมในสังคม ช่วยเหลือดูแลผู้ด้วยโอกาสให้ได้รับความเป็นธรรมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม การไกล่เกลี่ยหรือจัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเพ่ือให้เกิดความ
สงบเรียบร้อยในสังคมเป็นหน้าที่รับผิดชอบ ฝ่ายอ านวยความเป็นธรรมอ าเภอ กล่าวคือ กระบวนการ
ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทที่มีอยู่ในหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายอ านวยความเป็นธรรมอ าเภอ สามารถ
ด าเนินการไกล่เกลี่ยได้ทั้งข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญา เพ่ือสร้างสงบเรียบร้อยขึ้นภายใน
สังคมด้วยการไกล่เกลี่ยและลดปัญหาความขัดแย่งในชุมชน สร้างสังคมที่มีความร่วมมือ ลดค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการทางกระบวนการยุติธรรมต่อสู่คดีในชั้นศาล และแก้ไขปัญหาความข้อขัดแย้งของ
ประชาชนในระดับพ้ืนที่ 

เนื่องจากอ าเภอสว่างแดนดินเป็นอ าเภอท่ีมีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดสกลนครประมาณ 90 
กิโลเมตร มีพ้ืนที่กว้างขวางถึง 970 ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนที่ครอบคลุม 16 ต าบล 189 หมู่บ้าน และ 
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 แห่ง มีหน่วยราชการที่ส าคัญที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ อาทิเช่น 
ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ส านักงานอัยการจังหวัดสว่างแดนดิน เป็นต้น ประชากรทั้งหมดประมาณ 
151,605 คน และมีหลายชนเผ่าที่ร่วมอาศัยในพ้ืนที่ ส่งผลท าให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ มากมาย 
ซึ่งเป็นปัญหาด้านสังคมสร้างความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากความต้องการ
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น เพ่ือความอยู่รอดของครอบครัว ให้สอดคล้อง กับสภาพเศรษฐกิจ สังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว โดยเฉพาะเกษตรกรในภาคการเกษตร ต้องเน้นท าการเกษตรแบบอุสาหกรรม 
มีการใช้เครื่องจักรทางการเกษตรช่วยในการด าเนินการ เป็นการเพ่ิมต้นทุนการผลิต เมื่อมีความ
ต้องการเงินทุนเพ่ือน าไปซื้อเครื่องมือ ต้องมองหาแหล่งเงินทุนทั้งของภาครัฐและเอกชน เกษตรกร
บางส่วนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่อยู่ตามระบบ จึงได้พึงพาแหล่งเงินทุนนอกระบบ และน าที่ดิน
ไปท าการจ านองหรือขายฝากกับนายทุนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ แต่มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยที่สูงกว่า
อัตราดอกเบี้ยปกติตามกฎหมายก าหนดไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี โดยเจ้าหนี้บางรายเรียกอัตรา
ดอกเบี้ยสูงถึง ร้อยละ 240 ต่อปี หรือที่เรียกว่า ร้อยละ 20 ต่อเดือน และอีกหนึ่งค่านิยมในสังคม
ชนบทคือการเรียนแบบผู้ที่เคยไปท างานต่างประเทศเพ่ือหวังสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ส าหรับ  



677 
 

รายที่ไปแล้วเข้าท างานไม่ได้หรือโดนหน้านายหลอกก็เกิดปัญหาไม่สามารถน าเงินมาไถ่ถอนหรือ  
ซื้อคืนได้ ต้องสูญเสียที่ดินให้กับนายทุน และไม่มีที่ท ากิน เกิดเป็นปัญหาทางสังคม ซึ่งรัฐบาลกลับมา
ให้ความส าคัญที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 

จากฐานข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ที่มีผู้ลงทะเบียนทั่วประเทศ 
11.4 ล้านคน พบว่า ใน 11.4 ล้านคน จ านวน 1.25 ล้านคน เป็นผู้มีรายได้น้อยและเป็นหนี้นอกระบบ
รวมมูลหนี้ 68,003.43 ล้านบาท และหนี้นอกระบบส่วนใหญ่จะกระจุกตัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยมีสัดส่วนเกือบ 50% รองลงมาคือภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ตามล าดับ มูลหนี้ต่อรายเฉลี่ย
อยู่ที่ 54,094.15 บาท โดยอ าเภอสว่างแดนดิน มีข้อมูลประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบข้อมูลจาก 
(คลังจังหวัดสกลนคร, 2560) อ าเภอสว่างแดนดิน มี 16 ต าบล ที่เป็นหนี้นอกระบบจ านวน 3,340  
ยอดเงินหนี้นอกระบบของอ าเภอสว่างแดนดินรวมทั้งสิน 222,673,900 บาท จากปัญหาเรื่องหนี้สิน
ของประชาชนอ าเภอสว่างแดนดิน พบว่ามีประชาชนขอรับการช่วยเหลือจากศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  
ให้การช่วยเหลือไกล่เกลี่ย ในปีงบประมาณ 2562-2563 ในทางแพ่ง 62 เรื่อง และเรื่องอ่ืน ๆ เช่น 
เช่าซื้อรถ บัตรเครดิต 13 เรื่อง ข้อพิพาททางแพ่งจ านวน 62 เรื่อง จ าแนกได้ตามข้อพิพาท ดังนี้  

1) พิพาทเรื่องที่ดิน จ านวน 12 เรื่อง เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินสามารถด าเนินการ
ไกล่เกลี่ยยุติเรื่องได้ 11 เรื่อง ยังคงอยู่ระหว่างการด าเนินการ 1 เรื่อง  

2) พิพาทเรื่องหนี้สิน จ านวน 48 เรื่อง ซึ่งผู้ศึกษาสนใจเพราะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชนในพ้ืนที่ได้จริง โดยมีผลด าเนินการแล้วเสร็จโดยใช้การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาททางแพ่ง 
ตามกฎกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการไกล่ เกลี่ ยประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.  2553 
ในปีงบประมาณ 2562-2563 จ านวน 14 เรื่อง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งอ่ืนที่มีทุนทรัพย์เกิน
สองแสนบาท ส าเร็จ จ านวน 34 เรื่อง และการด าเนินการไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ 4 เรื่อง ในเรื่องที่มีการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องหนี้สินของฝ่ายอ านวยความเป็นธรรมอ าเภอสว่างแดนดินที่ประสบผลส าเร็จ 
จ านวน 44 เรื่อง 1) ปัญหาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินโดยน าที่ดินที่มีเอกสารสิทธิท าการจ านองเพ่ือค้ า
ประกันเงินกู้ จ านวน 38 เรื่อง ใช้การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาททางแพ่ง ตามกฎกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553 จ านวน 18 เรื่อง รวมทุนทรัพย์ จ านวน 
1,108,300 บาท และใช้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งอ่ืนที่มีทุนทรัพย์เกินสองแสนบาท ส าเร็จ 
จ านวน 20 เรื่อง รวมทุนทรัพย์ จ านวน 13,727,043 บาท 2) เรื่องการน าที่ดินขายฝาก ใช้การไกล่
เกลี่ยประนอมข้อพิพาททางแพ่ง ตามกฎกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
ทางแพ่ง พ.ศ. 2553 จ านวน 1 เรื่อง รวมทุนทรัพย์ จ านวน 50,000 บาท และใช้การไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาททางแพ่งอ่ืนที่มีทุนทรัพย์เกินสองแสนบาท ส าเร็จ จ านวน 4 เรื่อง รวมทุนทรัพย์ จ านวน 
1,686,400 บาท รวมยอดการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาททางแพ่งของฝ่ายอ านวยความเป็นธรรม
อ าเภอ ปีงบประมาณ 2561-2563 เรื่องหนี้สินรวมทุนทรัพย์ที่สามารถไกล่เกลี่ยได้ ทั้งสิ้น จ านวน 
16,571,743 บาท (ข้อมูลฝ่ายอ านวยความเป็นธรรมอ าเภอสว่างแดนดิน 2561-2563) 
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ผู้ศึกษาจึงเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นอย่างยิ่ง จากข้อมูลผู้เป็นหนี้นอกระบบของ
อ าเภอสว่างแดนดิน 3,340 คน มีผู้ขอเข้ารับการช่วยเหลือให้ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง 
จ านวนเพียง 48 คน ซึ่งพิจารณาได้ว่าผู้เป็นหนี้ยังมีการใช้บริการของฝ่ายอ านวยความเป็นธรรม
อ าเภอ ที่เป็นกระบวบการยุติธรรมทางเลือกในปริมาณน้อย เพราะสาเหตุคือไม่เชื่อมั่นในกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยของอ าเภอ ผู้ศึกษาประสงค์ที่จะศึกษา แนวทางการประสิทธิภาพของการไกล่เกลี่ยประนอม
ข้อพิพาทของฝ่ายอ านวยความเป็นธรรมอ าเภอ เพ่ือปรับปรุงพัฒนากระบวนการด าเนินงานและ  
ให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสนับสนุนให้เกิดความสงบเรียบร้อย
ในสังคมและกระบวนการยุติธรรมทางเลือกให้ทันสมัยและเชิงรุกภายใต้หลักนิติธรรมและเสมอภาค 
โดยจะท าการศึกษาการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งที่เกี่ยวกับการน าที่ดินไปจ านองเพ่ือ  
ค้ าประกันเงินกู้ โดยการน าข้อมูลในฝ่ายอ านวยความเป็นธรรมอ าเภอสว่างแดนดิน ที่สามารถ
ด าเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทส าเร็จ ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ของฝ่ายอ านวยความเป็นธรรมอ าเภอในสัดส่วนที่มากกว่าเรื่องอ่ืน ๆ ท าการวิเคราะห์กระบวนการ
การไกล่เกลี่ย บุคคลที่เป็นผู้การไกล่เกลี่ย ข้อเท็จจริงในการด าเนินการ แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการ
ด าเนินการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงานต่อไป  

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพ่ือศึกษาวิเคราะห์กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งของฝ่ายอ านวยความเป็นธรรม
อ าเภอสว่างแดนดิน ในกรณีที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ประสบผลส าเร็จและหาแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการไกล่เกลี่ย ให้มีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อม่ันและตอบสนองความหวังของประชาชน 

 
3. ค ำถำมกำรวิจัย  

3.1 การด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งของฝ่ายอ านวยความเป็นธรรมอ าเภอสว่าง
แดนดิน ประสบผลส าเร็จเพราะเหตุใด  

3.2 กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ประสบผลส าเร็จแนวทางใดที่สามารถน าไปปรับปรุง
และพัฒนาให้เป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกให้กับประชาชน 

 
4. วรรณกรรมและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

4.1 เนื้อหำเกี่ยวกับกรณีศึกษำกำรด ำเนินกำรไกล่เกลี่ย  

กรณีศึกษา เรื่องเกี่ยวกับการกู้เงินโดยน าที่ดินจ านองค้ าประกันเงินกู้ รายละเอียดเรื่องนี้เป็น
เรื่องจริงแต่ผู้ศึกษาต้องใช้นามสมมุติส าหรับคู่กรณีเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิส่วนบุคคล กรณีนาง กอ. 
(นามสมมุติ) อาศัยอยู่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  เมื่อวันที่  15 
พฤศจิกายน 2561 ได้เข้าความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนคร 
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ว่าได้น าที่ดินจ านองไว้กับ นางขอ. (นามสมมุติ) อาศัยอยู่ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร จ านวนเงิน 200,000 บาท โดยก าหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 บาทต่อเดือน 
มูลหนี้คงค้างทั้งสิ้น จ านวน 1,000,000 บาท และประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือ ฝ่ายอ านวยความเป็นธรรมอ าเภอสว่างแดนดิน ท าการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทให้คู่กรณี โดยผ่านคณะผู้ไกล่เกลี่ยฝ่ายผู้ร้องคือลูกหนี้ ได้เสนอเอกสารที่เกี่ยวกับการช าระเงิน
เป็นสมุดการช าระเงินเล่มเล็กที่มีรายการช าระเงิน ล าดับที่ งวดละ 2,500 บาท และมีรายมือชื่อ
เจ้าหนี้ก ากับไว้สุดท้ายบรรทัด แสดงให้คณะผู้ไกล่เกลี่ยตรวจสอบ โดยมีรายการที่ช าระเงินกู้แล้ว
จ านวน 262,000 บาท และได้สอบถามเจ้าหนี้ว่าจ านวนเงินที่ช าระหนี้มียอดตรงกัน จึงได้ด าเนินการ
ขั้นต่อไปคือ มีการเจรจากับเจ้าหนี้ในเรื่องการต่อรองเพ่ือลดจ านวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่ได้ตั้งไว้ที่ 
1,000,000 บาท ซึ่งคณะผู้ไกล่เกลี่ยแจ้งต่อเจ้าหนี้ในเรื่องการไกล่เกลี่ยต้องเป็นไปตามกฎหมายโดยที่
การคิดอัตราดอกเบี้ยของเจ้าหนี้ ถือว่าเป็นไปตามกฎหมายก าหนด การจ านองที่ดินเพ่ือค้ าประกัน
เงินกู้ของลูกหนี้ รวมแล้ว 12 ปีกว่า เป็นจ านวน 152 เดือน ๆ ละ 2,500 บาท ถ้าเป็นเงินกู้ปกติ
ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 380,000 บาท รวมเงินต้นอีก 200,000 บาท รวมเป็นเงิน ทั้งสิน 580,000 บาท 
แต่คณะผู้ไกล่เกลี่ยได้ใช้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการจ านองที่ดินแจ้งกับเจ้าหนี้ว่า การกู้เงิน
ในครั้งนี้เป็นการจ านองที่ดินซึ่งเจ้าหนี้ต้องมีการบังคับจ านองกับลูกหนี้เมื่อครบก าหนดระยะเวลา  
ไถ่ถอนแต่เจ้าหนี้ เมื่อไม่ได้ฟ้องบังคับจ านองกับลูกหนี้แล้ว ดังนั้นจะบังคับเอาดอกเบี้ยเกินกว่า 5 ปี 
ไม่ได้ โดยได้น าเอาหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 745 ผู้รับ
จ านองจะบังคับจ านองแม้เมื่อหนี้ที่ประกันนั้นขาดอายุความแล้วก็ได้ แต่จะบังคับเอาดอกเบี้ยที่ค้าง
ช าระในการจ านองเกินกว่าห้าปีไม่ได้ เจ้าหนี้แจ้งว่าไม่ทราบในประเด็นนี้ จึงขอดูข้อกฎหมายดังกล่าว
จากคณะผู้ไกล่เกลี่ย จึงได้สอบถามความยินยอมที่จะไกล่เกลี่ยต่อหรือไม่ทั้งคู่ยินยอมให้ด าเนินการต่อ 
แล้วคณะผู้ไกล่เกลี่ยได้คิดจ านวนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยใหม่ อีกครั้ง โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 
ต่อปีของเงินต้น 200,000 บาท เป็นดอกเบี้ยจ านวน 30,000 บาท ต่อปี คูณ 5 ปี ที่เจ้าหนี้จะสามารถ
คิดดอกเบี้ยได้ เท่ากับ 150,000 บาท รวมเงินต้น 200,000 บาท รวมเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยแล้ว
ทั้งหมด 350,000 บาท หักเงินที่ลูกหนี้ช าระแล้วเป็นเงิน 262,000 บาท คงเหลือเงินที่ต้องจ่ายให้
เจ้าหนี้คือ 88,000 บาท หากเรียกยอดช าระหนี้เกินกว่าจ านวน 88,000 บาท อาจจะเข้าข่ายการ
ปล่อยเงินกู้ที่เกินกว่ากฎหมายก าหนดถือเป็นความผิดทางอาญา ตามพระราชบัญญัติห้ามเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 เจ้าหนี้จึงยินยอมที่จะรับช าระเงินกู้ยอดที่เหลือคือ 88,000 บาท 
จากลูกหนี้ซึ่งให้เวลาลูกหนี้ 2 สัปดาห์ต้องช าระหนี้แล้วเสร็จ 
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4.2 แนวคิดและทฤษฎี 
1) ทฤษฎีล ำดับขั้นของควำมต้องกำร (Hierarchy of Need Theory) ของ Abraham 

H. Maslow  
Abraham Maslow (อ้างอิงใน วิบูลย์ จุง, 2550) ได้กล่าวว่า Maslow เชื่อว่าพฤติกรรมของ

มนุษย์เป็น “สัตว์ที่มีความต้องการ” (Wanting Animal) และเป็นการยากที่มนุษย์จะไปถึงขั้นของ
ความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ในทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะ
ได้รับความพึงพอใจ และเม่ือบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจ
สิ่งอื่น ๆ ต่อไป  

2) แนวคิดกระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือก   
กิตติพงษ์ กิตยารักษ์  และคณะ (2550) กล่าวว่า กระบวนการยุติธรรมทางเลือกมี

วัตถุประสงค์หลักเพ่ือใช้เป็นมาตรการแบ่งเบาภาระคดี (Diversion) ออกจากกระบวนการยุติธรรมไม่
ว่าจะเป็นมาตรการที่น ามาใช้ในขั้นตอนใดของกระบวนการยุติธรรมก็ตาม เช่น การไกล่เกลี่ยคดีในชั้น
ต ารวจ การชะลอการฟ้องในชั้นอัยการ การคุมประพฤติการท างานบริการสังคมในชั้นศาลและการพัก
การลงโทษ ในชั้นราชทัณฑ์และแม้ว่าจะถูกน ามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ด้วย  

ส านักงานกิจการยุติธรรม (2551) กล่าวถึง รูปแบบการด างานยุติธรรมทางเลือกออกเป็น 2 
ขั้นตอน โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 1) ขั้นตอนกระบวนการก่อนการพิจารณาคดี 2) ขั้นตอน
กระบวนการก่อนการพิจารณาคดี การด าเนินยุติธรรมทางเลือกจะมีรูปแบบการด าเนินงาน 2 รูปแบบ 
ได้แก่ เสริมสร้างและพัฒนาให้ชุมชนเข้ามีส่วนในการแก้ไขระงับข้อพิพาทในชุมชนและการด าเนินงาน
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกตามภารกิจหน้าที่ ที่เก่ียวข้องในแต่ละหน่วยงาน  

3) แนวคิดและทฤษฎีควำมขัดแย้ง  
รัฐพล เย็นใจมา, สุรพล สุยะพรหม และประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา (2561) ได้กล่าวไว้ว่า

ความขัดแย้ง เป็นสภาพการณ์หรือสถานการณ์ที่เป็นความแตกต่างที่บุคคล 2 คน หรือมากกว่า 
แสดงพฤติกรรมเปิดเผยออกมาอย่างแตกต่างกัน สภาพการณ์เหล่านี้คือ ความขัดแย้ง ซึ่งอาจเกิดจามี
การรับรู้ในเป้าหมายที่แตกต่างกัน มีความเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ มีความต้องการที่
แตกต่างกันหรือแย่งชิงในสิ่งเดียวกัน เกิดความรู้สึกต้องการเอาชนะหรือท าให้ฝ่ายตรงข้ามไม่พึงพอใจ 
สูญเสียหรือถูกกดดันหรือเกิดความต้องการที่เหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง ก่อให้เกิดความตึงเครียดเพราะ
คิดเห็นไม่ตรงกัน เป็นความขัดแย้งแบ่งฝักแบ่งฝ่าย 

4) กำรเจรจำต่อรอง 
เรวดี ไวยวาสนา (2017) หมายถึง กระบวนการของบุคคลที่ต้องการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี

เพ่ือให้เกิดการประนีประนอมพยายามหาข้อตกลงที่ยอมรับได้ของคู่สนทนาทั้ง 2 ฝ่าย โดยมีการเสนอ
ข้อแลกเปลี่ยนซึ่งน าผลประโยชน์มาให้ ทั้ง 2 ฝ่าย และรู้สึกดีเห็นพ้องกันทั้ง 2 ฝ่าย 
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สุคนธ์ มณีรัตน์ (2560) หมายถึงการที่คู่เจรจามีความตั้งใจในการหาข้อยุติในเรื่องของ
ช่องว่างหรือข้อขัดแย้งระหว่างกัน โดยที่จะต้องมีข้อสรุปที่มีประโยชน์ต่อคู่กรณีทุกฝ่าย กระบวนการ
ในการเจรจาต่อรองจึงมี ลักษณะเหมือนการเดินทางของคู่เจรจาสองฝากที่ห่างไกลกันเพ่ือที่จะมาสู่
ทิศทางท่ีใกล้กัน การเจรจาต่อรองจึงมี อุปมาอุปไมยเหมือนการเข้าหากันระหว่างคู่เจรจา 

5) แนวคิดกำรระงับข้อพิพำททำงเลือก  
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) (2012) หมายถึง การระงับข้อพิพาทอัน

เป็นทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทซึ่งเกิดจากความสมัครใจของคู่กรณี โดยที่คู่กรณีไม่ต้อง
ด าเนินการระงับข้อพิพาทโดยการพิจารณาและพิพากษาคดีโดยศาล (Litigation) (1) การเจรจา
ต่อรอง (Negotiation) (2) การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท (Mediation and Conciliation) 
(3) อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) 

6) ประสิทธิภำพ 
วรรณพงศ์ วิไวรัตน์ (2557) สรุปได้ดังนี้ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของอ าเภอในปัจจุบันยังไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร จ านวน 23 คน คิดเป็นประมาณ 76.67 เปอร์เซ็นต์ของผู้ให้สัมภาษณ์คิดว่าไม่
มีประสิทธิภาพเลย จ านวน 5 คน คิดเป็นประมาณ 16.67 เปอร์เซ็นต์ของผู้ให้สัมภาษณ์ คิดว่าอ าเภอ
มีประสิทธิภาพดีแล้ว 2 คน คิดเป็นประมาณ 6.66 เปอร์เซ็นต์ของผู้ให้สัมภาษณ์  

4.3 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
1) พระรำชบัญญัติบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติ

ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 
มาตรา 61/1 ให้อ าเภอมีอ านาจหน้าที่ภายในเขตอ าเภอ ดังต่อไปนี้ 

(1) อ านาจและหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรา 51/1 (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) 
โดยให้น าความในมาตรา 52/1 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(2) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการบริการร่วมกันของหน่วยงานของรัฐใน
ลักษณะศูนย์บริการร่วม 

(3) ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือร่วมมือกับชุมชนในการ
ด าเนินการให้มีแผนชุมชน เพ่ือรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัด และกระทรวง ทบวง กรม 

(4) ไกล่เกลี่ยหรือจัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเพ่ือให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยในสังคมตามมาตรา 61/2 และมาตรา 61/3 

มาตรา 61/2 ในอ าเภอหนึ่ง ให้มีคณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของ
ประชาชนที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตอ าเภอในเรื่องที่พิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดิน 
มรดก และข้อพิพาททางแพ่งอ่ืนที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาทหรือมากกว่านั้นตามที่ก าหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา 
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2) กฎกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพำททำงแพ่ง  พ.ศ. 
2553 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 61/2 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก่ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2550 นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 11, ข้อ 12, ข้อ 22, ข้อ 23, ข้อ 24, ข้อ 25  
 
5. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดกำรวิจัย 

โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งได้ด าเนินการวิจัย  

5.1 รวบรวมข้อมูล จากการด าเนินการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของฝ่ายอ านวยความเป็น
ธรรมอ าเภอ ใน 4 ส่วน ดังนี้ 1) ข้อมูลที่ต้องการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ระเบียบ กฎ กฎหมาย 
ขั้นตอนปฏิบัติ รายงานการวิจัย เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาท 2) เนื่องด้วยมี
ข้อจ ากัดในเรื่องเวลาและสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 
ผู้ศึกษาจึงเลือกกรณีศึกษาที่มีการด าเนินการไกล่ เกลี่ยที่ประสบผลส าเร็จ (Case Study) ในเรื่อง 
การน าที่ดินไปจ านองการค้ าประกันเงินกู้ ที่ประสบผลส าเร็จ จ านวน 1 เรื่อง 3) การสัมภาษณ์ คือ 
รูปแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured Interview) ก าหนดประเด็นในแบบสัมภาษณ์ เพ่ือให้
ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการศึกษาเพ่ือใช้สัมภาษณ์ผู้ไกล่เกลี่ยฝ่ายอ านวยความเป็นธรรมอ าเภอ 
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 4) การสังเกตการณ์ (Observation) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant Observation) ส าหรับการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ผู้ศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบงานฝ่ายอ านวย
ความเป็นธรรมอ าเภอสว่างแดนดิน  

5.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูล ด าเนินการดังนี้ คือ (1) การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic 
Induction) การตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากกรณีศึกษา (Case Study) เพ่ือวิเคราะห์ข้อเท็จจริง
กรณีศึกษา 1 กรณี (2) การจ าแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology) คือ การจ าแนกข้อมูลตาม
ประเภทของปรากฏการณ์ การน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลน ามาจ าแนกและน ามาอธิบาย
ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์  

5.3 กำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ตามความมุ่งหมายการศึกษา ด้วยวิธีการพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) พร้อมตารางและภาพประกอบที่เก่ียวข้อง 
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5.4 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ผลกำรศึกษำ 

6.1 ผลกำรศึกษำข้อมูลจำกเอกสำร (Documentary Study)  
การค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางวิชาการ

เกี่ยวกับประเด็นที่ก าลังศึกษา พบว่า ฝ่ายอ านวยความเป็นธรรมอ าเภอ มีบทบาทหน้าที่ในการอ านวย
ความเป็นธรรม เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม ตามมาตรา 61/1 ให้อ าเภอมีอ านาจหน้าที่
ภายในเขตอ าเภอ ดังต่อไปนี้ (4) ไกล่เกลี่ยหรือจัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเพ่ือให้เกิด
ความสงบเรียบร้อยในสังคมมีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาททางแพ่ง โดยให้คณะบุคคลผู้ท าหน้าที่
ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทมีอ านาจหน้าที่รับฟังข้อพิพาทโดยตรงจากคู่พิพาท และด าเนินการ
ไกล่เกลี่ยให้เกิดข้อตกลงยินยอมร่วมกันระหว่างคู่พิพาท เมื่อน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลในเรื่อง
การไกล่เกลี่ยของพิพาททางแพ่ง จ านวน 48 เรื่อง มาท าการประเมินประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยแล้ว 
พบว่า มีการด าเนินการไกล่เกลี่ยที่ประสบผลส าเร็จ จ านวน 44 เรื่อง ซึ่งเป็นร้อยละ 91.66% ถือว่ามี
ประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ยที่จะเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอสว่างแดนดิน 

6.2 ผลกำรศึกษำข้อมูลจำกกรณีศึกษำ  
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งที่ประสบผลส าเร็จกรณีการจ านองเพ่ือค้ าประกันเงินกู้ของ

ประชาชนอ าเภอสว่างแดนดิน โดยผู้ศึกษาน าเสนอตามกรอบแนวคิด ดังนี้   
การเจรจาต่อรองของคู่พิพาทและคณะผู้ไกล่เกลี่ย พบว่า 1) เจ้าหนี้ที่มีการเตรียมการต่อรอง

มาเป็นอย่างดี 2) ลูกหนี้มีความสามารถที่จะต่อรองน้อยกว่า ไม่เตรียมข้อมูลที่จะเข้าต่อรองไม่สามารถ
ต่อรองลดหนี้กับเจ้าหนี้โดยตรงได้ 3) คณะผู้ไกล่เกลี่ยนั้นมีการเสนอแนะแนวทางยอดการช าระหนี้ 
ผลการตกลงร่วมกันและบันทึกสัญญาข้อตกลง คือ 1) ลูกหนี้ยินยอมที่จะช าระหนี้เพ่ือไถ่ถอนการ
จ านองที่ดินเพ่ือค้ าประกันเงินกู้ เป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย จ านวน 88,000 บาท จะช าระหนี้ให้แล้ว

ประสิทธิภำพกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
ของฝ่ำยอ ำนวยควำมเป็นธรรมอ ำเภอ

สว่ำงแดนดิน 

ข้อมูลทั่วไป 
- ปัญหาความขัดแย้ง 
- วิธีการไกล่เกลี่ย 
- การต่อรอง 
 

ลักษณะบุคคล 
- ความรู ้
- ความสามรถ 
- ทักษะ 
- พฤติกรรม 
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เสร็จภายใน 2 สัปดาห์ 2) เจ้าหนี้ยินยอมรับช าระหนี้เพ่ือไถ่ถอนการจ านองที่ดินเพ่ือค้ าประกันเงินกู้
ของลูกหนี้ เป็นเงิน 88,000 บาท โดยให้ระยะเวลาช าระหนี้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ และ 
เมื่อลูกหนี้ช าระหนี้ในการไถ่ถอนแล้วเสร็จเจ้าหนี้จะคืนที่ดินให้ลูกหนี้ทันที่  3) ลูกหนี้มีการช าระหนี้
เพ่ือไถ่ถอนที่ดิน จ านวน 88,000 บาท เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ใช้เวลาในการไถ่ถอนที่ดินคืน 
ภายใน 5 วัน ซึ่งอยู่ในระยะเวลาตามที่สัญญาก าหนด 

6.3 ผลกำรศึกษำข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In–depth Interview–IDI)  
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมไกล่

เกลี่ยกรณีการแก้ไขปัญหาการจ านองที่ดินเพ่ือค้ าประกันเงินกู้ของประชาชนอ าเภอสว่างแดนดิน 
ในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 4 คน เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ  

อภิรักษ์ วรกิจ กล่าวว่า “มีการประชุมของคณะผู้ไกล่เกลี่ยมีการเตรียมความพร้อมพอสมควร
ในเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อ่านข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ านองที่ดิน และเทคนิคในการ
เจรจาต่อรอง และคู่มือการไกล่เกลี่ย การเตรียมความพร้อมของผมร่วมถึงคณะผู้ไกล่เกลี่ยสามารถ
แก้ไขปัญหาได้จริง ต้องใช้ความรู้ที่มี รวมถึงทักษะในการต่อรองเข้าในการแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่อาจ
คาดเดาได้” และกล่าวว่า “ผมคิดว่าการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับรู้บทบาทหน้าที่ของฝ่าย
อ านวยความเป็นธรรมอ าเภอ แสดงผลการไกล่เกลี่ยที่ประสบผลส าเร็จให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่รับรู้
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการด าเนินการไกล่เกลี่ยของอ าเภอ ท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการไกล่เกลี่ยมากขึ้น” 

จ ารูญ ทุมเชียงเข้ม กล่าวว่า “ในส่วนตัวผมคิดเห็นว่า ต้องมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อย
เบื้องต้น การสังเกตพฤติกรรมคู่พิพาท การเจรจาต่อรอง และการโน้มนาวใจให้สามารถตกลงร่วมกัน
ได้ผู้ไกล่เกลี่ยต้องศึกษาให้เกิดความรู้ และเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยเพ่ือให้เกิดทักษะในการต่อรอง และที่
ส าคัญต้องมีการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐที่จะต้องมีการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้และ
ทักษะ” 

อภิรักษ์ วรกิจ, นางทัศนีย์ ภูมิพัฒน์, จ ารูญ ทุมเชียงเข้ม, ส าราญ มูลประสาน ได้ให้ข้อมูลที่
สอดคล้องกันกล่าวคือ “ในความคิดเห็นฝ่ายอ านวยความเป็นธรรมอ าเภอต้องเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้
ไกล่เกลี่ยของอ าเภอ และข้อเสนอให้เพ่ิมวงเงินที่สามารถไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาททางแพ่ง เดิม
จ านวนสองแสนบาท ปรับเพิ่มวงเงินขึ้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย และลดค่าใช้จ่ายได้ส าหรับประชาชนที่ต้องน าคดีข้ึนฟ้องร้องในชั้นศาล” 

6.4 ผลกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม  
ผู้สังเกตได้ปฏิบัติงานร่วมในเหตุการณ์การด าเนินการกรณีศึกษาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของฝ่าย

อ านวยความเป็นธรรมอ าเภอสว่างแดนดิน ในเรื่องพฤติกรรมบุคคลที่มีส่วนร่วมไกล่เกลี่ย พบว่า  
1) ความต้องการของคู่พิพาท ข้อมูลจากการสังเกตการณ์ พบว่า ลูกหนี้จะมีความต้องการที่จะเข้าสู่
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กระบวนการไกล่เกลี่ยมากกว่าเจ้าหนี้ เพราะเจ้าหนี้ต้องการด าเนินการฟ้องร้องในชั้นศาล 2) พฤติกรรม
การเจรจาต่อรอง ข้อมูลจากการสังเกตการณ์ พบว่า เจ้าหนี้จะมีการเตรียมการที่จะต่อรองเป็นอย่างดี 
แต่จะไม่ยอมรับข้อเสนอหากไม่มีเหตุผลหรือข้อกฎหมายรองรับ คณะผู้ไกล่เกลี่ย มีบุคลิกภาพที่ดี 
ในการเจรจาต่อรอง ใช้หลักความยินยอม สามารถหาข้อเสนอแนะคู่พิพาทที่ไม่ขัดต่อระเบียบข้อ
กฎหมาย โน้มนาวใจให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ตกลงร่วมกัน การวางตัวที่เป็นกลาง  

จากการวิเคราะห์และข้อค้นพบของกรณีศึกษาการจ านองที่ดินเพ่ือเป็นการค้ าประกันเงินกู้ 
สามารถน ามาจ าแนกเป็นตาราง 

ตารางที่ 6.1 สรุปการด าเนินการไกล่เกลี่ยและแนวทางการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ย  
สรุปกำรด ำเนินกำรไกล่เกลี่ยและแนวทำงกำรปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภำพกำรไกล่เกลี่ย 

รำยกำร มีผลต่อควำมส ำเร็จ มีผลต่อควำมไม่ส ำเร็จ 
1. การเชิญคู่กรณีเข้าสู่
กระบวนการ 
     - ลูกหนี ้
     - เจ้าหนี้ 

 
 
เข้าพบตามนัดหมาย 
เข้าพบหลังเลื่อนนัดหมาย 

 
 
-ไม่ใช่เจ้าหนี้ตัวจริง ขอสอบถาม
เจ้าหนี้ตัวจริงเสยีก่อน  

2. ข้ันตอนให้ความยินยอม 
     - ลูกหนี ้
     - เจ้าหนี้ 

 
ยินยอม/เลือกผูไ้กลเ่กลีย่ฝ่ายตน 
ยินยอม/เลือกผูไ้กลเ่กลีย่ฝ่ายตน 

 

3. ขั้นตอนการต่อรอง 
     - ลูกหนี ้
 
     - เจ้าหนี้ 
 
     - คณะผูไ้กลเ่กลี่ย 

 
-รับฟังทางเลือกที่ดีท่ีสุด 
-พอใจตามค าแนะน าของคณะผูไ้กล่เกลีย่ 
-รับฟังทางเลือกที่มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
ตามค าเสนอแนะของคณะผูไ้กลเ่กลี่ย 
- รับข้อเสนอแนะเนื่องจากหลีกเลีย่งความ
เสี่ยงท่ีจะเป็นการปล่อยกู้นอกระบบ(เจ้าหนี้
นอกระบบ) เสนอแนะแนวทางที่เป็น
ประโยชน์ท้ังสองฝ่าย  

 
-ไม่ยอมรับยอดช าระหนี้ที่เจ้าหนี้
แจ้งให้ช าระก่อนการไกล่เกลี่ย  
 
 
-หากไกล่เกลี่ยไมส่ าเรจ็ขอใช้
สิทธิในการฟ้องร้องคดีต่อศาล 

4. คุณลักษณะ 
     - ลูกหนี ้
 
 
     - เจ้าหนี้ 
 
 
 
 

 
-ยินยอมช าระหนี้ในยอดหนี้ท่ีเป็นธรรม 
-การเตรยีมความพร้อมดี มีการยดืหยุ่นใน
การต่อรอง  
-ประเมินสถานการณไ์ด้ดเีพื่อลดความ
ขัดแย้งหลีกเลี่ยงการปล่อยเงินกู้ท่ีผิด
กฎหมาย 
-ความรู้ด้านกฎหมาย 
-ความสามารถในการรับแรงกดดนั 

 
-ขาดการเตรียมความพร้อม 
ความรู้ ความสามรถ ในการ
ต่อรอง 
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สรุปกำรด ำเนินกำรไกล่เกลี่ยและแนวทำงกำรปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภำพกำรไกล่เกลี่ย 

รำยกำร มีผลต่อควำมส ำเร็จ มีผลต่อควำมไม่ส ำเร็จ 
     - คณะผูไ้กลเ่กลี่ย -ทักษะและประสบการณ์ในการไกล่เกลีย่ 

-พฤติกรรม ในการพูดเจรจา โน้มนาวจิตใจ 

5. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 
       คณะผู้ไกลเ่กลี่ย 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนบทบาท
หน้าท่ี และการด าเนินการไกล่เกลีย่ที่ผ่าน
มาท าการศึกษา 
-จัดหางบประมาณในการฝึกอบรมคณะ 
ผู้ไกล่เกลีย่ของอ าเภอสว่างแดนดนิ 
- ประสานหน่วยงานที่มีอยู่ในอ าเภอ  
ศาล อัยการ เพื่อขอรับการสนับสนุน  
เป็นวิทยาการ ให้ความรู้ บอกเล่า
ประสบการณ์ ในการไกล่เกลี่ย เพือ่ลด
งบประมาณของรัฐ 
-ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ
บทบาทหน้าท่ีและผลการด าเนินการของ
ฝ่ายอ านวยความเป็นธรรม 

 

 
7. สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

7.1 สรุปผลและอภิปรำยผล  
พบว่า คณะผู้ไกล่เกลี่ยต้องใช้ความรู้ทางกฎหมายในเรื่องการจ านองที่ดินเข้ามาท าการไกล่

เกลี่ยในขั้นการต่อรอง เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบของเจ้าหนี้ สามารถลดภาระในการช าระหนี้เพ่ือไถ่
ถอนที่ดินคือจากเจ้าหนี้ต้องการยอดการช าระหนี้จากลูกหนี้ จ านวน 1,000,000 บาท เหลือเพียง 
88,000 บาท ความสามารถในการต่อรองเพ่ือเสนอแนะให้คู่พิพาททั้งสองฝ่ายรู้ถึงเหตุผลที่ตนเองได้
ประโยชน์จาการไกล่เกลี่ย เช่นลูกหนี้สามารถไถ่ถอนที่ดินคืนในราคาท่ีเป็นธรรม เจ้าหนี้ประโยชน์เรื่อง
ที่ไม่เข้าข่ายการปล่อยเงินกู้นอกระบบ เป็นการใช้ทักษะที่ได้ผ่านการไกล่เกลี่ยมาช่วยในการสนับสนุน
ในการต่อรองของผู้ไกล่เกลี่ย และจากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์พฤติกรรมผู้ไกล่เกลี่ยสามารถ
สร้างความเชื่อม่ันให้คู่พิพาทในระดับที่ดี ท าให้คู่พิพาทมีส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ยส่งผลต่อการไกล่เกลี่ย
ให้ประสบผลส าเร็จ ทั้งนี้ ผลจากการศึกษากรณีศึกษายัง พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการไกล่
เกลี่ยประนอมข้อพิพาทของฝ่ายอ านวยความเป็นธรรมอ าเภอ คือ การต่อรองของคู่พิพาทและ 
คณะผู้ไกล่เกลี่ย กล่าวคือเจ้าหนี้จะมีการเตรียมการต่อรองมาเป็นอย่างดี มีความรู้ด้านกฎหมายที่
มากกว่าลูกหนี้ ท าให้เจ้าหนี้มีความได้เปรียบจึงจ าเป็นต้องมีผู้ไกล่เกลี่ยที่เคยเสนอแนะให้การต่อรอง
หาข้อสรุปร่วมกันของคู่กรณี เกิดเป็นประสิทธิภาพในขั้นตอนด าเนินการเป็นผลท าให้การไกล่เกลี่ย



687 
 

ของฝ่ายอ านวยความเป็นธรรมอ าเภอสว่างแดนดินประสบผลส าเร็จ ลูกหนี้มีความพึงพอใจสามารถ
ช าระหนี้คือให้แก่เจ้าหนี้ได้ตามก าหนดระยะเวลา และได้ที่ดินคืนมาเป็นของตน   

สรุปจากสิ่งที่ค้นพบจากการศึกษาวิจัย ในครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ว่า ผู้ศึกษาวิจัยมี
ความเห็นว่า การวิจัยที่เกี่ยวกับการประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทของทางแพ่งของ
ฝ่ายอ านวยความเป็นธรรมอ าเภอสว่างแดนดิน เพ่ือตอบค าถามการวิจัยที่ผู้ศึกษาวิจัยได้ตั้งไว้  
“การด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งของฝ่ายอ านวยความเป็นธรรมอ าเภอสว่างแดนดิน เหตุใด
จึงประสบผลส าเร็จ และกรณีที่ประสบผลส าเร็จมีแนวทางใดบ้างที่สามารถน าไปปรับปรุงและพัฒนา
ให้เป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกให้กับประชาชน” ซึ่งในการวิจัยได้พบ คือ ปัจจัยด้านบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท คณะผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ย
ประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553 ต้องมีความรู้ความ สามารถ ทักษะ และพฤติกรรม ที่เป็น
สมรรถนะของบุคคล น ามาสามารถใช้ในการด าเนินการไกล่เกลี่ย เพ่ือให้คู่พิพาทได้รับความพึงพอใจ
ทั้งสองฝ่าย และสามารถมีข้อสรุปร่วมกันได้ เป็นผลจาการการใช้ความรู้ความสามารถของผู้ไกล่เกลี่ย  
จากปัจจัยสามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา ในการด าเนินการไกล่เกลี่ยของฝ่าย
อ านวยความเป็นธรรมอ าเภอได้ ด้วยการจัดการฝึกอบรมให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ย 
ให้เพ่ิมความรู้ ความสามารถ ทักษะ ให้สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของฝ่ายอ านวยความเป็นธรรม
อ าเภอสว่างแดนดินประสบผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณพงศ์  
วิไลรัตน์ และสมาน งามสนิท (2016: 284) ประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของอ าเภอใน 
พบว่า “ผู้ไกล่เกลี่ยนอกจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานธุรการแล้ว เมื่อประชาชนมาใช้บริการการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทของอ าเภอที่ขาดเสียไม่ได้คือจะต้องมีผู้ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยตัวผู้ไกล่เกลี่ยต้องมี
ความสามารถมีทักษะในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามคุณลักษณะของผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งปัจจัยนี้
อ าเภอสร้างให้มีได้คือการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะดังกล่าวกับผู้ ไกล่เกลี่ยโดยการฝึกอบรมและ
การคัดเลือกที่เหมาะสม” ผู้ไกล่เกลี่ยที่มีคูณลักษณะที่ดีสามารถท าให้การไกล่เกลี่ยเกิดประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อการไกล่เกลี่ยส าเร็จ และเป็นทางเลือกให้กับประชาชนที่ต้องการความเป็นธรรม 

7.2 ข้อเสนอแนะ 
1) ฝ่ายอ านวยความเป็นธรรมอ าเภอ ควรมีการติดตามผลการด าเนินการไกล่เกลี่ย เรื่องที่ไกล่

เกลี่ยส าเร็จแล้วมีการด าเนินการตามสัญญาการไกล่เกลี่ย เพื่อเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการไกล่
เกลี่ยของฝ่ายอ านวยความเป็นธรรมอ าเภอ 

2) ฝ่ายอ านวยความเป็นธรรมอ าเภอ ควรเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้ไกล่เกลี่ยให้ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ ในการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทของฝ่ายอ านวยความเป็นธรรมอ าเภอ ด้วยการใช้ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานและฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมาย หรือทักษะอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น
ต่อการไกล่เกลี่ยประนอมขอพิพาทอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง หรือมีการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นที่
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เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย และกฎหมายที่จ าเป็นต้องใช้ ให้สอดคล้องกับสถานการปัจจุบัน เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานได้จริง 

3) ฝ่ายอ านวยความเป็นธรรมอ าเภอ ต้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึง
บทบาทหน้าที่ของฝ่ายอ านวยความเป็นธรรมอ าเภอในเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในพ้ืนที่ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เพ่ือเป็นประประโยชน์ส าหรับการขอรับการช่วยเหลือจากฝ่ายอ านวยความเป็นธรรม
อ าเภอ 

4) ควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทั้งในส่วนภูมิภาค เช่นศาล
จังหวัดสว่างแดนดิน อัยการจังหวัดสว่างแดนดิน เพ่ือสนับสนุนถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ อาทิเช่น 
ด้านกฎหมาย ด้านประสบการณ์ และเทคนิคการไกล่เกลี่ย แก่ผู้ไกล่เกลี่ยในบัญชีรายชื่อตามค าสั่งของ
อ าเภอ 
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เพื่อศึกษาวิเคราะห์กระบวนการไกล่เกลีย่ข้อพิพาททาง
แพ่งของฝ่ายอ านวยความเป็นธรรมอ าเภอสว่างแดนดิน 

ในกรณีที่การไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทท่ีประสบผลส าเร็จ 

 

รูปแสดงผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะท้ังหมดสำมำรถสรุปได้ตำมภำพ 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

เพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงและพฒันาระบบการ
ไกล่เกลี่ย ให้มีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่น

และตอบสนองความหวังของประชาชน 

ผลกำรศึกษำ 

ผลการศึกษาข้อมูลเอกสาร 
พบว่ า  การ ไกล่ เกลี่ ย ของ
พิพาททางแพ่ง จ านวน 48 
เ รื่ อ ง  ม าท า การประ เมิ น
ประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ย
แล้ว พบว่า มีการด าเนินการ
ไกล่เกลี่ยที่ประสบผลส าเร็จ 
จ านวน 44 เรื่อง ซ่ึงเป็นร้อย
ล ะ  9 1 . 6 6 %  ถื อ ว่ า มี
ประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ย
ที่ จ ะ เป็ นทา ง เลื อ ก ให้ กั บ
ประชาชนในพื้นที่อ าเภอสว่าง
แดนดิน 

ผลการ ศึกษากรณี ศึกษา   
พบว่า คณะผู้ไกล่เกลี่ยต้อง
ใช้ความรู้ทางกฎหมายใน
เรื่องการจ านองที่ดินเข้ามา
ท าการไกล่เกลี่ยในขั้นการ
ต่อรอง เพื่อไม่ให้เกิดความ
ไ ด้ เ ป รี ย บ ข อ ง เ จ้ า ห นี้ 
สามารถลดภาระในกา ร
ช าระหนี้เพื่อไถ่ถอนที่ดินคือ
จากเจ้าหนี้ต้องการยอดการ
ช าระหนี้จากลูกหนี้ จ านวน  
1,000,000 บาท เหลือเพียง 
88,000 บาท 

ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก ก า ร
สังเกตการณ์ พบว่า  
-ลูกหนี้จะมีความต้องการที่จะ
เข้าสู่กระบวนการไกล่ เกลี่ย
มากกว่าเจ้าหนี้   
-เจ้าหนี้จะมีการเตรียมการที่จะ
ต่อรองเป็นอย่างดี  
-คณะผู้ไกล่เกลี่ยมีบุคลิกภาพ 
ที่ดี  ใช้วาจาที่สุภาพ ตรงต่อ
เวลา การเจรจาต่อรองใช้หลัก
คว ามยิ นยอม สามารถหา
ข้อเสนอแนะคู่พิพาทที่ไม่ขัดต่อ
ระเบียบข้อกฎหมาย โน้มนาว
ใจให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ตกลง
ร่วมกัน การวางตัวที่เป็นกลาง  
 
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการไกล่
เกลี่ยข้อพพิาทของอ าเภอ 

1.ฝึกอบรมให้ ความรู้ เ บื้ อ งต้นที่
เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย 
2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการยุติธรรม เพื่อสนับสนุน
ถ่ายทอดการให้ความรู้ทางวิชาการ
กฎหมาย ประสบการณ์การไกล่เกลี่ย 
และเทคนิค  

 
 
 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง
ต่อไป 

1.ศึกษาเปรียบเทียบการด าเนินการ
กระบวนการไกล่เกลี่ย 
2.ศึกษาความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทของอ าเภอ 
3.ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้บทบาท
หน้าที่ในการไกล่เกลี่ยของประชาชน 
 

ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก ก า ร
สั ม ภ า ษ ณ์  พ บ ว่ า  ต้ อ ง
เสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ไกล่
เกลี่ยของอ าเภอ และข้อเสนอ
ให้เพิ่มวงเงินที่สามารถไกล่
เกลี่ยประนอมข้อพิพาททาง
แพ่ง เดิมจ านวนสองแสนบาท 
ป รั บ เ พิ่ ม ว ง เ งิ น ขึ้ น ใ ห้
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปั จจุบัน เพื่ อ ให้ประชาชน
สามารถเข้าสู่กระบวนการ
ไกล่เกลี่ย และลดค่าใช้จ่ายได้
ส าหรับประชาชนที่ต้องน าคดี
ขึ้นฟ้องร้องในชั้นศาล 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผล
วิจัยไปใช ้

1.การติดตามผลการด าเนินการ
ไกล่เกลี่ย 
2. เสริมสร้ า ง คุณลักษณะของ 
ผู้ไกล่เกลี่ย 
3.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
ให้กับประชาชน 
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กำรประกอบอำชีพเสรมิรำยได้เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีของข้ำรำชกำร  
ต ำรวจชั้นประทวน ฝ่ำยอ ำนวยกำร ต ำรวจภูธรจังหวัดหนองคำย 

สยมภูมิ จันทร์นนท์* 
 

บทคัดย่อ 

การประกอบอาชีพเสริมรายได้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน 
ฝ่ายอ านวยการ ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความต้องการประกอบ
อาชีพเสริมรายได้ของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ฝ่ายอ านวยการ ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย  
2) แนวทางส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจชั้นประทวนสามารถประกอบแต่ละอาชีพที่จะประสงค์ตามข้อ 
1 จะเกิดได้โดยผ่านการส่งเสริมและร่วมมือของใคร 3) ศึกษาคุณภาพชีวิตของข้าราชการต ารวจชั้น
ประทวน ฝ่ายอ านวยการ ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย ที่ประกอบอาชีพเสริมรายได้ กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ต ารวจชั้นประทวน สังกัดฝ่ายอ านวยการต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จ านวน 50 คน โดยใช้
การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการวิ เคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้ งนี้  ได้แก่  ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย  (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ t–test (Independent Samples Test)    

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า  
1) สถานการณ์เกี่ยวกับรายได้ครัวเรือนของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ฝ่ายอ านวยการ 

ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ของครอบครัวต่อเดือน 15,001-30,000 บาท 
แหล่งที่มาของรายได้ของครอบครัวได้มาจากเงินเดือนรวมกับอาชีพของสมาชิกในครอบครัวกับอาชีพ
เสริมรายได้ มีรายจ่ายทั้งหมดของครอบครัวต่อเดือน มากกว่า  30,000 บาท มีรายได้แค่พอใช้ 
ต้องการมีรายได้เพ่ิมมากกว่า 5,000 บาท/เดือน กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพเสริมรายได้ส่วนใหญ่
ท าในรูปแบบธุรกิจออนไลน์ มีรายได้จากการประกอบอาชีพเสริมรายได้ท่ีไม่แน่นอน  

2) ความต้องการในการประกอบอาชีพเสริมรายได้ของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน 
ฝ่ายอ านวยการ ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย คือ อาชีพขายของออนไลน์   

3) รายได้ของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ฝ่ายอ านวยการ ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย 
มีรายได้ท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีวิต  

4) ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ฝ่ายอ านวยการ ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย ที่ประกอบ
อาชีพเสริมรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ค ำส ำคัญ: คุณภาพชีวิต, ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน 

                                                 
* สิบต ารวจโท, นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 
จากสภาพทางเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ก่อให้เกิดปัญหาการกระจายรายได้และ

อัตราความยากจนมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นและได้ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนโดย เฉพาะปัญหาในการครองชีพ จากภาวะความยากจนและปัญหาการว่างงาน ท าให้
มาตรฐานการครองชีพของประชาชนลดต่ าลง มีผู้ด้อยโอกาสจ านวนมากที่ไม่ได้รับบริการพ้ืนฐานทาง
สังคมหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอและอาจก่อให้เกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมทางสังคมเพ่ิมมากขึ้น 
เหตุจากการขาดแคลนและต้องแสวงหาปัจจัยเพ่ือการด ารงชีพที่เป็นไปในลักษณะที่ผิดกฎหมายมาก
ขึ้น ส่งผลให้ปัญหาอาชญากรรมมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทั้งในด้านปริมาณและรูปแบบที่มีทั้งความซับซ้อน
เป็นขบวนการมากยิ่งขึ้น (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2552: 1) 

ต ารวจเป็นวิชาชีพที่มีความส าคัญกลุ่มหนึ่งของประเทศ มีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากอาชญากรรม งานของต ารวจจึงมีลักษณะ
ต่างจากอาชีพอ่ืนเนื่องจากเป็นงานที่เกี่ยวกับการใช้อ านาจตามกฎหมายเป็นงานที่เสี่ยงภัยต่อชีวิตต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความกดดัน สามารถปรับตัวให้เข้ากับคนและ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้และต้องอดทนต่อความเครียดที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบ (ศุภวัฒน์ ศรีชัยชนะ, 2551: 1) 
ปรัชญาของต ารวจในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินบทบาทคือต ารวจจะต้องเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมี
การฝึกอบรมและพัฒนาตน ต ารวจไม่ว่ามองในแง่ตัวบุคคลหรือสถาบันมีความส าคัญยิ่งต่อสังคม 
ต ารวจเป็นผู้รักษากฎเกณฑ์ของสังคมอันได้แก่ กฎหมาย ป้องกันมิให้ผู้ใดละเมิดอันเป็นผลให้สังคม
เสียระเบียบ (Social Disorganization) หรือเกิดความยุ่งเหยิงทางสังคม และหากมีผู้ละเมิดกฎหมาย
ก็จะต้องเข้าท าการระงับหรือปราบปราม น าตัวผู้กระท าผิดมาด าเนินการตามกระบวนการของ
กฎหมาย จึงกล่าวได้ว่า ต ารวจเป็นผู้รักษาวินัยทางสังคมความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายในสังคมจะมีมาก
น้อยเพียงใดข้ึนกับต ารวจ ซึ่งมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย (ชิดชัย วรรณสถิตย์, 2552: 137) 

ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยงานสังกัด กองบังคับการต ารวจภูธรภาค 4 ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ โดยมีฝ่ายอ านวยการ ท าหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้
อย่างสมบูรณ์โดยการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสาร ประสานงาน 
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาในการตกลงใจในการปฏิบัติงาน 
ในภารกิจใด ๆ การจัดท าแผนหรือค าสั่ง และการด าเนินการให้แผนหรือค าสั่งไปถึงมือผู้ปฏิบัติได้ทัน
ต่อเวลาสามารถปฏิบัติตามแผนหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชาสามารถทราบสถานการณ์และปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องโดยมีเขตพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ 14 
สถานี เป็นผู้รับค าสั่งแล้วน าไปปฏิบัติ จะเห็นได้ว่าข้าราชการต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัด
หนองคายมีภาระหน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบปริมาณมาก โดยมีข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร
เป็นผู้ก าหนดนโยบายในการปฏิบัติ และข้าราชการต ารวจชั้นประทวนเป็นผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ที่มี
ความส าคัญและเป็นหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและ
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ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในเขตพ้ืนที่ภูธรจังหวัดหนองคาย ดังนั้น หากข้าราชการต ารวจชั้นประทวน
ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ไม่ดีแล้ว ก็จะส่งผลท าให้  
การปฏิบัติงานของต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและไม่อาจก่อให้เกิด
ประสิทธิผลได้ ซึ่งกรมต ารวจได้จัดหาสวัสดิการต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือข้าราชการชั้นประทวนหลาย
อย่าง แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้ว สวัสดิการดังกล่าวยังไม่เป็นที่เพียงพอต่อภาวะค่าครองชีพใน
สภาพสังคมปัจจุบัน ท าให้ข้าราชการต ารวจชั้นประทวนส่วนใหญ่ของ ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย 
ต้องดิ้นรนขวนขวายประกอบอาชีพเสริมเช่นการประกอบธุรกิจขนาดย่อม เกษตรกรรม ท าไร่  ท านา 
งานบริการ เช่น ร้านอาหาร เป็นต้น เพ่ือความอยู่รอดและเพ่ิมรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว  
เพ่ือจะได้มีรายได้เพียงพอต่อค่าครองชีพยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน เพ่ือสังคมส่วนรวม ดังนั้นปัญหาเรื่องการจัดสวัสดิการ อันเป็นความ
ต้องการของข้าราชการต ารวจ จึงจ าเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างเร่งด่วนต่อไป  

จากสภาพและปัญหาดังกล่าว อันมีสาเหตุเกิดจากการ ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนไม่
เพียงพอ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา เรื่องการประกอบอาชีพเสริมรายได้ อันเป็นการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ฝ่ายอ านวยการต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย โดยผู้วิจัย
ได้ขอน้อมน าพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับ “เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ และ
วิกฤตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พระองค์ได้พระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือให้รอดพ้นและ
สามารถด ารงอยู่ได้ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงโดยทรงสอนให้คนไทยรู้จักค าว่า  “พอเพียง” 
เพ่ือน าตนเองและประเทศชาติให้รอดพ้นภาวะวิกฤตต่าง ๆ และน าไปสู่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ เศรษฐกิจพอเพียงที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงงานต่อ
และจัดท า 

นอกจากเวลาในการท างานประจ า ท าให้ข้าราชการต ารวจฝ่ายอ านวยการมีเวลาว่างเพ่ือ
ประกอบอาชีพเสริมรายได้สิ่งส าคัญที่จะท าให้ข้าราชการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คือ การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการออม โดยได้น าหลักการท าบัญชีครัวเรือน
ของ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มาประกอบในงานวิจัยเพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการวัดคุณภาพชีวิตที่ดีของข้าราชการต ารวจ ฝ่ายอ านวยการ จังหวัดหนองคาย การท าบัญชี
ครัวเรือนท าให้สามารถปฏิบัติตัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
สามารถวางแผนช าระหนี้ทั้งในระบบ และนอกระบบ ตรงตามเวลาที่ก าหนด ส าหรับข้าราชการต ารวจ
ที่มีภาระหนี้สิน และการท าบัญชีครัวเรือนจะท าให้ครอบครัวมีความตระหนักการใช้จ่ายอย่าง
รอบคอบและไม่ฟุ่มเฟือย 
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สรุปได้ว่าการประกอบอาชีพเสริมเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการแก้ปัญหาของสภาวะเศรษฐกิจ
ที่มีค่าครองชีพสูง และมีภาวะเศรษฐกิจตกต่ า มนุษย์ย่อมมีความต้องการการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และได้รับการยกย่องจากผู้คนในสังคม การมีอาชีพหรือหน้าที่การงานที่สามารถเลี้ยงชีพ รายได้ที่
เพียงพอ จะตอบสนองต่อความต้องการตนเองได้และมีอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง จนท าให้คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีรายได้เพ่ิมเติมจากรายได้หลัก บางรายอาจ
ประกอบอาชีพเสริมจนกลายเป็นอาชีพหลัก ไม่ว่าจะประกอบอาชีพไหนก็ตาม ต่างก็ต้องการมีรายได้
ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต เมื่อมีแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมของข้าราชการต ารวจที่มีการ
ปฏิบัติเกิดข้ึนจริงดังตัวอย่างข้างต้นแล้ว การท าบัญชีครัวเรือน (รายรับ-รายจ่าย) เพ่ือให้มีนิสัยใช้จ่าย
เฉพาะที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ ท าให้มีนิสัยรู้จักเก็บออมไว้ใช้จ่ายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีหลักการท าบัญชีครัวเรือน คือ แยกให้ได้ว่า อะไรเป็น รายรับ อะไรเป็น รายจ่าย พิจารณาอย่าง
ถ่องแท้ดูว่า รายจ่ายใด “จ าเป็น” หรือ “ฟุ่มเฟือย” น ารายจ่าย “ฟุ่มเฟือย” ไปสู่กิจกรรม “ลด ละ 
เลิก” ในครอบครัว เพ่ือให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีชีวิตที่ดีข้ึน 
 
2. ค ำถำมกำรวิจัย 

2.1 ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ฝ่ายอ านวยการ ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย มีความ
ต้องการท าอาชีพเสริมรายได้อะไร  

2.2 การประกอบอาชีพเสริมรายได้ของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ฝ่ายอ านวยการ 
ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย ท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนหรือไม่  

2.3 คุณภาพชีวิตของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ฝ่ายอ านวยการ ต ารวจภูธรจังหวัด
หนองคาย ที่ประกอบอาชีพเสริมรายได้ดีข้ึนหรือไม่  

 
3 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

3.1 เพ่ือศึกษาความต้องการประกอบอาชีพเสริมรายได้ของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน 
ฝ่ายอ านวยการ ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย  

3.2 แนวทางส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจชั้นประทวนสามารถประกอบแต่ละอาชีพที่จะ
ประสงค์ตามข้อ 1 จะเกิดได้โดยผ่านการส่งเสริมและร่วมมือของใคร  

3.3 เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ฝ่ายอ านวยการ ต ารวจภูธร
จังหวัดหนองคาย ที่ประกอบอาชีพเสริมรายได้  
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4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
ในการศึกษาวิจัย เรื่อง การประกอบอาชีพเสริมรายได้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ฝ่ายอ านวยการ ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย เป็นการศึกษาวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) ผู้ วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ  
ความเป็นมา และผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 

              ตัวแปรอิสระ                                               ตัวแปรตำม 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ต ารวจชั้นประทวน สังกัด ฝ่ายอ านวยการ ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย 
จ านวน 50 คน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งผู้วิจัย
สร้างข้ึนเอง เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 ตอน   

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา
สูงสุด และการประกอบอาชีพเสริมรายได้ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ตอนที่ 2 สอบถามสถานการณ์เก่ียวกับรายได้ครัวเรือน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List)   

ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเสริมรายได้ของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน 
ฝ่ายอ านวยการ ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับตัวเลือก คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุดตาม
แนวความคดิของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 82)   

ตอนที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ฝ่ายอ านวยการ 
ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
แบ่งออกเป็น 5 ระดับตัวเลือก คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุดตามแนวความคิดของ
ลิเคอร์ท (Likert’s Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 82) 

 
 

กำรประกอบอำชีพเสริมรำยได้ 
1. ด้านความต้องการ 
2. ด้านความรู้ (บัญชีครัวเรือน) 
3. ด้านสิ่งสนับสนุน 
 

คุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรต ำรวจชั้นประทวน 
1. ด้านค่าตอบแทนเพียงพอและยตุิธรรม 
2. ด้านสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสรมิสุขภาพ 
3. ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในการท างาน 
4. ด้านความสมดลุระหวา่งชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว 
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5. ผลกำรศึกษำ 
จากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างสามารถสรุปเป็นผลการศึกษาได้ ดังนี้ 
5.1 สถานการณ์เกี่ยวกับรายได้ครัวเรือนของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ฝ่ ายอ านวยการ 

ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ของครอบครัวต่อเดือน 15,001-30,000 บาท 
แหล่งที่มาของรายได้ของครอบครัวได้มาจากเงินเดือนรวมกับอาชีพของสมาชิกในครอบครัวกับอาชีพ
เสริมรายได้ มีรายจ่ายทั้งหมดของครอบครัวต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท มีรายได้แค่พอใช้ 
ต้องการมีรายได้เพ่ิมมากกว่า 5,000 บาท/เดือน กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพเสริมรายได้ส่วนใหญ่
ท าในรูปแบบธุรกิจออนไลน์ มีรายได้จากการประกอบอาชีพเสริมรายได้ท่ีไม่แน่นอน  

5.2 ความต้องการในการประกอบอาชีพเสริมรายได้ของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน 
ฝ่ายอ านวยการ ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย คือ อาชีพขายของออนไลน์  

5.3 รายได้ของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ฝ่ายอ านวยการ ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย 
มีรายได้ท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีวิต 

5.4 ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ฝ่ายอ านวยการ ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคายที่ประกอบ
อาชีพเสริมรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
 
6. อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 

6.1 อภิปรำยผลกำรศึกษำวิจัย 
1) ความต้องการในการประกอบอาชีพเสริมรายได้ของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน  

ฝ่ายอ านวยการ ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย คือ อาชีพขายของออนไลน์ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ
อาชีพขายของออนไลน์เป็นการลงทุนน้อย ไม่จ าเป็นต้องมีหน้าร้าน ไม่จ าเป็นต้องลงทุนไปเช่าตึก
อาคาร ลงทุนตกแต่งร้าน แต่สามารถน าเงินนั้นมาใช้หมุนเวียนอ่ืน ๆ ในธุรกิจได้ สามารถบริหาร
จัดการคนเดียวได้ ไม่ยุ่งยาก ไม่จ าเป็นต้องจ้างลูกน้อง สะดวกในการหากลุ่มลูกค้า ไม่จ าเป็นต้องไป
เดินหาลูกค้า ติดป้ายโฆษณา ร้องเรียกให้เหนื่อย เพียงโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ตนอกจากจะ
สะดวกสบายแล้วยังได้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจากระยะไกลทั่วประเทศหรือต่างประเทศ มีอิสระในการใช้
ชีวิตไม่จ าเป็นต้องมานั่งเปิดร้าน นั่งรอขายลูกค้าหน้าร้านแค่มีมือถือกับอินเตอร์เน็ตอยู่ตรงไหนก็ติดต่อ
ขายสินค้าได้ไม่ยาก ดังนั้นจึงท าให้อาชีพขายของออนไลน์ เป็นอาชีพที่ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน 
ฝ่ายอ านวยการ ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย ต้องการประกอบเป็นอาชีพเสริมรายได้ 

2) รายได้ของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ฝ่ายอ านวยการ ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย  
มีรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน 
ฝ่ายอ านวยการ ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย และคนในครอบครัวมีรายได้เพ่ือช่วยเหลือค่าใช้จ่ายใน
ครอบครอบ บางรายอาจประกอบอาชีพเสริม มีการท าบัญชีครัวเรือน (รายรับ -รายจ่าย) ท าให้มีนิสัย
ใช้จ่ายเฉพาะที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ ท าให้มีนิสัยรู้จักเก็บออมไว้ใช้จ่ายในอนาคตได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ โดยมีหลักการท าบัญชีครัวเรือน คือ แยกให้ได้ว่า อะไรเป็น รายรับ อะไรเป็น รายจ่าย 
พิจารณาอย่างถ่องแท้ดูว่า รายจ่ายใด “จ าเป็น” หรือ “ฟุ่มเฟือย” น ารายจ่าย “ฟุ่มเฟือย” ไปสู่กิจกรรม 
“ลด ละ เลิก” ในครอบครัว ดังนั้นจึงท าให้ รายได้ของข้าราชการต ารวจชั้นประทวนฝ่ายอ านวยการ 
ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย มีรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 

3) ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ฝ่ายอ านวยการ ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย ที่ประกอบ 
อาชีพเสริมรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ฝ่ายอ านวยการ ต ารวจภูธรจังหวัด
หนองคาย มีรายได้จากทางราชการและประกอบอาชีพเสริมได้เพียงพอกับรายจ่ายของครอบครัวใน
แต่ละเดือน สวัสดิการที่ได้รับจากทางราชการเหมาะสมกับสภาพการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน มีสภาพ
การท างานที่มีความปลอดภัย หน่วยงานมีสิ่งอ านวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสม
มีการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้
สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ สามารถแบ่งเวลาในการ
ท างานส าหรับส่วนตัวครอบครัวได้อย่างเหมาะสม และได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนั้นจึงท าให้ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ฝ่ายอ านวยการ ต ารวจภูธรจังหวัด
หนองคายที่ประกอบอาชีพเสริมรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
1) จากผลการวิจัยที่พบว่า สถานการณ์เกี่ยวกับรายได้ครัวเรือนของข้าราชการต ารวจชั้น

ประทวน ฝ่ายอ านวยการ ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย ส่วนใหญ่มีรายได้ของครอบครัวต่อเดือน 
15,001-30,000 บาท แหล่งที่มาของรายได้ของครอบครัวได้มาจากเงินเดือนรวมกับอาชีพของสมาชิก
ในครอบครัวกับอาชีพเสริมรายได้ มีรายจ่ายทั้งหมดของครอบครัวต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท 
มีรายได้แค่พอใช้ ต้องการมีรายได้เพ่ิมมากกว่า 5,000 บาท/เดือน กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพเสริม
รายได้ส่วนใหญ่ท าในรูปแบบธุรกิจออนไลน์ มีรายได้จากการประกอบอาชีพเสริมรายได้ที่ไม่แน่นอน 
ดังนั้นทางหน่วยงานควรส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจในสังกัด ได้ประกอบอาชีพเสริมรายได้เพ่ือ ให้มี
รายได้เพ่ิมข้ึนเพียงพอต่อรายจ่ายครัวเรือน 

2) จากผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ฝ่ายอ านวยการ ต ารวจภูธรจังหวัด
หนองคายที่ประกอบอาชีพเสริมรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับการประกอบ
อาชีพเสริมรายได้เพ่ือพัฒนาชีวิตคุณภาพของข้าราชการต ารวจชั้นประทวนในด้านส่งเสริมอาชีพเสริม
รายได้และค่าตอบแทนที่เพียงพอเพ่ือให้คุณภาพชีวิตของข้าราชการต ารวจชั้นประทวนสูงขึ้น 

3) ควรศึกษาถึงตัวแปรอ่ืนที่มีผลกับคุณภาพชี วิตของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน 
ฝ่ายอ านวยการ ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย 

4) ควรมีการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ต ารวจชั้นประทวน ฝ่ายอ านวยการ ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย 
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5) ควรพิจารณาแสวงหาแนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมรายได้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ฝ่ายอ านวยการ ต ารวจภูธรจังหวัดหนองคาย 

6) ควรศึกษาการประกอบอาชีพเสริมรายได้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของข้าราชการต ารวจ
ชั้นประทวน สังกัด ต ารวจภูธรอื่นต่อไป 
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กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธภิำพกำรปฏิบัติงำน 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนขมิ้น อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู  

จังหวัดหนองบัวล ำภ ู

สายสุดา ทองจันทร์* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของ ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนขมิ้น จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง 
ประสบการณ์ รายได ้

กลุ่มประชากร คือ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น 51 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทอดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ
การทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว F-teas (One-way-ANOVA) หากพบความ
แตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธี LSD แล้วน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยการ
บรรยายเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น 
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การด าเนินการด้านบุคลากร การจัดการผลการปฏิบัติงานและการประเมินผล 
การฝึกอบรมและพัฒนา และระบบรางวัลผลประโยชน์และการรับฟัง อยู่ในระดับมาก ไม่แตกต่าง 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.41 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าการจัดการผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น มีการด าเนินการที่มากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 4.48 รองลงมาคือ 
ด้านการด าเนินการด้านบุคลากร ค่าเฉลี่ย 4.45 รองลงมาคือ ด้านระบบรางวัลผลประโยชน์และ 
การรับฟัง ค่าเฉลี่ย 4.41 และด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา ค่าเฉลี่ย  4.31 จากผลดังกล่าว 
สามารถสรุปได้ว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้นโดยภาพรวม 
ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น มีความรู้ความ
เข้าใจการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัย
ส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น 

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
E-mail: saisuda.tho@stu.nida.ac.th 
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โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ คุณภาพงาน ปริมาณงาน เวลาที่ใช้ในการท างาน ค่าใช้จ่าย และ 
มนุษยสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก ไม่แตกต่าง ค่าเฉลี่ย 4.35 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้าน
ปริมาณงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ย 4.41 รองลงมา คือ ด้านคุณภาพงาน ด้านค่าใช้จ่าย ค่าเฉลี่ย 
4.39 ด้านเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย 4.39  และด้านมนุษยสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.27 
เมื่อวิเคราะห์เปรียบความแตกต่างโดยภาพรวม ค่า sig มากกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ค ำส ำคัญ: การบริหารทรัพยากรมนุษย์, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 
1. บทน ำ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น มีการวิเคราะห์ก าหนดกรอบอัตราก าลังโดยยึดตามแนว
ทางการก าหนดกรอบอัตราก าลังที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
หนองบัวล าภู เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีอ านาจตาม ข้อ 13 การก าหนดต าแหน่งพนักงาน
ส่วนต าบลในส่วนราชการ ว่ามีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด โดยให้
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าเป็นแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการ
ก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ การจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่ วน
ต าบลตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนต าบลค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก คุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล จะเห็นได้ว่าทุกองค์การบริหารส่วนต าบล
สามารถจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
เพ่ือน าไปสู่การก าหนดจ านวน ประเภท และระดับต าแหน่งที่พึงประสงค์ขึ้นได้ ทั้งนี้ จะต้องเป็นไป
ตามแนวทางที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดเพ่ือให้เกิดความยุติธรรมและ
เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกองค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น มีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง 
ซึ่งก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัดองค์ กองคลัง 
กองช่าง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การบริหารงานภายในองค์การบริหารส่ วนต าบลโนน
ขมิ้น มีกรอบอัตราก าลัง ดังนี้ พนักงานส่วนต าบล 22 อัตรา พนักงานครูส่วนต าบล 5 อัตรา 
ลูกจ้างประจ า 1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ 10 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 15 อัตรา รวมก าหนด
ต าแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน 53 อัตรา อัตราว่างพนักงานส่วนต าบล 3 อัตรา พนักงานครู 
1 อัตรา พนักงานจ้าง 1 อัตรา ทั้งหมดอยู่ภายใต้การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนขมิ้น 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 1 คน ภารกิจหลักและภารกิจรอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้นจะด าเนินการตาม
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พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6)  
พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัด
หนองบัวล าภู เพื่อน าผลการวิจัยเสนอผู้บริหารระดับสูงน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและปรับปรุง
พัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลโนน
ขม้ิน อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 
 
3. ระเบียบวิธีวิจัยและกำรเก็บข้อมูล 

รูปแบบวิจัย (Research Design) การศึกษาในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี Mixed 
Method ได้แก่ การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนา (Descriptive Research) 

ประชากร/ขนาดตัวอย่าง/วิธีการสุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร 
ข้าราชการลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น อ าเภอเมือง
หนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 

กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ 
กลุ่มท่ีหนึ่ง : ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น  จ านวน    4   คน 
กลุ่มท่ีสอง : ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น   จ านวน   21  คน 
กลุ่มท่ีสาม : ลูกจ้างประจ า องค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น  จ านวน    1   คน  
กลุ่มท่ีสี่ : พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น    จ านวน   25  คน 
ขนำดตัวอย่ำง จ านวน 51 คน วิธีการสุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling)      
เครื่องมือในกำรวิจัยและเก็บข้อมูล/วิธีกำรสร้ำงหรือพัฒนำเครื่องมือ/วิธีเก็บข้อมูล      
1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน  
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2) วิธีการสร้างหรือพัฒนาเครื่องมือ ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สร้างแบบสอบถาม
ตามคุณลักษณะ น าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ ปรับปรุง น าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย  

3) วิธีเก็บข้อมูล การสร้างแบบสอบถามเพ่ือท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคล แล้วน ามา
วิเคราะห์ผลในโปรแกรม SPSS ต่อไป     

แนวทำงวิเครำะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์/วิธีกำรน ำเสนอข้อมูล  
โดยวิเคราะห์ข้อมูล จากหลักฐาน แนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบการ

วิเคราะห์ เพ่ือหาค าตอบตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา และสรุป ตามประเด็น ประมวลผลข้อมูลโดยจัด
หมวดหมู่ข้อมูลตามประเด็นของการศึกษาที่ก าหนดและเชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ ในเชิ งเหตุผลและ
น าเสนอในรูปแบบของการพรรณนาเป็นหลัก   

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ศึกษำได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
ดังนี้ 

1) ขอหนังสือรับรอง และแนะน าตัวผู้ศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถึงนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากร
สังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น 

2) ท าความเข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมูลและแจกแบบสอบถามโดยผู้ศึกษาอธิบายวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลกับบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น 

3) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนขมิ้น 

4) ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามจ านวนแบบสอบถามที่ได้รับคืนด้วยตนเองจนได้
แบบสอบถามที่ครบจ านวนทุกฉบับ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการทางสถิติดังต่อไปนี้  
1) การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามสถิติที่ใช้  ได้แก่ การแจกแจง ความถี่ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล และค่าร้อยละ Percentage ปัจจัยคุณลักษณะของ
เจ้าหน้าที่ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์  การศึกษา และรายได้ น ามา
วิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  

2) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
(1) การวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบล

โนนขมิ้นสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย mean และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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(2) การวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนขมิ้นสถิติที่ ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย mean และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

3) การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา จัดกลุ่มของข้อเสนอแนะ
สถิติแจกแจงความถ่ีและพรรณนาความ 

4) ใช้สถิติทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) 
ข้อมูลด้านปัจจัยวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น ปัจจัยส่วนบุคคล กับตัวแปรตาม 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น โดยใช้สถิติไคว์แสควร์ 
(Chi-square) 

การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป (SPSS for Windows) ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยด าเนินการ 
ดังนี้  

1) น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง 
2) น าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์แล้วลงรหัสตามแบบการลงรหัส (Coding form) 
3) น าแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้ว ให้ค่าคะแนนแต่ละข้อมาก าหนด เกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
(1) มากที่สุด/เห็นด้วยอย่างยิ่ง ก าหนดให้ 5 คะแนน 
(2) มาก/เห็นด้วย   ก าหนดให้ 4 คะแนน  
(3) ปานกลาง/ไม่แน่ใจ  ก าหนดให้ 3 คะแนน  
(4) น้อย/ไม่เห็นด้วย  ก าหนดให้ 2 คะแนน 
(5) น้อยที่สุด/ไม่เห็นด้วยที่สุด ก าหนดให้ 1 คะแนน 

4) น าแบบสอบถามที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วไปประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป (SPSS for Windows) พร้อมทั้งก าหนดเกณฑ์ให้ความหมาย 
ค่าเฉลี่ยดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายความว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายความว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายความว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายความว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายความว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
5) เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์องค์การ

บริหารส่วนต าบลโนนขมิ้นสามารถน าไปด าเนินการให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยจะใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) แล้วน าเสนอเชิงพรรณนาด้วยการแจกแจงความถี่ 
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4. ผลกำรศึกษำ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 51 คน 
วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็นปัจจัย
ต่าง ๆ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ รายได้ ลักษณะข้อค าถามแบบ
ปลายปิด โดยให้เลือกตอบเพียง 1 ค าตอบ  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนขมิ้น โดยวัดจากพฤติกรรม 4 ด้าน คือ การด าเนินการเกี่ยวกับบุคลากร การจัดการผล
การปฏิบัติงานและการประเมินผล การฝีกอบรมและพัฒนา ระบบรางวัลผลประโยชน์และการรับฟัง 
ลักษณะข้อค าถาม เป็นค าถามปลายปิด โดยให้เลือกตอบเพียง 1 ค าตอบ 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น โดยวัดจากพฤติกรรม 5 ด้าน คือ ด้านคุณภาพงาน ด้านปริมาณ
งาน ด้านเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านค่าใช้จ่าย และด้านมนุษยสัมพันธ์ เป็นค าถามปลายปิด 
โดยให้เลือกตอบเพียง 1 ค าตอบ  

กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพในกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์จ ำแนกตำมลักษณะ 
ส่วนบุคคล 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการท างาน รายได้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 
T-test และ F-test ในการทดสอบสมมติฐานโดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดังต่อไปนี้   
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ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น จ าแนกตามเพศ 

ระดับกำรปฏิบัติเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำน 

ชำย (n = 22) หญิง (n=29) t sig 

 S.D.  S.D. 

ด้านคุณภาพงาน 4.31 0.54 4.46 0.67 -0.84 0.43 

ด้านปริมาณงาน 4.37 0.48 4.37 0.48 -0.43 0.16 
ด้านเวลา 4.26 0.60 4.34 0.69 -0.45 0.52 

ด้านค่าใช้จ่าย 4.28 0.60 4.47 0.72 -1.00 0.63 
ด้านมนุษยสัมพันธ์ 4.10 0.89 4.41 0.73 -1.38 0.87 

ภำพรวม 4.27 0.55 4.43 0.67 -0.92 0.35 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น จ าแนกตามเพศ 

ผลการเปรียบเทียบ ทั้ง 5 ด้าน พบว่าค่า sig ในแต่ละด้านมากว่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
แสดงว่าเพศท่ีแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน  

ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น จ าแนกตามอายุ 

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน แห่งควำมแปรปรวน SS Df MS F sig 

คุณภาพงาน ระหว่างกลุม่ 1.95 3.00 0.65 1.80 0.16 
ภายในกลุ่ม 16.93 47.00 0.36   

รวม 18.88 50.00    
ด้านปริมาณงาน 
 

ระหว่างกลุม่ 1.42 3.00 0.47 1.27 0.29 
ภายในกลุ่ม 17.45 47.00 0.37   

รวม 18.87 50.00    
ด้านเวลาที่ใช้ในการท างาน 
 

ระหว่างกลุม่ 1.32 3.00 0.44 1.05 0.38 

ภายในกลุ่ม 19.63 47.00 0.42   
รวม 20.95 50.00    

ด้านค่าใช้จ่าย ระหว่างกลุม่ 2.38 3.00 0.79 1.85 0.15 
ภายในกลุ่ม 20.15 47.00 0.43   

รวม 22.53 50.00    

ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
 

ระวห่างกลุม่ 2.27 3.00 0.76 1.17 0.33 
ภายในกลุ่ม 30.31 47.00 0.64   

รวม 32.58 50.00    
ภำพรวม ระหว่างกลุม่ 1.59 3.00 0.53 1.41 0.25 

ภายในกลุ่ม 17.67 47.00 0.38   
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ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน แห่งควำมแปรปรวน SS Df MS F sig 

รวม 19.27 50.00    

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น จ าแนกตามอายุ 

ผลการเปรียบเทียบ ทั้ง 5 ด้าน พบว่าค่า sig ในแต่ละด้านมากว่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
แสดงว่าอายุที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน  

ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่าบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น จ าแนกตามระดับ

การศึกษาสูงสุด ผลการเปรียบเทียบ ทั้ง 5 ด้าน พบว่าค่า sig ในแต่ละด้านมากว่านัยส าคัญ 0.05 
แสดงว่าระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน  

 
 

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน แห่งควำมแปรปรวน SS Df MS F sig 
คุณภาพงาน ระหว่างกลุม่ 0.66 3.00 0.22 0.57 0.64 

ภายในกลุ่ม 18.21 47.00 0.39   
รวม 18.88 50.00    

ด้านปริมาณงาน 
 

ระหว่างกลุม่ 1.39 3.00 0.46 1.25 0.30 

ภายในกลุ่ม 17.48 47.00 0.37   

รวม 18.87 50.00    

ด้านเวลาในการปฏิบตัิงาน 
 

ระหว่างกลุม่ 0.89 3.00 0.30 0.70 0.56 
ภายในกลุ่ม 20.06 47.00 0.43   

รวม 20.95 50.00    
ด้านค่าใช้จ่าย ระหว่างกลุม่ 0.98 3.00 0.33 0.71 0.55 

ภายในกลุ่ม 21.55 47.00 0.46   

รวม 22.53 50.00    
ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
 

ระหว่างกลุม่  1.60 3.00 0.53 0.81 0.49 
ภายในกลุ่ม 30.98 47.00 0.66   

รวม 32.58 50.00    

ภำพรวม ระหว่างกลุม่ 0.95 3.00 0.32 0.81 0.49 
ภายในกลุ่ม 18.32 47.00 0.39   

รวม 19.27 50.00    
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ตารางที่ 4.4 เปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

 
จากตารางที่ 4.4 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ผลการเปรียบเทียบ ทั้ง 5 ด้าน พบว่าค่า sig ในแต่ละด้านมากว่านัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าต าแหน่งงาน
ที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน แห่งควำมแปรปรวน SS Df MS F sig 
คุณภาพงาน ระหว่างกลุม่ 2.52 4.00 0.63 1.77 0.15 

ภายในกลุ่ม 16.35 46.00 0.36   
รวม 18.88 50.00    

ด้านปริมาณงาน 
 

ระหว่างกลุม่ 1.77 4.00 0.44 1.19 0.33 
ภายในกลุ่ม 17.10 46.00 0.37   

รวม 18.87 50.00    

ด้านเวลา 
 

ระหว่างกลุม่ 3.40 4.00 0.85 2.22 0.08 
ภายในกลุ่ม 17.55 46.00 0.38   

รวม 20.95 50.00    

ด้านค่าใช้จ่าย ระหว่างกลุม่ 3.28 4.00 0.82 1.96 0.12 
ภายในกลุ่ม 19.25 46.00 0.42   

รวม 22.53 50.00    
ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
 

ระหว่างกลุม่  2.97 4.00 0.74 1.15 0.34 

ภายในกลุ่ม 29.61 46.00 0.64   

รวม 32.58 50.00    
ภำพรวม ระหว่างกลุม่ 2.67 4.00 0.67 1.85 0.14 

ภายในกลุ่ม 16.60 46.00 0.36   
รวม 19.27 50.00    
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ตารางที ่4.5 เปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น จ าแนกตาม

ประสบการณ์ในการท างาน ผลการเปรียบเทียบ ทั้ง 5 ด้าน พบว่าค่า sig ในแต่ละด้านมากว่า
นัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่
แตกต่างกัน  

 
 
 
 
 
 

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน แห่งควำม
แปรปรวน 

SS Df MS F sig 

คุณภาพงาน ระหว่างกลุม่ 2.40 3.00 0.80 2.28 0.09 

ภายในกลุ่ม 16.48 47.00 0.35   
รวม 18.88 50.00    

ด้านปริมาณงาน 
 

ระหว่างกลุม่ 1.66 3.00 0.55 1.51 0.22 

ภายในกลุ่ม 17.21 47.00 0.37   

รวม 18.87 50.00    
ด้านเวลาที่ใช้ในการปฏบิัติงาน 
 

ระหว่างกลุม่ 0.92 3.00 0.31 0.72 0.55 
ภายในกลุ่ม 20.03 47.00 0.43   

รวม 20.95 50.00    
ด้านค่าใช้จ่าย ระหว่างกลุม่ 1.53 3.00 0.51 1.14 0.34 

ภายในกลุ่ม 21.00 47.00 0.45   
รวม 22.53 50.00    

ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
 

ระหว่างกลุม่  1.20 3.00 0.40 0.60 0.62 

ภายในกลุ่ม 31.38 47.00 0.67   
รวม 32.58 50.00    

ภำพรวม ระหว่างกลุม่ 1.36 3.00 0.45 1.19 0.32 
ภายในกลุ่ม 17.91 47.00 0.38   

รวม 19.27 50.00    
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ตารางที ่4.6 เปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น จ าแนกตามรายได ้

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น จ าแนกตามรายได้ 

ผลการเปรียบเทียบ ทั้ง 5 ด้าน พบว่าค่า sig ในแต่ละด้านมากว่านัยส าคัญ 0.05 แสดงว่า รายได้ที่
แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน  
 
5. สรุปผลกำรศึกษำวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษาสรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบสอบถามได้
ดังต่อไปนี้ 

1) ข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัด
หนองบัวล าภู 

ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการท างาน และรายได้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน แห่งควำมแปรปรวน SS Df MS F sig 
คุณภาพงาน ระหว่างกลุม่ 2.10 4.00 0.52 1.44 0.24 

ภายในกลุ่ม 16.78 46.00 0.36   
รวม 18.88 50.00    

ด้านปริมาณงาน 
 

ระหว่างกลุม่ 1.20 4.00 0.30 0.78 0.54 
ภายในกลุ่ม 17.67 46.00 0.38   

รวม 18.87 50.00    
ด้านเวลาที่ใช้ในการปฏบิัติงาน 
 

ระหว่างกลุม่ 2.54 4.00 0.64 1.59 0.19 

ภายในกลุ่ม 18.41 46.00 0.40   
รวม 20.95 50.00    

ด้านค่าใช้จ่าย ระหว่างกลุม่ 2.70 4.00 0.67 1.56 0.20 

ภายในกลุ่ม 19.84 46.00 0.43   
รวม 22.53 50.00    

ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
 

ระวห่างกลุม่  2.44 4.00 0.61 0.93 0.45 
ภายในกลุ่ม 30.14 46.00 0.66   

รวม 32.58 50.00    
ภำพรวม ระหว่างกลุม่ 2.05 4.00 0.51 1.37 0.26 

ภายในกลุ่ม 17.22 46.00 0.37   
รวม 19.27 50.00    
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เป็นเพศหญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.90 มีอายุระหว่าง 31 -40 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.10  
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 37.30 เป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 
41.20 ประสบการณ์ในการท างาน มากวกว่า 5 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 82.40  

2) กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น  
พบว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 

การด าเนินการด้านบุคลากร การจัดการผลการปฏิบัติงานและการประเมินผล การฝึกอบรมและ
พัฒนา และระบบรางวัลผลประโยชน์และการรับฟัง อยู่ในระดับมาก ไม่แตกต่าง ค่าเฉลี่ยรวม 

( =4.41, S.D.=0.54) เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่าการ
จัดการผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น มีการด าเนินการ

ที่มากที่สุด ( =4.48, S.D.=0.57) รองลงมาคือ ด้านการด าเนินการด้านบุคลากร ( =4.45, S.D.= 

0.51) รองลงมาคือ ด้านระบบรางวัลผลประโยชน์และการรับฟัง ( =4.41, S.D.=0.61) และด้านการ

ฝึกอบรมและการพัฒนา ( =4.31, S.D.=0.62) จากผลดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้นโดยภาพรวม ผู้บริหาร ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น มีความรู้ความเข้าใจการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย์ท้ัง 4 ด้านไม่แตกต่างกัน 

3) การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ คุณภาพงาน 
ปริมาณงาน เวลาที่ใช้ในการท างาน ค่าใช้จ่าย และมนุษยสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก ไม่แตกต่าง 
ค่าเฉลี่ย 4.35 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านปริมาณงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ย 4.41 
รองลงมา คือ ด้านคุณภาพงาน ด้านค่าใช้จ่าย ค่าเฉลี่ย 4.39 ด้านเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย 
4.39 และด้านมนุษยสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.27 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างโดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน 
ค่า sig มากกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปได้ว่า ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ  
การศึกษา ประสบการณ์ ต าแหน่งงาน รายได้ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น เพราะประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกัน 

กำรเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อต่อกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนขม้ิน อ ำเภอเมือง
หนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู 

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนขมิ้น ด้านคุณภาพงาน อยู่ในระดับมาก ไม่แตกต่างกัน จึงไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน เพราะค่า sig มากกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของ  
กฤติยา ฐิติกุลรัตน์ (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
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บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบางหน่วยงานพนักงานยังขาดความรู้ทักษะความช านาญ ในส่วนนี้ควรมีการจัดฝึกอบรม  
เพ่ิมความรู้ความเข้าใจและเสริมทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่พนักงานปฏิบัติในแต่ละหน่วยงานให้มี
ความช านาญในงานที่ตนเองปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ให้เสร็จตามเป้าหมายตามระเวลาที่ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ กันตยา เพ่ิมผล 
(2541: 2) กล่าวถึง ประสิทธิภาพ ว่าประสิทธิภาพ หมายถึง ขนาดและความสามารถของความส าเร็จ
หรือบรรลุผลตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ ของตนเองและองค์การ โดยพิจารณาถึงการใช้ต้นทุน
หรือปัจจัยการน าเข้าให้น้อยที่สุด ประหยัดเวลามากที่สุด ใช้ความพยายาม ความสามารถ 
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน มีความถูกต้อง และการท างานให้ส าเสร็จ โดยการเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้ คือ ตรงกบมาตรฐาน การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนขมิ้น ด้านปริมาณงาน อยู่ในระดับมาก ไม่แตกต่างกัน จึงไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน เพราะค่า sig มากกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับแนวคิดของ 
เบคเกอร์ และนิวเฮาเซอร์ Becker, J and D. Neuhauser (1975) ได้เสนอตัวแบบจ าลองเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพขององค์กร (model of organization efficiency) โดยกล่าวว่า ประสิทธิภาพของ
องค์กรนอกจากจะพิจารณาถึงทรัพยากร เช่น คน เงิน วัสดุ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  1) หาก
สภาพแวดล้อมในการท างานขององค์กรนั้น  มีความซ้ าซ้อนต่ า  ( low task environment 
complexity) หรือมีความแน่นอน (certain) มีการก าหนดระเบียบปฏิบัติในการท างาน ขององค์กร
อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว จะน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพในการท างานขององค์การ มากกว่าองค์กรที่มี
สภาพแวดล้อมในการท างานยุ่งยากซับซ้อนสูง (high task environment complexity) หรือมีความ
ไม่แน่นอน (uncertain) 2) การก าหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการเพ่ิมผลการท างานที่สามารถ
มองเห็นได้มีผลท าให้ประสิทธิภาพการท างานมากขึ้นด้วย 3) ผลการท างานที่มองเห็นได้มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพการท างาน 4) หากพิจารณาควบคู่กันไปจะพบว่าการ
ก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจน และผลการ ท างานที่สามารถมองเห็นได้จะมีความสัมพันธ์มาก
ขึ้นก็ต่อเมื่อประสิทธิภาพมากกว่าตัวแปรแต่ละตัวตามล าพัง 

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนขมิ้น ด้านเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ไม่แตกต่างกัน จึงไม่มีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพราะค่า sig มากกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
การศึกษาของ กันตยา เพ่ิมผล (2541: 2) กล่าวถึง ประสิทธิภาพ ว่าประสิทธิภาพ หมายถึง ขนาด
และความสามารถของความส าเร็จหรือบรรลุผลตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของตนเองและ
องค์การ โดยพิจารณาถึงการใช้ต้นทุนหรือปัจจัยการน าเข้าให้น้อยที่สุด  ประหยัดเวลามากที่สุดใช้
ความพยายาม ความสามารถ ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน มีความถูกต้อง  และการท างานให้ส า
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เสร็จ โดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้ คือ ตรงกบมาตรฐาน การบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนขมิ้น ด้านค่าใช้จ่าย อยู่ในระดับมาก ไม่แตกต่างกัน จึงไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน เพราะค่า sig มากกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิด
ของณัฐธัญ ถนัดรบ (2545) ศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
การเดินรถ การรถไฟ แห่งประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
การเดินรถ การรถไฟ แห่งประเทศไทย ภาพรวมอยู่ในระดับสูงความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ความมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็นในงาน และความพอใจในผลตอบแทน จะมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับต่ า พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ในด้านค่าตอบแทน และด้านความส าเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับแนวคิดของ กชกร เอ็นดูราษฎร์ (2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัท โกรเฮ่ สยาม จ ากัด พนักงานบริษัท โกรเฮ่สยาม จ ากัด  
มีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับที่มากในด้านเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชา ด้านลักษณะงานที่
ปฏิบัติ ด้านเพ่ือนร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานด้านนโยบาย และการบริหาร ด้านความ
ยุติธรรมในการท างาน ด้านผลตอบแทนหรือรายได้ และด้านโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน
ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมทุกด้านของพนักงานบริษัท โกรเฮ่ สยาม จ ากัด อยู่ในระดับสูง 
สอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริพงศ์ สมพีรพันธุ์ (2560) จากการศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัด
นครราชสีมา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านค่าตอบแทน และ
ผลประโยชน์ รวมถึงด้านการคัดเลือก พบว่า ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เนื่องจากพนักงาน
มีความคิดเห็นว่าองค์การได้ ให้ความส าคัญในเรื่องค่าตอบแทนที่พนักงานควรจะได้รับไม่วาจะเป็น
ค่าจ้างที่จ่ายให้ แก่พนักงานตามผลงานที่ท าได้หรือตามจ านวนชั่วโมงของการปฏิบัติงานรวมไปถึง
สวัสดิการในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโบนัส ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ 
และแผนการศึกษาต่อให้แก่พนักงานซึ่งจะส่งผลต่อพนักงานให้เกิดความรู้สึกมั่นคงและช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ (2549: 59-63) 
กล่าวไว้ว่า การบริหารค่าตอบแทนเป็นกระบวนการที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานท างานอย่างเต็ม
ความสามารถ ในด้านค่าตอบแทนนั้นจะเป็นไปในเรื่องของเงินเดือน สวัสดิการ หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ 
ที่พนักงานจะได้รับซึ่ งจะช่วยในเรื่องของขวัญ และก าลังใจ  และสอดคล้องกับ บุญอนันต์  
พินัยทรัพย์ (2561: 300) การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีความส าคัญต่องานทรัพยากรมนุษย์ 
เนื่องจากเป็นปัจจัยช่วยก าหนดมาตรฐานครองชีพ การเสริมสร้างสถานภาพทางสังคมและเป็นขวัญ
และก าลังใจในการท างาน โดยการบริหารค่าตอบแทนมี 2 ลักษณะ ประกอบด้วย 1) ค่าตอบแทนรวม 
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(Total compensation) เช่น เงินเดือน เบี้ยเลี้ยงยังชีพ แรงจูงใจระยะสั้น ระยะยาว การประกัน
รายได้ และผลประโยชน์เกื้อกูล 2) ค่าตอบแทนความสัมพันธ์ (Relational Returns) เช่นการได้รับ
การยอมรับในองค์การ ความมั่นคงในงาน โอกาสเรียนรู้ และงานที่ท้าทาย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการจ่าย
ค่าตอบแทนให้กับพนักงานที่ท างานในองค์การที่ถือเป็นรายได้ของพนักงาน และอีกด้านคือ ต้นทุน
ของนายจ้างที่ถือเป็นค่าตอบแทนในการที่พนักงานท างานในองค์การ 

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนขมิ้น ด้านนุษยสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก ไม่แตกต่าง จึงไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน เพราะค่า sig มากกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของ 
กชกร เอ็นดูราษฎร์ (2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มี ผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
บริษัท โกรเฮ่ สยาม จ ากัด พนักงานบริษัท โกรเฮ่สยาม จ ากัด มีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับที่มากในด้านเกี่ยวกับผู้ บั งคับบัญชา ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ด้านเ พ่ือนร่วมงาน 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านนโยบาย และการบริหาร ด้านความยุติธรรมในการท างาน 
ด้านผลตอบแทนหรือรายได้ และด้านโอกาส ก้าวหน้าในต าแหน่งการงานประสิทธิภาพในการท างาน
โดยรวมทุกด้านของพนักงานบริษัท โกรเฮ่ สยาม จ ากัด อยู่ในระดับสูง 

ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
ผลการทดสอบสมมติฐานลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น ผู้บริหาร ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี จะเห็นได้จากตารางการวิเคราะห์
เปรียบเทียบตามตารางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลทั้ง 5 ด้าน 
โดยภาพรวมแล้ว อยู่ในระดับมาก ไม่แตกต่าง และจากแบบสอบถามตอนที่ 2 การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวม อยู่ในระดับที่มาก ไม่แตกต่าง เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านแล้ว ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจด้านการด าเนินการด้านบุคลากรมากที่สุด รองลงมาด้านการจัดการ
ผลการปฏิบัติงานและการประเมินผล รองลงมาด้านรางวัลผลประโยชน์และการรับฟัง และด้านการ
ฝึกอบรมและการพัฒนา จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้เพราะปัจจัยส่วนบุคคลไม่ได้มีผลต่อการ
บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น เพราะค่า sig ในแต่ละด้านมี
นัยส าคัญมากกว่าระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบผลการศึกษาของ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
มัทนพร ค าบุญ และสุปราณี คมคาย (2546) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานของพนักงานฝ่ายผลิต กรณีศึกษา บริษัทควอลิตี สกิลล์ จ ากัด พบว่าพนักงานที่มีอายุ เพศ 
รายได้ สถานภาพสมรส การศึกษา อายุการท างาน ต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานไม่
ต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุนิสา สงบเงียบ (2551) ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
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ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท มินอิก เทคโนโลยี  (ไทยแลนด์) 
พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่งหน้าที่  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ประสบการณ์การท างานที่ต่างกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทมิน อิก เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด ไม่แตกต่างกัน มีระดับ
นัยส าคัญทางสถิตที่ 0.05 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธัญญ์ณณัช รุ่งโรจน์สุวรรณ (2553) ศึกษา
ปัจจัยที่มี ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อัมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จ ากัด 
โดยกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ คือ พนักงานบริษัท อัมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จ ากัด จ านวน 160 คน ผลการศึกษา
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานได้แก่ ลักษณะงานที่รับผิดชอบ โอกาสก้าวหน้าในงาน 
สภาพแวดล้อมในการท างาน และความสัมพันธ์ภายในองค์กรนั้น มีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพใน
การท างานของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย ฮาร์ริงตัน 
Harrington (1996: 251) กล่าวว่า หลักการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 12 ประการ ที่สะท้อนถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการบริหารจัดการที่มีระบบ โดยมุ่งที่การปฏิบัติงานให้เหมาะสม และ
ง่ายขึ้น ซึ่งจะลดความสิ้นเปลืองในด้านต่าง ๆ มีรายละเอียดดังหัวข้อที่ 7 ว่าความฉับไวของการจัดส่ง 
(Dispatching) ผู้บริหารควรใช้การวางแผนตามหลักวิทยาศาสตร์ส าหรับแต่ละหน้าที่เพ่ือให้องค์การ
ท าหน้าที่ได้อย่างราบรื่นและบรรลุจุดมุ่งหมาย และได้สรุปแนวคิดออกมาได้ว่าแนวคิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานมีปัจจัยในการปฏิบัติงานดังนี้ คือ สร้างความเข้าใจและก าหนดแนวความคิดในการ
ท างานให้กระจ่าง ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการพิจารณาความน่าจะเป็นไปได้ของงาน การได้
ค าปรึกษาแนะน าต้องสมบูรณ์และถูกต้อง การรักษาระเบียบวินัยในการท างาน การปฏิบัติงานด้วย
ความยุติธรรม การปฏิบัติงานต้องเชื่อถือได้ มีความฉับพลัน มีสมรรถภาพ และมีการบันทึกไว้เป็น
หลักฐานง่ายต่อการตรวจติดตาม งานควรมีลักษณะแจ้งให้ทราบถึงการด าเนินงานอย่ างทั่วถึง  
งานส าเร็จทันเวลา ผลงานได้มาตรฐาน การด าเนินงานสามารถยึดเป็นมาตรฐาน สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการน ามาบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการด าเนินการด้านบุคลากร ด้านการจัดการผลการปฏิบัติงานและการประเมินผล ด้านการ
ฝึกอบรมและพัฒนา ด้านระบบรางวัลผลประโยชน์และการรับฟัง ผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการ
ตอบสนองความต้องการทั้งภายนอกและภายในซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

อภิปรำยผลกำรศึกษำ 
จากผลการศึกษาในบทที่ 4 และสรุปผลการศึกษาข้างต้น สามารถน าผลการศึกษาที่ได้มาท า

การอภิปรายผลได้ดังนี้ 
ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ผลการทดสอบสมมติฐานลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มี
ผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น เปรียบเทียบตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ทั้ง 5 ด้าน โดยภาพรวมแล้ว อยู่ในระดับมาก ไม่แตกต่าง จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
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เพราะปัจจัยส่วนบุคคลไม่ได้มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะค่า  sig ในแต่
ละด้าน มีนัยส าคัญมากกว่าระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุนิสา สงบเงียบ (2551: 
บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท มินอิก เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) พนักงานที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
ต าแหน่งหน้าที่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การท างานที่ต่างกันมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทมิน อิก เทคโนโลยี 
(ไทยแลนด์) จ ากัดไม่แตกต่างกัน มีระดับนัยส าคัญทางสถิตที่ 0.05 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรศึกษำครั้งต่อไป  
จากการศึกษาการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ศึกษามี
ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้ 

1) การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ประมวลข้อมูลทางสถิติและมีการวิจัยเชิง
คุณภาพประกอบ ในอนาคตควรมีการวิจัยเชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกมากข้ึน  

2) ควรมีการศึกษาตัวแปรปัจจัยอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมที่อาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การอ่ืน ๆ เช่น ปัจจัยด้านความพึงพอใจ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ เพ่ือที่จะได้น า
ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงให้สามารถประสิทธิภาพการท างานได้มากขึ้น  

3) ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้นเท่านั้น 
ซึ่งหากต้องการข้อมูลที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นควรเลือกกลุ่ม ประชากรใน การศึกษาครั้งต่อไปที่
แตกต่างจากเดิม หรือเปลี่ยนขนาดของกลุ่มประชากร จากเดิมที่เป็นเพียงบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนขมิ้นอาจจะเพ่ิมเป็นประชากร ในระดับอ าเภอประเภทองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี
ขนาดพ้ืนที่เท่ากัน หรือหากอยากได้ข้อมูลที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นก็อาจจะศึกษาประชากร  
เป็นรายจังหวัด เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กรของบุคลำกร 
สังกัดส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวัดอุดรธำนี 

สาวิตรี ข าผิวพรรณ* 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันที่มีต่อองค์กรของ
บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 2) ศึกษาระดับความผูกพันที่มีต่อองค์กรของบุคลากร
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี และ 3) ศึกษาข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและ
ส่งเสริมการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 
กลุ่มประชากร คือ บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี จ านวน 71 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าด้วยการบรรยายเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษาพบว่า  
1) บุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 51-60 ปี

มีสถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา ปริญญาโท ประเภทต าแหน่ง 38 ค (2)   
2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

อุดรธานี โดยรวมและรายด้าน 4 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ด้านประสบการณ์จากการท างานในองค์กร ด้านลักษณะขององค์กร ด้านลักษณะของงาน และ 
ด้านคุณภาพชีวิตการท างาน 

3) บุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มีความผูกพันต่อองค์กร โดยรวมและ
รายด้าน 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการค านึงถึง
ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านบูรณาการทางสังคม ความเสมอภาคของบุคคลหรือ       
การท างานร่วมกัน ด้านค่าตอบแทนที่ เพียงพอและเป็นธรรม ด้านโอกาสที่ได้ใช้และพัฒนา
ความสามารถของบุคคล ด้านบทบาทของการท างานที่มีความสมดุล ด้านโอกาสในความ
เจริญก้าวหน้าและมีความม่ันคงในการท างาน และด้านสถานภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัย 

ค ำส ำคัญ: ความผูกพันต่อองค์กร, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน, คุณภาพชีวิตการท างาน 
 

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์                            
E-mail: savitree.kha@stu.nida.ac.th 
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1. บทน ำ 
การแข่งขันในหลาย ๆ ด้านเกิดขึ้นมากมายท าให้องค์กรต่าง ๆ ต้องให้ความสนใจกับการ

เปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขันในโลกปัจจุบัน ซึ่งจากการแข่งขันท าให้หลายองค์กรต้องปรับรูปแบบการ
ด าเนินงานขององค์กรเพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินได้ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าองค์กรแต่ละองค์กร          
มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป แต่องค์กรต่างมีจุดมุ่งหมายที่คล้ายกันในเรื่องความ
ต้องการที่จะประสบผลส าเร็จขององค์กร ในศตวรรษที่ 21 สภาพแวดล้อมมีความเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วก็คือ ความสามารถทางการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
รวมถึงองค์กรมีความสามารถสร้างความแตกต่างและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือมีจุดเด่นที่เหนือกว่า
คู่แข่ง มีความเจริญรุ่งเรือง และสามารถมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จ
ขององค์กรนั้น ส่วนหนึ่งต้องมาจากทรัพย์สินที่มีอยู่จริงในองค์กร องค์ประกอบที่จะผลักดันให้องค์การ
มุ่งสู่ความส าเร็จได้ดี คือ ทรัพยากรการบริหารจัดการหลัก อันได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ เงิน วัสดุ 
อุปกรณ์ และการบริหารจัดการที่ดีพอ (เนื้อทิพย์ นวมถนอม, 2547: 1) แต่หน่วยงานหรือองค์กรจะ
เจริญก้าวหน้าหรือเสื่อมโทรมลงไปได้นั้นก็ด้วยปัจจัยที่ส าคัญและแตกต่างกันไปจากปัจจัยอ่ืน ๆ นั่น
คือ คน เพราะเป็นปัจจัยเดียวที่มีชีวิตและจิตใจ มีความรู้สึกเป็นผู้สร้างและผู้ใช้ ปัจจัยอ่ืนในองค์กร
อาจเป็นการใช้อย่างก่อให้เกิดการพัฒนาสร้างสรรค์หรือเป็นการใช้อย่างท าลายย่อมเป็นไปได้ทั้งสอง
ทาง ดังนั้น ท าอย่างไรจึงจะให้คนรักองค์กรและมีความรู้สึกผูกพันกับหน่วยงานหรือองค์กรนั้น (ละเอียด  
จงกลนี, ม.ป.ป.: 141) เมื่อถึงยุคสมัยหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง ตัวแปรส าคัญที่ส่งผลให้องค์กรต้อง
ชะงักนั่นคือ “ความผูกพัน” หรือ “Engagement” ในองค์กรที่เริ่มลดลง ทั้งนี้เพราะเรื่องความผูกพัน
เป็นตัวผสานความเป็นหนึ่งเดียวกันขององค์กรที่ก าลังเกิดช่องว่างจนท าให้กระบวนการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพอาจลดลง ขณะที่บางองค์กรกลับให้ความส าคัญเรื่องการเสริมสร้างขีดความสามารถของ
บุคลากรมากกว่าการสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในองค์กรเสียอีก ซึ่งต่างจาก “เดล คาร์เนกี” บริษัท
พัฒนาศักยภาพผู้น าระดับโลก ที่เน้นความส าคัญกับปัจจัยการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรเพ่ือยุติ
วิกฤตแรงงานที่เกิดจากการเบื่องาน ผลเช่นนี้จึงท าให้ “ปรียกร มิมะพันธุ์” กรรมการผู้จัดการสถาบัน
เดล คาร์เนกี (ประเทศไทย) บอกว่า ปัญหาส าคัญที่องค์กรธุรกิจไทยควรหันมาให้ความใส่ใจมากที่สุด
คือ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและองค์กร โดยเฉพาะพนักงานกลุ่มคนรุ่นใหม่ เนื่องจากคน
กลุ่มนี้มักให้ความส าคัญกับอิสระและชีวิตส่วนตัว ขณะเดียวกันเขาก็ต้องการความท้าทายในชีวิตและ
อาชีพการงานมากกว่าการอดทนท างาน ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่ต้องการ ปัจจัยเช่นนี้จึงท าให้การสร้าง
ความผูกพันของพนักงานและองค์กรในปัจจุบันเป็นไปได้ยากขึ้น  ส่งผลให้อัตราการเปลี่ยนงาน 
(Turnover Rate) มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย เห็นได้จากผลวิจัยล่าสุดของ เดล คาร์เนกี พบว่า 
71% ของพนักงานโดยเฉลี่ยทั่วโลกไม่มีความผูกพันกับองค์กร และจะตัดสินใจเปลี่ยนงานใหม่ทันที
เมื่อองค์กรยื่นข้อเสนอค่าตอบแทนที่มากกว่าเพียงแค่ 5% ในขณะที่มีเพียง 29% เท่านั้นที่มีความ
ผูกพันต่อองค์กร ซึ่งอาจเริ่มพิจารณาเปลี่ยนงานเมื่อที่อ่ืนยื่นข้อเสนอค่าตอบแทนที่มากกว่า 20%  
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ขึ้นไป ดังจะเห็นว่า หากพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับสูงแล้ว จะสามารถสร้างผลผลิตที่
มากกว่าองค์กรที่พนักงานมีความผูกพันในระดับต่ าถึง 202% สอดคล้องกับผลส ารวจจากสถาบันวิจัย
แรงงานและการจ้างงานแห่งสหรัฐอเมริกาที่ระบุว่า การเกิดอัตราการเปลี่ยนงานจะท าให้องค์กรมี
ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ทั้งค่าใช้จ่ายในการสรรหาและอบรมพนักงานใหม่เพ่ือทดแทนพนักงานในต าแหน่งเดิม
ถึง 150% ของเงินเดือนที่จ่าย และส่งผลต่อผลิตผลขององค์กรเป็นอย่างมาก สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ 
แม้องค์กรต่างทราบกันดีถึงความส าคัญของการสร้างความสัมพันธ์แต่กลับ มีเพียง 25% เท่านั้นที่มี
การวางแผนพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก 
เมื่อเทียบกับการให้ความส าคัญในด้านอ่ืน ๆ เพราะเรื่องนี้คือกุญแจส าคัญที่จะท าให้องค์กรก้าวไป
ข้างหน้าอย่างยั่งยืน และปัจจัยแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความผูกพันขององค์กร โดยปัจจัยแวดล้อมที่ว่านี้
สามารถวิเคราะห์ได้เป็น 3 ระดับ คือ  

ระดับองค์กร (Organizational Level) โดยผู้บริหารควรตั้งเป้าหมายในระดับที่มีความ
เป็นไปได้ ไม่สูงจนกดดันพนักงานเกินไป ซึ่งเป้าหมายนี้จะเป็นจุดร่วมการสร้างความส าเร็จร่วมกัน
ระหว่างพนักงานและองค์กร นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความผูกพันภายในองค์กรขั้นที่ 1   

ระดับฝ่ายงาน (Departmental Level) ผู้บริหารจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้จัดการและ
ทีมงานในแต่ละฝ่าย โดยชี้ให้เห็นถึงความส าคัญระหว่างกัน และจะต้องสนับสนุนและเสริมสร้างความ
ไว้เนื้อเชื่อใจกันให้กับทีม 

ระดับบุคคล (Individual Level) ผู้บริหารจะต้องปรับทัศนคติกับพนักงานให้เป็นเสมือน
พาร์ตเนอร ์พยายามรับฟังความคิดเห็นและรับรู้เป้าหมายของพนักงานแต่ละคน ขณะเดียวกันจะต้อง     
ชื่นชมพนักงานและมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจกับพนักงานต่อไป 

กระบวนการต่าง ๆ ในการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรล้วนแล้วต้องใช้เวลา ไม่ได้สร้างให้
เกิดขึ้นภายในวันเดียว ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องค่อย ๆ หล่อหลอมจากบนลงสู่ล่างอย่างเป็นอันหนึ่ง       
อันเดียวกันเพราะไม่แน่ หากองค์กรเกิดการปฏิบัติมากกว่าการรับรู้เพียงอย่างเดียว ผลวิจัยในวัน
ข้างหน้าอาจท าให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้นก็เป็นไปได้ (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2556) 

องค์กร (Organization) เป็นการจัดรวมบุคคลที่ท างานร่วมกันเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในการบริหารองค์กรย่อมจะมีจุดมุ่งหมายที่จะท าให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยมีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอในส่วนของ
องค์กรของรัฐ บุคลากร ถือเป็นกลไกที่ส าคัญยิ่งในการบริหารประเทศ เช่น การด าเนินการปกป้อง
คุ้มครองเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ การจะ
น านโยบายไปสู่การปฏิบัติจะประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลวย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นส าคัญ การจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานก็ต้องมีความผูกพันต่อ
องค์กรด้วย เพราะเมื่อมีความผูกพันแล้วก็ย่อมจะอยากท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือหน่วยงาน
ของตน            
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ด้วยเหตุนี้ ความรู้สึกผูกพันกับองค์กรจึงมีความส าคัญยิ่ง สามารถใช้เป็นเครื่องหมายในการ
ท านายอัตราการลาออกได้ดีกว่าความพึงพอใจในการท างาน เพราะเชื่อว่าผู้ที่มีความผูกพันกับองค์กร
สูง จะปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพได้ดีกว่าผู้ที่มีความรู้สึกผูกพันกับองค์กรต่ า อีกทั้งยังสามารถบ่งชี้ถึง
ประสิทธิภาพขององค์กรได้ ส าหรับวงการราชการของไทยผลกระทบเรื่องความรู้สึกผูกพันกับองค์กร
ต่ าลง เป็นรากฐานปัญหาส าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานและประสิทธิผลขององค์กร 
จากปัญหาการลาออกจากงานหรือการท างานอย่างไม่เต็มที่ ท าให้เกิดการสูญเสียขององค์กรในหลาย
ด้าน ไม่ว่าค่าตอบแทนเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และเวลาในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือมา
ทดแทน รวมทั้งบรรยากาศขององค์กรเนื่องจากการขาดความสัมพันธ์ที่ดีในการท างานร่วมกันและที่
ส าคัญคือ การสูญเสียคุณค่าและเป้าหมายที่องค์กรวางไว้ เนื่องจากสมาชิกไม่สามารถปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายได ้(เด่นพงษ ์พลละคร, 2535: 1) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นองค์กรที่ เกิดขึ้นตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา         
ความมั่นคงแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ                  
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ท าให้มีหน่วยงานเพ่ิมขึ้นภายในส านักงานปลัดกระทรวง ได้แก่ ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 18 ภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด จึงถือเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ต้อง
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากการปฏิรูปโครงสร้างที่บ่อยครั้ง เพราะเป็นหน่วยงานที่มี
บุคลากรหลักในการปฏิบัติงานของสายสนับสนุนหลายประเภทต าแหน่ง และมีหลายหน่วยงานทาง
การศึกษาภายในจังหวัดที่ต้องก ากับดูแลบุคลากรถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงานของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  ดังนั้น การสร้าง
ความผูกพันต่อองค์กรให้เกิดแก่บุคลากร จึงเป็นเรื่องส าคัญที่ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน 
ไม่ควรละเลยและควรสนใจที่จะเสริมสร้างให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรและอยู่กับองค์กรได้นาน 
ผู้ศึกษาจึงเลือกศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กร เพ่ือจะได้รู้ว่ามีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร และส่งผลต่อความผูกพันขององค์กรระดับใด จะได้เป็นข้อมูลให้
ผู้บริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีทราบ และหาแนวทางเพ่ือให้บุคลากรในสังกัดมี
ความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น จะได้ช่วยกันสร้าง ปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
ลดจ านวนบุคลากรที่โยกย้ายลาออกจากหน่วยงาน และผลจากการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลที่
ส าคัญส าหรับทุกหน่วยงานที่จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างบุคลากรให้
เกิดความผูกพันต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันที่มีต่อองค์กรของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุดรธานี 
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2.2 เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันที่มีต่อองค์กรของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุดรธานี 

2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและส่งเสริมการสร้างความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 
 
3. ค ำถำมส ำหรับกำรศึกษำ 

3.1 มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุดรธานี 

3.2 ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีอยู่ในระดับใด 
 

4. แนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
4.1 แนวคิดเกี่ยวกับควำมผูกพันต่อองค์กร 
ควำมหมำยของควำมผูกพันต่อองค์กร 
Luthans (ณรารัตน์  แป้น เมือง , 2550: 13; อ้างถึ ง ใน  Luthans, 1992: 133) ได้ ให้

ความหมายไว้ว่า ความผูกพันต่อองค์กรเป็นเสมือนความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Feeling of Belonging) 
ความจงรักภักดี  (Loyalty) และการยึดถือเป็นแบบอย่างหรือการแสดงตนในนามองค์กร 
(Organizational Lentification) และชี้ว่าความผูกพันเป็นส่วนหนึ่งของทัศนคติเก่ียวกับการงาน หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นทัศนคติของบุคลากรที่แสดงถึงความส าเร็จและความมั่นคงขององค์กร 

Mary Sheldon (ณัฐญา บุญยิ่ งยง , 2553: 4; อ้างถึงใน Mary Sheldon, 1971: 143) 
ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์กรว่า หมายถึงทัศนคติ หรือความรู้สึกของผู้ปฏิบัติการที่มีต่อ
องค์กรเป็นการประเมินองค์กรในทางบวกทัศนคติหรือความรู้สึก จะเป็นสิ่งเชื่อมโยงระหว่างบุคคลนั้น 
กับองค์กรซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน และผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้สึกผูกพันกับองค์กร จะตั้งใจที่จะ
ท างานเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 

ชัยทวี เสนะวงศ์ (2550) ให้ความหมายว่าเป็นกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและพนักงานในการที่จะพัฒนา หรือสร้างให้พนักงานมีทัศนะเชิงบวกต่อองค์กร เมื่อพนักงาน
มีทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร พวกเขาจะตระหนักถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในกระบวนการ
ปฏิบัติงานขององค์กรอยู่ตลอดเวลา พนักงานเหล่านี้พร้อมจะทุ่มเท ร่วมมือในการปรับปรุงงาน 
เพ่ือให้องค์การประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

สุธินี เดชะตา (2551: 23) ได้ให้ความหมายของความผูกพันองค์กร หมายถึง การที่บุคคลมี
ความรู้สึกและแสดงพฤติกรรมต่อองค์กรที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ โดยมีความภาคภูมิใจยอมรับจุดมุ่งหมาย
ขององค์กร เต็มใจที่จะท างานเพ่ือความก้าวหน้าขององค์กรและปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์กร
ต่อไป ซึ่งสามารถวัดได้จากการนึกถึงองค์กรในทางที่ดี  มีความภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
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ความพึงพอใจในงานความปรารถนาที่จะอยู่กับองค์กร การทุ่มเทความพยายามในองค์กรอย่างเต็มใจ 
การปกป้องรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร การตระหนักถึงอนาคตขององค์กร ศรัทธาใน
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 

จากความหมายของความผูกพันต่อองค์กรข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  ความผูกพันต่อองค์กร 
หมายถึง ความรู้สึกที่บุคคลแสดงออกต่อองค์กรทั้งในด้านความคิด การแสดงออกและพฤติกรรม 
ต่าง ๆ ในการท างาน ที่มีความต้องการที่จะเป็นสมาชิกองค์กรหรือเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรและพร้อมที่
จะใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ เพ่ือปฏิบัติงานให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย และปรารถนาที่จะอยู่กับ
องค์กรต่อไป 

ควำมส ำคัญและประโยชน์ของควำมผูกพันต่อองค์กร 
Buchanan (ณรารัตน์ แปน้เมือง, 2550: 15; อ้างถึงใน Buchanan, 1974: 534) ได้กล่าวถึง

ความส าคัญของความผูกพันต่อองค์กรคือ ความผูกพันต่อองค์กร เป็นตัวเชื่อมระหว่างจินตนาการหรือ
ความต้องการของสมาชิกเข้ากับเป้าหมายขององค์กร ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร 
และเป็นผู้มีส่วนในการเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร รวมทั้งช่วยลดการควบคุมจากภายนอก 
ซึ่งเป็นผลมาจากการที่สมาชิกมีความรักและความผูกพันต่อองค์กรของตนมากนั่นเอง 

อมร สุวรรณนิมิตร (2541: 17) ได้กล่าวถึงความส าคัญของความผูกพันต่อองค์กรคือ บุคคลที่
มีความผูกพันต่อองค์กรสูง จะมีความพึงพอใจในงานท าให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมเต็มใจ 
เอาใจใส่ ต้องการจะอยู่กับองค์กรพยายามท างานที่จะท างานให้ดีที่สุดและมีจิตใจผูกพันต้องการเห็น
ความก้าวหน้าขององค์กร นอกจากนั้นผู้บริหารยังสามารถใช้ประโยชน์ในการคาดคะเนพฤติกรรมของ
บุคคลในองค์กร เช่น ความสามารถในการผลิต การขาดงาน การมาท างานสาย และการลาออกจาก
งาน เป็นต้น นอกจากนั้น ความผูกพันยังมีผลต่อการท างาน (Job Performance) และมีส่วนท าให้
องค์กรประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลวได้ 

จากการศึกษาข้างต้นผู้ศึกษาสรุปว่า  ความส าคัญและประโยชน์ของความผูกพัน คือ 
การแสดงออกของบุคลากรที่มีต่อองค์กรและความพร้อม ความตั้งใจ ความพอใจที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร นอกจากนี้ยังสามารถท านายการลาออกของบุคลากรภายในองค์กรได้ในอนาคต เพราะ
หากบุคลากรไม่มีความผูกพันต่อองค์กรก็จะมีความต้องการที่จะลาออกและหากบุคลากรมีความ
ผูกพันต่อองค์การก็จะมีความต้องการที่จะอยู่กับองค์กร ดังนั้น ความผูกพันต่อองค์กรจึงเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญและมีประโยชน์มากส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่ด าเนินอยู่ในปัจจุบัน 

ลักษณะของควำมผูกพันต่อองค์กร 
แนวคิดเกี่ยวกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ได้รับความสนใจอย่างมากตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 

1970 เป็นต้นมาในหมู่นักบริหารและนักวิเคราะห์องค์กร เนื่องด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ (วรรณดี    
ชูกาล, 2540: 45; อ้างถึงใน อนันต์ชัย คงจันทร,์ 2529) 
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1) ทฤษฎีต่าง ๆ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ตลอดจนผลการวิจัยต่าง ๆ 
ได้ชี้ให้เห็นว่าความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรนี้อาจใช้เป็นเครื่องพยากรณ์พฤติกรรมของสมาชิกองค์กรได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราการเปลี่ยนงาน (Employee Turnover) สมาชิกที่มีความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์กรมีแนวโน้มที่จะอยู่กับองค์กรนานกว่า และเต็มใจที่จะท างานอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

2) ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรเป็นผลการศึกษาที่ต่อเนื่องพัฒนาขึ้นมาจากการศึกษาเรื่อง
ความจงรักภักดีของสมาชิกท่ีมีต่อองค์กร ซึ่งนักวิชาการทางด้านพฤติกรรมศาสตร์และทางด้านบริหาร 
ตลอดจนผู้บริหารในองค์กรได้ให้ความสนใจมานานเพราะต่างเห็นพ้องต้องกันว่าความจงรักภักดีของ
พนักงานที่มีต่อองค์กรนั้น เป็นคุณสมบัติที่ผู้บริหารต่างก็ปรารถนาจะให้เกิดข้ึนในองค์กร 

3) การท าความเข้าใจเรื่องความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจธรรมชาติของคน
โดยทั่วไปมากขึ้นถึงกระบวนการหรือขั้นตอนที่คนสร้างความผูกพัน หรืออาจเกิดความรู้สึกว่าตนเป็นส่วน
หนึ่งของสังคมย่อย ๆ ขึ้นมา ซึ่งความเข้าใจในกระบวนการนี้จะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของคนได้มากขึ้น 

Porter และคณะ (ณรารัตน์ แป้นเมือง, 2550: 20; อ้างถึงใน Porter and others, 1974: 
128) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กรเป็นลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกที่มีต่อองค์กร ซึ่งบ่งชี้
ออกมาในรูปพฤติกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายรวมทั้งค่านิยมขององค์กร เป็นทัศนะและความเชื่อของ
พนักงานที่มีความเชื่อถือ ยอมรับ และพร้อมที่จะปฏิบัติตามเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรอย่าง
สม่ าเสมอ อีกทั้งยังมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อเป้าหมายที่องค์กรก าหนด รวมถึงความรู้สึกว่าเป้าหมาย
และค่านิยมของตนเองคล้ายคลึงกับองค์กร บุคคลซึ่งมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรอย่างมากจะเห็นว่า
งานคือหนทางที่จะสามารถท าประโยชน์แก่องค์กรได้ ดังนั้นบุคคลกลุ่มนี้จึงมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมขององค์กรอยู่ในระดับสูง 

2) ความพยายามอย่างเต็มที่ในการท างานเพ่ือองค์กร โดยที่พนักงานพร้อมที่จะใช้สติปัญญา
และพลังงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กร ไม่ปรารถนาจะไปจากองค์กร ถึงแม้ว่าองค์การอ่ืนจะให้
ผลตอบแทนที่มากกว่า มีความภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์กรและพร้อมที่จะบอกผู้อ่ืนว่าตนเอง
เป็นสมาชิกขององค์กร รวมทั้งมีความคิดว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

Allan และ Meyor (ศิริพร นาคสุวรรณ, 2548: 22; อ้างถึงใน Allan and Meyor, 1993) 
ได้เสนอแนวคิดเรื่องความผูกพันต่อองค์กร โดยเสนอเพ่ิมเติมจากที่สเตียร์และพอร์ทเตอร์ ได้ศึกษาไว้
อีกหนึ่งแนวคิด คือ แนวคิดทางด้านที่เกี่ยวกับความถูกต้องหรือบรรทัดฐานของสังคมแนวคิดนี้มอง
ความผูกพันต่อองค์กรว่าเป็นความจงรักภักดี และเต็มใจที่จะอุทิศตนให้กับองค์การซึ่งเป็นผลมาจาก
บรรทัดฐานขององค์กรและสังคม บุคคลรู้สึกว่าเมื่อเขาเป็นสมาชิกขององค์กรก็ต้องมีความผูกพันต่อ
องค์กรนั้นเป็นหน้าที่ หรือพันธะผูกพันที่สมาชิกจะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร 



728 
 

วินัย หนูสมจิตต์ และภาสกร ภู่ศรี (2548: 37) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กร แบ่งออกเป็น 
3 ลักษณะ คือ 

1) ความผูกพันอย่างต่อเนื่อง (Continuance Commitment) เป็นความผูกพันที่เกิดจาก
การคิดค านวณโดยมีพ้ืนฐานด้านต้นทุนที่บุคคลให้กับองค์กร ซึ่งแสดงออกในรูปของพฤติกรรมต่อเนื่อง
ในการท างานของบุคคล ว่าจะท างานอยู่กับองค์กรต่อไปหรือโยกย้ายเปลี่ยนที่ท างานใหม่ 

2) ความผูกพันด้วยความเสน่หา (Affective Commitment) เป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นจาก
ความรู้สึก ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรมีความต้องการ
ท างาน เต็มใจที่จะทุ่มเท และอุทิศตนให้กับองค์กร 

3) ความผูกพันตามบรรทัดฐาน (Normative Commitment) เป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นจาก
ค่านิยม วัฒนธรรม หรือบรรทัดฐานทางสังคม เป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นเพ่ือตอบแทนในสิ่งที่บุคคล
ได้รับจากองค์กร จะแสดงออกในรูปของความจงรักภักดีของบุคคลต่อองค์กร 

จากการศึกษา สามารถสรุปจากลักษณะหรือองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์กรที่
นักวิชาการได้ให้ทัศนะไว้นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ 

1) ความผูกพันต่อองค์กรทางด้านพฤติกรรมที่แสดงออกของสมาชิกในองค์กรได้แก่  การที่
สมาชิกอุทิศตน ทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการท างาน และมีความต้องการด ารงความเป็น
สมาชิกในองค์กรของตน 

2) ความผูกพันต่อองค์กรทางด้านเจตคติของสมาชิกในองค์กร ได้แก่ การที่สมาชิกรู้สึกว่า
เป้าหมายในการท างานของเขากับองค์กรสอดคล้องกัน มีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร และมีเจตคติที่
ดีต่อองค์กร 

ผลของควำมผูกพันต่อองค์กร 
Steers (วินัย หนูสมจิตต์  และภาสกร ภู่ศรี , 2548: 42-43; อ้างถึงใน Steers, 1977) 

ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยและผลของความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งส ารวจองค์การที่มีธุรกิจแตกต่างกัน              
2 ลักษณะ คือ ธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจที่เกี่ยวกับวิศวกรรม โดยประชากรของธุรกิจโรงพยาบาล       
มีอายุเฉลี่ย 35 ปี มีอายุงานเฉลี่ย 8 ปี และมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับปริญญาโท 
ในขณะที่ประชากรของธุรกิจเกี่ยวกับวิศวกรรม มีอายุเฉลี่ย 38 ปี มีอายุงานเฉลี่ย 10 ปี และ 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก โดยการใช้แบบสอบถาม พบว่า ความผูกพันต่อ
องค์กรจะส่งผลใน 4 ลักษณะ ที่ควรพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

1) อัตราการขาดงาน (Absenteeism) จากทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ มีความเชื่อว่า
พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูง จะมีแรงจูงใจในการท างานมากกว่าพนักงานที่มีความผูกพันต่อ
องค์กรต่ า ดังเช่น จากการศึกษาพบว่า ความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจและ
ส่งผลทางอ้อมต่อขวัญและก าลังใจ ซึ่งจะช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายง่ายขึ้นในทางตรงกันข้าม 
พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรต่ าจะมีความผูกพันกับสิ่งอ่ืน ๆ แทน เช่น งานอดิเรก ครอบครัว 
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หรือ กีฬา พนักงานที่มีความผูกพันจะมีเป้าหมาย และค่านิยมอย่างแท้จริงขององค์กร และมีแนวโน้ม
ที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมขององค์กร 

2) อัตราการลาออกหรือเปลี่ยนงาน (Turnover) นักวิชาการเชื่อว่า ความผูกพันต่อองค์กรจะ
มีความสัมพันธ์สูงต่อการเปลี่ยนงานของพนักงาน ถือเป็นตัวท านายการลาออกได้จากการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับการหมุนเวียนงานของพนักงาน พบว่า พนักงานที่มี
ความผูกพันต่อองค์กรสูง จะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะอยู่กับนายจ้าง และน าไปสู่การ
สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งความผูกพันต่อองค์กรจะมีความสัมพันธ์ในทางลบหรือทาง
ตรงกันข้ามกับการลาออก นั่นคือ พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูงจะมีความคิดที่จะลาออกต่ ามี
แนวโน้มที่จะอยู่กับองค์กรนานกว่า 

3) การปฏิบัติงาน (Job Performance) พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูงจะมีความ 
เต็มใจ จริงใจในการพยายามท างานเพ่ือองค์กร จากนิยามความผูกพันต่อองค์กรซึ่งความพยายาม
อาจจะโยงถึงการปฏิบัติงานที่แท้จริง ถึงแม้ว่าความพยายามอาจไม่สามารถรับประกันได้อย่ าง
เพียงพอถึงการปฏิบัติงานที่ดี ถ้าในกรณีที่พนักงานนั้นขาดความสามารถ หรือ เข้าใจธรรมชาติของ
งานที่ได้รับมอบหมาย นั่นคือ ความผูกพันต่อองค์กรอาจไม่ได้ส่งผลหรือเป็นตัวตัดสินระดับการปฏิบัติ
ที่ชัดเจนแน่นอนนัก เพราะการปฏิบัติงานที่แท้จริงมีปัจจัยหลายอย่างท่ีใช้ประกอบการตัดสิน อาทิเช่น
การจูงใจ ความพึงพอใจ และความสามารถ แต่อาจคาดว่าความผูกพัน มีอิทธิพลต่อปริมาณของความ
พยายามที่พนักงานให้กับงาน และความพยายามนี้ย่อมจะมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน 

4) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์กร (Tenure in Organization) พนักงานที่มีความ
ผูกพันต่อองค์กรอยู่ ในระดับสูง  ต้องการที่จะคงอยู่ ในองค์กร จึงคาดว่าความผูกพันน่าจะมี
ความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แท้จริง ซึ่งมีการค้นพบว่าระยะเวลาในการปฏิบัติงาน      
ที่เพ่ิมข้ึนมีความสัมพันธ์กับความผูกพันที่เพ่ิมข้ึน จึงเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญซึ่งสิ่งใด
เป็นเหตุสิ่งใดเป็นผลยังไม่ทราบแน่ชัด โดยลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองนี้ยังเป็นสิ่งที่
สงสัยว่า ความผูกพันเป็นตัวท าให้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น หรือระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ที่เพ่ิมข้ึนเป็นสาเหตุที่ท าให้ระดับของความผูกพัน เพ่ิมข้ึนกันแน่ 

จากการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น พบว่ามีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Thomson 
และ Thomson และ Mabey (1994: 159-162) ที่ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่เป็นเหตุ (Antecedents) ที่ท า
ให้บุคคลเกิดความผูกพันต่อองค์กร ดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อปัจจัยที่ก าหนดความผูกพันต่อองค์กร 
จะส่งผลให้บุคคลเกิดความผูกพันต่อองค์กร เมื่อบุคคลเกิดความผูกพันต่อองค์กรจะท าให้เกิดผลที่
ตามมาในรูปของการปฏิบัติงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง หรือมีอายุงานยาวนานขึ้นมีการขาดงานน้อย 
มีการมาสายน้อยลง และมีผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อควำมผูกพันต่อองค์กร 
Allen และ Meyer (ณรารัตน์ แป้นเมือง, 2550: 18; อ้างถึงใน Allen and Meyer, 1990: 

8-18) ซึ่งได้แบ่งความผูกพันต่อองค์กรเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความผูกพันทางความรู้สึก ด้านความ
ผูกพันต่อเนื่อง และด้านความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคม ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
ผูกพัน ในแต่ละด้าน ดังนี้ 

- ปัจจัยที่ก่อให้เกิดด้านความผูกพันทางความรู้สึก คือ ประสบการณ์ในการท างาน
การรับรู้ของพนักงานถึงขอบเขตความท้าทายของงาน บทบาทและเป้าหมายที่ถูกก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจนการยึดติดของพนักงาน พนักงานได้รับความเท่าเทียมกัน พนักงานมีความรู้สึกว่าเป็นคนส าคัญ
ต่อองค์กรความรู้สึกว่าองค์กรสามารถไว้วางใจได้  การรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงาน 
ของตน 

- ปัจจัยที่ก่อให้เกิดด้านความผูกพันต่อเนื่อง ได้แก่ อายุ ระยะเวลาในการท างาน
ความพึงพอใจในอาชีพ ความตั้งใจที่จะลาออก การรับรู้ถึงผลได้หรือผลเสียที่จะได้รับ โดยเปรียบเทียบ
งานของตนเองกับงานอ่ืน ๆ เช่น เงินทุนบ านาญที่อาจจะลดลงถ้าลาออกจากองค์กร การลงทุนใน
อาชีพและทักษะที่ใช้เฉพาะส าหรับงานนั้น ๆ 

- ปัจจัยที่ก่อให้เกิดด้านความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคม ได้แก่ ความผูกพัน
ต่อเพ่ือนร่วมงาน การพ่ึงพาองค์กร การมีส่วนร่วมในการบริหาร สิ่งที่ได้รับจากงาน เช่น อ านาจการ
ตัดสินใจ 

DuBois (ณรารัตน์ แป้นเมือง, 2550: 17; อ้างถึงใน DuBois, 1996: 123-136) พบว่าปัจจัย
ด้านการบริหารที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรมี 6 ประการ คือ 

1) การที่องค์กรหรือผู้บริหารให้การยอมรับและเอาใจใส่ต่อบุคลากร (Perception that the 
Employee is treated with Respect and Consideration by the Organization) 

2) การที่ผู้บริหารตระหนักถึงเรื่องคุณภาพและการบริการลูกค้า  (Perception that the 
Organization is Highly Concerned with Quality and Customer Service) 

3) การสั่งการของผู้บริหารที่แสดงถึงความชัดเจน และการเพ่ิมความรับผิดชอบในงาน 
(Clearly Defined Job and Responsibilities) 

4) ความสามารถของผู้บริหารในการออกแบบงานให้มีความท้าทาย (A Stimulating Job) 
เช่น การเพ่ิมคุณค่าเนื้องาน การให้อิสระในการใช้ความรู้และความสามารถอย่างเต็มที่  รวมทั้งให้
อ านาจในการตัดสินใจ 

5) การที่ผู้บริหารสามารถสื่อสารด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนงานและกิจกรรมของ
องค์กรแก่บุคลากร (Quality of Information Given to Employees on the Company Plans 
and Activities) 
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6)  การตระหนั กถึ งประสิ ทธิ ผลของการบริ หาร  (Perception of Administrative 
Effectiveness) 

4.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน 
ควำมหมำยของคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน 
Shrovan (กริชเพชร ชัยช่วย, 2544: 20; อ้างถึงใน Shrovan, 1982) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 

คุณภาพชีวิตในการท างานว่าคือ เป้าหมายในการพัฒนาองค์กรหรือเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้
องค์กรพัฒนาจากอีกด้านหนึ่ง (ไม่ด)ี ไปสู่อีกด้านหนึ่ง (ดี)  

Knox and Irving (1997) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณภาพชีวิตการท างานว่าเป็นสภาพการ
ด ารงชีวิตของบุคคลซึ่งจะต้องเป็นชีวิตที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถที่จะปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมการท างานได้เป็นอย่างดี 

ทิพวรรณ ศิริคูณ (2542: 18) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการท างานเป็นความรู้สึกของบุคคล
ในองค์กร ที่มีความต้องการที่จะท าให้ตนเองท างานในองค์กรได้อย่างมีความสุขเกิดความพึงพอใจใน
การท างาน ท าให้งานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งที่เป็นปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก ซึ่งปัจจัยภายในได้แก่ ความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจส่วนปัจจัยภายนอก
ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี การบริหารที่ดีมีคุณธรรม นั่นเอง 

วิชาญ สุวรรณรัตน์ (2543: 12) ได้ให้ความหมายไว้ว่าคุณภาพชีวิตในการท างาน คือ สภาพ
การท างาน โดยรวมทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับชีวิตการท างานของบุคคลที่ท าให้บุคคลมีความสุข มีอิสระใน
การตัดสินใจ มีความมั่นคง และเกิดความพึงพอใจในการท างานซึ่งจะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการ
ท างานที่ดีและมีคุณภาพ 

รุจี อุศศิลป์ศักดิ์  (2546: 8) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง 
การประเมินตนเองของพนักงานที่มีต่อประสบการณ์ที่ได้รับจากการท างานในองค์กร  เป็นการ
ตอบสนองความคาดหวังของพนักงาน ซึ่งท าให้พนักงานมีความพึงพอใจในงาน มีความสุขในการ
ท างาน ส่งผลให้พนักงานมีขวัญก าลังใจที่ด ีปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศิริพร พันธุลี (2546: 14) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณภาพชีวิตในการท างานหมายถึงความ
ผาสุกในงานของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงการมีสุขภาพจิตที่ดี เป็นผลสืบเนื่องมาจากการรับรู้ประสบการณ์
ในการท างาน ซึ่งท าให้พนักงานมีความสุขในการท างาน คุณภาพชีวิตในการท างานจะส่งผลต่อ
องค์การ 3 ประการ ประการแรก ช่วยเพ่ิมผลผลิตขององค์กร ประการที่สองช่วยเพ่ิมพูนขวัญและ
ก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นแรงจูงใจในการท างาน และประการสุดท้ายช่วยปรับปรุง
ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของบุคคลและองค์กรต่อไป 

จากนิยามความหมายข้างต้น ผู้ศึกษาจึงพอสรุปได้ว่าคุณภาพชีวิตในการท างานหมายถึง 
แนวคิดหรือทัศนคติที่บุคลากรได้รับจากการท างานท าให้เกิดความพึงพอใจมีความสุขในการท างาน
และมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ คุณภาพชีวิตในการท างานเป็นการสนองตอบความต้องการและความ
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คาดหวังของพนักงาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อองค์การและสมาชิกในรูปแบบต่าง ๆ หากองค์การใด
สมาชิก มีคุณภาพชีวิตงานต่ าย่อมก่อให้เกิดปัญหาติดตามมากมาย เช่น ความไม่พอใจในตัวงาน  
การถ่วงงาน การลดลงของผลิตผล พฤติกรรมองค์การในทางลบตลอดจนการลาออกจากองค์กร  
ซึ่งก่อให้เกิดความ สูญเสียค่าตอบแทนในกรณีที่บุคลากรไม่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ กระทั่งสูญเสียเวลา
ที่ต้องฝึกอบรมบุคลากรใหม่ให้มีความช านาญขึ้น ในทางตรงข้ามหากองค์กรได้ด าเนินการให้พนักงาน
ได้มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานที่เหมาะสมแล้ว ย่อมน าไปสู่ความพึงพอใจในงาน อันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของบุคลากรและขององค์กรได้ 

4.3 องค์ประกอบของคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน 
ค าว่าคุณภาพชีวิตของการท างาน (Quality of work life: QWL) เป็นค าที่ถูกน ามาใช้

บ่อยครั้งในการชี้วัดคุณภาพของประสบการณ์ทั้งหมดของผู้ปฏิบัติงาน ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ผู้บริหารจะ
ถูกคาดหวังมากขึ้นว่าเขามีหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกในการท างานขององค์กร  และใน
ขณะเดียวกันเขาจะถูกเรียกร้องให้ค านึงถึงคุณภาพชีวิตการท างานของสมาชิกผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
ควบคู่กันไปด้วย (อุดม ทุมโฆสิต, 2544: 31) ดังนั้น ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างาน ไว้ดังนี้ 

วิชาญ สุวรรณรัตน์ (2543: 16) ได้สรุปองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการท างานไว้ 5 ด้าน 
คือ ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ สภาพการท างานที่ปลอดภัยและสุขสบาย การพัฒนา
ความสามารถและความก้าวหน้า การยอมรับทางสังคม และความสมดุลในชีวิตการงานและครอบครัว 

Walton (ลัดดา ดวงรัตน์ , 2552: 40-41; อ้างถึงใน Walton, 1974: 12-16) ได้ก าหนด
เกณฑ์คุณภาพชีวิตการท างาน ซึ่งมีองค์ประกอบ 8 ประการ คือ 1) ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
เป็นธรรม 2) ด้านสภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัย 3) ด้านโอกาสที่ได้ใช้และพัฒนา
ความสามารถของบุคคล 4) ด้านโอกาสในความเจริญก้าวหน้าและมีความมั่งคงในการท างาน 5) ด้าน
บูรณาการทางสังคม ความเสมอภาคของบุคคล หรือการท างานร่วมกัน 6) ด้านความสอดคล้องกับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ 7) ด้านบทบาทของการท างานที่มีความสมดุล 8) ด้านการค านึงถึงประโยชน์
และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้ 

- ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) 
หมายถึง ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างที่ได้รับเพียงพอที่จะด ารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคมทั่วไปหรือไม่
ค่าจ้างที่ได้รับยุติธรรมหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบกับต าแหน่งของตนและต าแหน่งอ่ืนที่มีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกัน 

- สิ่งแวดล้อมที่ท างานถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (Safe and Healthy Working 
Conditions) หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรอยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้านร่างกายและสิ่งแวดล้อมของ
การท างาน ซึ่งจะก่อให้เกิดสุขภาพที่ไม่ดี และควรก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ถูก
สุขลักษณะ ซึ่งรวมถึงการควบคุมเก่ียวกับเสียงกลิ่น และการรบกวนทางสายตา 



733 
 

- การพัฒนาความสามารถของบุคคล (Development of Human Capacities)
หมายถึง ควรให้โอกาสแก่ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้ฝีมือ พัฒนาทักษะและความรู้ของตนเองซึ่งจะส่งผลให้
ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้สึกว่าตนมีค่า และมีความรู้สึกท้าทายจากการท างานของตนเอง 

- ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการงาน (Growth and Security) หมายถึง  
การให้ความสนใจต่อ 1) งานที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายจะมีผลต่อการด ารงไว้และการเพ่ิมพูน
ความสามารถของตนเอง 2) ความรู้และทักษะใหม่ ๆ จะน าไปใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงานในอนาคต       
3) ควรให้โอกาสในการพัฒนาทักษะความสามารถในงานของตน 

- การบูรณาการด้านสังคม (Social Integration) หมายถึง  การที่ผู้ปฏิบัติมี
ความรู้สึกว่าตนประสบความส าเร็จและเห็นว่าตนเองมีคุณค่า จะมีผลต่อบุคคลนั้นในด้านความเป็น
อิสระในความรู้สึกต่อชุมชนและสังคมว่ามีความส าคัญ การเปิดเผยของตนเอง ความรู้สึกว่าไม่มีการ
แบ่งชั้นวรรณะในหน่วยงาน และความรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นกว่าเดิม 

- ธรรมนูญในองค์การ (Constitutionalism) หมายถึง วิถีชีวิตและวัฒนธรรมใน
องค์การมีความเคารพในสิทธิส่วนตัวของแต่ละบุคคล มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย
รวมทั้งวางมาตรฐานการให้ผลตอบแทนที่ยุติธรรมแก่ผู้ปฏิบัติ 

- ความสมดุลของชีวิตโดยภาพรวม (The Total Life Space) หมายถึง การท างาน
ของบุคคลหนึ่งควรมีความสมดุลกับบทบาทชีวิตของบุคคลนั้นบทบาทนี้เกี่ยวกับการแบ่งเวลาซึ่งควรมี
สัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างการท างานและเวลาว่างส าหรับชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และสังคม 

- การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม (Social Relevance) หมายถึง กิจกรรมของ
หน่วยงานที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม จะท าให้เกิดการลดคุณค่าความส าคัญของงานและอาชีพ     
ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่รับรู้ว่า หน่วยงานของตนมีส่วน
รับผิดชอบต่อสังคมในการรณรงค์ด้านการเมืองและอ่ืน ๆ 

4.4 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ 
แรงจูงใจ คือพลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรมและยังก าหนดทิศทางและเป้าหมายของ

พฤติกรรมนั้นด้วย คนที่มีแรงจูงใจสูงจะใช้ความพยายามในการกระท าไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละ 
แต่คนมีแรงจูงใจต่ าจะไม่แสดงพฤติกรรมหรือไม่ก็ล้มเลิกการกระท าก่อนบรรลุเป้าหมาย โดยทฤษฎีที่
ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ และทฤษฎีของซิกมันด์ ฟรอยด์ ดังนี้ 

1) ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s Theory Motivation) อับราฮัม มาสโลว์ (A.H. 
Maslow) ค้นหาวิธีที่จะอธิบายว่าท าไมคนจึงถูกผลักดันโดยความต้องการบางอย่าง  ณ เวลาหนึ่ง 
ท าไมคนหนึ่งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพ่ือให้ได้มาซึ่งความปลอดภัยของตนเองแต่อีกคน
หนึ่งกลับท าสิ่งเหล่านั้น เพ่ือให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น ค าตอบของมาสโลว์ คือ ความต้องการ
ของมนุษย์จะถูกเรียงตามล าดับจากสิ่งที่กดดันมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลว์ได้จัดล าดับ
ความต้องการตามความส าคัญ คือ  
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- ความต้องการทางกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการพ้ืนฐาน คือ 
อาหาร ที่พัก อากาศ ยารักษาโรค  

- ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่า 
ความต้องการเพื่อความอยู่รอด เป็นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย  

- ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เป็นการต้องการการยอมรับจากเพ่ือน  
- ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) เป็นความต้องการการยกย่องส่วนตัว  

ความนับถือและสถานะทางสังคม  
- ความต้องการให้ตนประสบความส าเร็จ (Self-Actualization Needs) เป็นความ

ต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความต้องการท าทุกสิ่งทุกอย่างได้ส าเร็จ  
2) ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์  
ซิกมันด์ ฟรอยด์ (S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตัวมากนักว่าพลังทางจิตวิทยา

มีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพ่ิมและควบคุมสิ่งเร้าหลายอย่าง สิ่งเร้าเหล่านี้
อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดคาท่ีไม่ตั้งใจพูดมีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผล
และมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย่างมาก ขณะที่ ชาริณี (2535) ได้เสนอทฤษฎี
การแสวงหาความพึงพอใจไว้ว่า บุคคลพอใจจะกระท าสิ่งใด ๆ ที่ให้มีความสุขและจะหลีกเลี่ยงไม่
กระท าในสิ่งที่เขาจะได้รับความทุกข์หรือความยากล าบาก โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีนี้ได้ 
3 ประเภท คือ  

(1) ความพอใจด้านจิตวิทยา (Psychological Hedonism) เป็นทรรศนะของความ
พึงพอใจว่ามนุษย์โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ใด ๆ  

(2) ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (Egoistic Hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจ
ว่ามนุษย์จะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตัว แต่ไม่จ าเป็นว่าการแสวงหาความสุขต้องเป็นธรรมชาติ
ของมนุษย์เสมอไป  

(3) ความพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม (Ethical Hedonism) ทรรศนะนี้ถือว่ามนุษย์
แสวงหาความสุขเพ่ือผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรือสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่และเป็นผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ผู้หนึ่งด้วย 

4.5 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
มาริษา แก้วสุวรรณ (2562) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรองค์การบริหาร

ส่วนต าบล อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร จ านวน 152 คน ผลการวิจัย พบว่า ระดับความผูกพัน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความผูกพันอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน ด้านความเต็มใจ ด้านความ
ภูมิใจ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความคงอยู่ ด้านความเชื่อมั่น และด้านความภักดี ตามล าดับ 
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ธัญญพัทธ์ ฉัตรชัยมงคล (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรองค์การ
คลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ จ านวน 225 คน ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรองค์การคลังสินค้ามี
ระดับความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับสูง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ 
ปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้านลักษณะขององค์การ และปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน 

อมร สุวรรณนิมิต (2541: 150) ได้ศึกษาผลของปัจจัยด้านการบริหารที่มีต่อความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรทางการแพทย์ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรทางการแพทย์ 
320 คน ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผลวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรทางการแพทย์
ที่มีอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงานและต าแหน่งหน้าที่แตกต่างกันมีความยึดมั่นผูกพัน
ต่อองค์กรต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่ขนาดของโรงพยาบาล เพศ และ
สถานภาพสมรส ไม่มีผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร 2) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรทางการแพทย์ในกรณีที่ได้รับปัจจัยด้านการบริหารแตกต่างกัน  ได้แก่ 
การยกย่องให้เกียรติ คุณภาพการบริการ ความชัดเจนในงาน ความท้าทายในงาน และการให้ข้อมูล
ข่าวสาร พบว่ามีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 3) ผลการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวท านายและสร้างสมการพยากรณ์ความ
ยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรทางการแพทย์ พบว่า กลุ่มตัวแปรที่มีอ านาจพยากรณ์ความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์กร คือ การให้ข้อมูลข่าวสาร การยกย่องให้เกียรติระยะเวลาปฏิบัติงาน และต าแหน่ง
หน้าที่ 

ดุจดาว ศุภจิตกุลชัย (2545: 57-64) ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ในศูนย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า เจ้าหน้าที่ในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมีความผูกพัน
ต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก เจ้าหน้าที่ในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีลักษณะภูมิหลังส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์กร แต่ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายและประสบการณ์ที่ได้จากการท างานมี
ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

จารุวรรณ รักษาวงศ์ (2548: 51-56) ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก 
ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
และระดับต าแหน่ง ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 

ธีรเมธ จันทวะฤทธิ์ (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
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95 คน ผลการวิจัย พบว่า ระดับความผูกพันของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอแกด า 
จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  อยู่ในระดับมาก 
จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการมีส่วนร่วม ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือ
ประโยชน์ ด้านความมีใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมาย และ
ค่านิยมความภักดีต่อองค์กร และด้านการแสดงตน 

พิทักษ์ ติวสร้อย (2553) การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการบริหารที่มี
ผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ของลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือศึกษาศึกษาเปรียบเทียบ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาการท างานประเภทการจ้าง ที่มีผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของลูกจ้างชั่วคราว และ
เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงปัจจัยในด้านการบริหารในการสร้างความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์กร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ลูกจ้างชั่วคราวรายปี รายเดือนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
มหาสารคาม ปี 2551 รวมทั้งหมด 170 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสอบถามแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ Alpha=0.94 สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test (ANOVA) 
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

1) ลูกจ้างชั่วคราวโดยรวมและจ าแนกตามระดับการศึกษา ระยะเวลาท างานและประเภท
การจ้าง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของลูกจ้างชั่วคราว
โรงพยาบาลมหาสารคาม อยู่ในระดับมาก โดยมีด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ ปัจจัยด้านคุณภาพ

ของการบริการประชาชน ( =3.99) ปัจจัยด้านการยกย่องให้เกียรติ และปัจจัยด้านความท้าทายใน

งาน ( =3.98) ปัจจัยด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร ( =3.96) และปัจจัยด้านความชัดเจนในงาน  

( =3.93) 
2) ลูกจ้างชั่วคราวที่มีระดับการศึกษา ระยะเวลาท างาน และประเภทการจ้างแตกต่างกันมี

ความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน 
3) ข้อเสนอแนะการปรับปรุงปัจจัยด้านการบริหารในการสร้างความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร  

พบว่า ควรมีการปรับปรุงเงินเดือนและสวัสดิการให้ดีขึ้น รองลงมาคือ ควรมีการมอบหมายงานให้
สอดคล้องกับหน้าที่และภาระงานที่รับผิดชอบ และควรมีการสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างชั่วคราวได้
ท างานอย่างเต็มความสามารถ ตามล าดับ 

โดยสรุป ลูกจ้างชั่วคราวโดยรวมและจ าแนกตามระดับการศึกษา ระยะเวลาท างานและ
ประเภทการจ้าง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของลูกจ้ างชั่วคราว
โรงพยาบาลมหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงปัจจัยด้านการ
บริหารในการสร้างความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร 3 อันดับแรกคือ 1) ควรมีการปรับเงินเดือนและ
สวัสดิการให้ดีขึ้น 2) ควรมอบหมายงานให้สอดคล้องกับหน้าที่และภาระงานที่รับผิดชอบและ  
3) มีการสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างชั่วคราวอย่างเต็มความสามารถ 
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Dimitris และ Nancy (1992: 3-10) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความผูกพันต่อ
องค์กร โดยมีปัจจัย คือ วัฒนธรรมองค์กรที่มีลักษณะแบบมีอ านาจ เน้นบทบาท เน้นงาน เน้นบุคคล   
โดยศึกษากับผู้บริหารในโรงพยาบาลรัฐบาล กึ่งรัฐบาล เอกชน พบว่ามีความแตกต่างในรูปแบบ
วัฒนธรรมในแต่ละโรงพยาบาล โดยความแตกต่างของวัฒนธรรมในโรงพยาบาลเอกชนมีน้อยกว่า
โรงพยาบาลกึ่งรัฐบาล และโรงพยาบาลรัฐบาลมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมมากที่สุด  ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรจะต่ ากว่าในโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลกึ่งรัฐบา 

Dunham (1990: 3778-B) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร โดยศึกษาจาก
กลุ่มตัวอย่าง 9 กลุ่ม จ านวน 2,734 คน โดยได้น าองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์กรของ Allen 
และ Mayer มาศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์ประกอบของความผูกพันด้านจิตใจ ได้แก่ การรับรู้
ลักษณะงานในแง่ของความเป็นอิสระของงาน ความส าคัญของงาน เอกลักษณ์ของงานความ
หลากหลายของทักษะ การให้ผลย้อนกลับของหัวหน้า การพ่ึงพาได้ขององค์กร และการรับรู้ถึงการมี
ส่วนร่วมในการบริหาร ส่วนปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์กรได้แก่ อายุ อายุงาน
ความพึงพอใจในอาชีพ และความตั้งใจที่จะลาออก และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันด้านบรรทัดฐาน 
ได้แก่ ความผูกพันกับเพ่ือนร่วมงาน การพ่ึงพาได้ขององค์กร และการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

Kiyak, Namazi และ Kahana (1997: 223-246) ได้ศึกษาความผูกพันในการท างานและ
อัตราการลาออกจากงานของพนักงานหญิงที่ท างานในสถานดูแลผู้สูงอายุ  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสัมพันธ์ต่องานของบุคคล คือ ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันในงาน และอัตราการเปลี่ยน
งาน ส่วนสาเหตุของการลาออกจากงาน คือ บุคลิกภาพส่วนตัว ลักษณะของงาน ทัศนคติในการ
ท างาน นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อการลาออกของพนักงานคือ เจตนาในการลาออก 
รองลงมาคือ ระยะเวลาในการท างาน อายุของพนักงาน ความไม่พึงพอใจในการท างาน และประเภท
ของกิจการ ส าหรับความไม่พึงพอใจในการท างานจะเป็นปัจจัยหลักท่ีท าให้มีการลากออกจากงานมาก
ที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่า ขวัญและก าลังใจในการท างานจะช่วยลดอัตราการลาออกจากงานได้ 

Erstad (2001: 347-351) ได้ศึกษาความผูกพันที่เป็นเลิศต่อ The Forte Hotel Group     
ทั่วโลก 250 สาขา ระหว่างปี 1998-2000 โดยเริ่มปรับโครงสร้างเกี่ยวกับ Brand ให้มีความชัดเจน
มากขึ้นในต้นปี 1998 รวมทั้งปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมเพ่ือสร้างวัฒนธรรมเพ่ือสร้างความผูกพันของ
พนักงานในโรงแรมทุกคนทุกสาขา และจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับความผูกพันที่เป็นเลิศมากกว่าหนึ่งล้าน
ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 3 ปี ผลที่ได้รับกลับมาในทางบวก คือ พนักงานมีความพึงพอใจลูกค้ามีความ
พึงพอใจ ที่ชี้ชัดให้เห็นถึงความผูกพันที่เป็นเลิศในการท างาน เพราะพนักงานทุกคนควรมีความผูกพัน
ต่อองค์การหรือความผูกพันต่อแผนกงานอ่ืนที่ไม่ใช่แผนกตนเองเท่า ๆ กัน ไม่ว่าจะท างานกับองค์กร
มายาวนานเท่าใดก็ตาม ดังนั้น Forte จึงต้องพยายามสนับสนุนทุกกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความผูกพัน
เพ่ิมข้ึน และเพ่ือให้แน่ใจว่ามีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Forte ได้วางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ในระยะยาว
ที่ส่งเสริมการสะท้อนของความผูกพันที่เป็นเลิศ  
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McAulay, Zeitz และ Blau (2006: 571-596) ได้ศึกษาการทดสอบแนวคิดการผลัก-ดึง 
ระหว่างความผูกพันในการท างานของผู้ท างานแบบมืออาชีพ พบว่า ความมั่นคงในการท างานลดลง
เมื่อต้องการให้ลูกจ้างให้ค ามั่นสัญญาอย่างหนักแน่นต่อการท างานที่มีความเป็นมืออาชีพแบบใหม่ที่
ชดเชยให้กับสังคม และการสนับสนุนทางทรัพยากรที่ได้รับในระยะสั้น ๆ จากนายจ้างมีบางครั้ง 
ที่แสดงว่าความผูกพันนั้นได้มีการเพ่ิมขึ้นและเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อความผูกพันในองค์กรคือ 
การรับรู้ว่างานนั้นไม่มั่นคงปลอดภัย และความไม่มั่นคงในงาน ไม่เป็นการ “ผลัก”ความผูกพันของ
ลูกจ้างแบบอัตโนมัติ แต่ความผูกพันจะเกิดจากการ “ดึง” การรับรู้ในอาชีพ โดยคิดเป็นร้อยละ 90 
ของอัตราการตอบ นอกจากนี้จะแสดงถึงความมีนัยส าคัญโดยตรงและมีผลกระทบทางบวกต่อความ
ผูกพันแบบมืออาชีพ และความพึงพอใจของงาน และจะเป็นนัยส าคัญในทางตรงข้ามต่อความพึงพอใจ
ในงาน ที่มีความเครียด ผลกระทบทางอ้อมต่อความผูกพันแบบมืออาชีพต่อความเครียดของงานที่จะ
ส่งผลต่อความพึงพอใจของงาน และพบว่า ทุกด้านสามารถแสดงให้เห็นว่าความผูกพันแบบมืออาชีพ
นั้นจะต้องกระท าเป็นอย่างแรกต่อความพึงพอใจของงาน และการดูแลความเครียดในงาน ความ
ผูกพันแบบมืออาชีพเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความเครียดของงาน 
 
5. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันที่มีต่อองค์กรของ
บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ศึกษาระดับความผูกพันที่มีต่อองค์กรของบุคลากร
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี และข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและส่งเสริมการ
สร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี โดยมีกลุ่มประชากรที่
ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี จ านวน 71 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้นโดยมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลาย
ปิดและปลายเปิด เครื่องมือ กระบวนการสร้าง การหาคุณภาพ การให้คะแนน และเกณฑ์การประเมิน 
โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ แบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่  1 ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะค าถามแบบเลือกตอบซึ่ ง
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ประเภทต าแหน่ง 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรมีลักษณะแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบ่งเป็น ระดับความผูกพันมากที่สุด ระดับความ
ผูกพันมาก ระดับความผูกพันปานกลาง ระดับความผูกพันน้อย และระดับความผูกพัน น้อยที่สุด  
เป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย ด้านคุณภาพชีวิตการท างาน ลักษณะงาน ลักษณะองค์กร 
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการท างานในองค์กรที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี โดยจะก าหนดตามกรอบแนวคิดการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
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ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร มีลักษณะแบบสอบถามแบบ มาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบ่งเป็น ระดับความผูกพันมากที่สุด ระดับความผูกพันมาก 
ระดับความผูกพันปานกลาง ระดับความผูกพันน้อย และระดับความผูกพันน้อยที่สุด 

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็นการสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentile) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยการบรรยายเชิง
พรรณนา   

กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ  
         ตัวแปรต้น               ตัวแปรตำม 

 
6. ผลกำรศึกษำ 

ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงคิดเป็นร้อยละ 69.0 อายุ 51-60 ปี (ร้อยละ 42.30), ร้อยละ 85.9 มีสถานภาพสมรส, การศึกษา
ระดับปริญญาโท ร้อยละ 49.3 และส่วนใหญ่มีประเภทต าแหน่ง 38 ค (2) คิดเป็นร้อยละ 49.3 

ปัจจัยด้ำนลักษณะบุคคล 
     - เพศ     - อายุ       - สถานภาพ        
     - ระดับการศึกษา     - ประเภทต าแหน่ง 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กร 
1. คุณภาพชีวิตการท างาน 
    - ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม 
    - ด้านสภาพการท างานท่ีค านึงถึงความปลอดภยั 
    - ด้านโอกาสที่ได้ใช้และพัฒนาความสามารถของบุคคล 
    - ด้านโอกาสในความเจรญิก้าวหน้าและมีความมั่งคง
ในการท างาน 
    - ด้านบูรณาการทางสังคม ความเสมอภาคของบุคคล 
หรือการท างานร่วมกัน     
2. ลักษณะของงาน 
3. ลักษณะขององค์กร 
4. ประสบการณ์จากการท างานในองค์กร 

ควำมผูกพันต่อองค์กร 
1. การนึกถึงองค์กรในทางที่ดี 
2. มีความภูมิใจและเป็นส่วนหน่ึงของ

องค์กร 
3. ความพึงพอใจในงาน 
4. ความปรารถนาที่จะอยู่กับองค์กร 
5. การทุ่มเทความพยายามให้กับองค์กร

อย่างเต็มใจ 
6. การปกป้องรักษาช่ือเสียงและภาพ

ลักษณะขององค์กร 
7. การตระหนักถึงอนาคตขององค์กร 
8. ศรัทธาในเป้าหมายและค่านยิมของ

องค์กร 
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1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

อุดรธานี พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านประสบการณ์จากการท างานในองค์กร ( = 

4.34) ลักษณะขององค์กร ( =4.29) ลักษณะของงาน ( =4.28) และด้านคุณภาพชีวิตการท างาน 

( =4.21)  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสังกัด

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับมาก ( =4.21) และจ าแนกตามมิติ แบ่งเป็น 7 มิติ 
เมื่อจ าแนกเป็นมิติพบว่า ทุกมิติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการ

ค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ในระดับมาก ( =4.42) ด้านบูรณาการทางสังคม 

ความเสมอภาคของบุคคลหรือการท างานร่วมกัน อยู่ในระดับมาก ( =4.38) ด้านค่าตอบแทนที่

เพียงพอและเป็นธรรม อยู่ในระดับมาก ( =4.28) ด้านโอกาสที่ได้ใช้และพัฒนาความสามารถของ

บุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.22) ด้านบทบาทของการท างานที่มีความสมดุล อยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( =4.18) ด้านโอกาสในความเจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงในการท างาน อยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( =4.01) ด้านสถานภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก ( =3.98)  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านลักษณะของงานของบุคลากรสั งกัดส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับมาก ( =3.57) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ งานที่ท่านได้รับมอบหมายมีความเหมาะสม

กับความรู้ความสามารถของท่าน ( =4.40) ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างอิสระและ

สามารถใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจได้  ( =4.38) งานที่ท่านได้รับมอบหมายมีความท้าทาย

ความสามารถและจิตปัญญาของท่าน ( =4.32) และงานที่ท่านได้รับมอบหมายมีความหลากหลาย 

สามารถออกแบบและใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานได้ ( =4.02)   
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านลักษณะขององค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับมาก ( =4.29) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บังคับบัญชามีการก าหนดเป้าหมาย (KPI) 

ที่ชัดเจน ( =4.47) องค์กรมีขนาดที่เหมาะสมกับบุคลากรให้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ( =

4.30) ผู้บังคับบัญชามีการจัดสรรทรัพยากรที่ส าคัญในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ( =4.25) องค์กร

เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในฐานะเสมือนเป็นเจ้าขององค์กร ( =4.23) องค์กรมีการ

บริหารงานโดยการกระจายอ านาจจากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติ ( =4.19)  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านประสบการณ์จากการท างานในองค์กรของ

บุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.34) เมื่อจ าแนก
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ ได้แก่ องค์กรสนับสนุนให้มีการท างานเป็นทีมและสร้าง
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เครือข่ายการท างาน  ( =4.64) ส่วนข้ออ่ืน ๆ อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยได้แก่ องค์กรมีการสร้างความมั่นใจให้บุคลากรรู้สึกว่าจะไม่ทอดทิ้งและให้ความช่วยเหลือเมื่อ

ประสบปัญหา ( =4.30) องค์กรมีการตอบสนองและสร้างความมั่นคงว่าบุคลากรจะได้รับ

ผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ( =4.22) และองค์กรสนับสนุนให้มีการท างานเป็นทีม

และสร้างเครือข่ายการท างาน ( =4.21)  
2) ผลการศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

อุดรธานี พบว่า บุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่

ในระดับมาก ( =4.38) เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่า มีระดับมากที่สุด 1 ข้อ ได้แก่ การปกป้องรักษา
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรส่วนข้ออ่ืน ๆ อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  

ดังนี้ การตระหนักถึงอนาคตขององค์กร ( =4.50) ความภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ( =4.45)  

ความพึงพอใจในงาน ( =4.42) และการทุ่มเทความพยายามให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ ( =4.42) 

ความปรารถนาดีที่จะอยู่กับองค์กร ( =4.24) การนึกถึงองค์กรในทางที่ดี ( =4.20) ความศรัทธาใน

เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ( =4.15) 
ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมและเป็นรายข้อ ด้านการนึกถึงองค์กรในทางที่ดีของบุคลากร

สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี พบว่า บุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี      

มีความผูกพันต่อองค์กรด้านการนึกถึงองค์กรในทางที่ดี  โดยรวมอยู่ ในระดับมาก ( =4.20)                   
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ องค์กรท าให้ท่านรู้สึกอบอุ่น เมื่ออยู่ ในองค์กรเปรียบเหมือนครอบครัว  

( =4.29) และองค์กรท าให้ท่านมักกล่าวชมเชย ยกย่องการบริหารงานขององค์กรให้ผู้อ่ืนฟังเสมอ  

( =4.11) 
ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมและเป็นรายข้อ ด้านความภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของ

บุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี พบว่า บุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุดรธานี มีความผูกพันต่อองค์กรด้านความภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรโดยรวม อยู่ในระดับมาก 

( =4.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ ได้แก่ ในการปฏิบัติงานท่านมัก

ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพ่ือให้งานขององค์กรประสบความส าเร็จ ( =4.73) ส่วนข้ออ่ืน ๆ อยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การปฏิบัติตามนโยบายขององค์กร แม้เป็น

เรื่องยุ่งยาก แต่ท่านเต็มใจที่จะปฏิบัติตามเสมอ ( =4.47) องค์กรท าให้ท่านรู้สึกเป็นสถานที่ท างานที่ดี

ที่สุดแห่งหนึ่งในการท างาน ( =4.42) องค์กรท าให้ท่านรู้สึกว่าปัญหา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือปัญหาของ

ท่าน ( =4.18) 
ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมและเป็นรายข้อ ด้านความพึงพอใจในงาน ของบุคลากรสังกัด

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี  พบว่า บุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 

มีความผูกพันต่อองค์กรด้านความพึงพอใจในงานโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( =4.42) เมื่อจ าแนกเป็น
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รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ ได้แก่ องค์กรท าให้ท่านรู้สึกว่างานที่ท่านได้รับมอบหมายและ

ปฏิบัติมีประโยชน์ต่อตัวท่าน ( =4.52) ส่วนข้ออ่ืน ๆ อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย ดังนี้ องค์กรท าให้ท่านมีความรู้สึกว่างานที่ท่านท ามีคุณค่าต่อองค์กรและตัวท่าน ( =4.45)  
องค์กรท าให้ท่านมีความรู้สึกว่าอยากท างาน สนุกกับการท างาน และพึงพอใจต่อการท างาน แม้จะมี

ความเครียดและข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ้าง ( =4.38) และท่านมีความอดทนในการท างานอย่างไม่ย่อท้อ 

แม้ว่าจะมีอุปสรรค เพ่ือผลส าเร็จของงานและองค์กร ( =4.35) 
ความผู้พันต่อองค์กรโดยรวมและเป็นรายข้อ ด้านความปรารถนาที่จะอยู่กับองค์กรของ

บุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี พบว่า บุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุดรธานี มีความผูกพันต่อองค์กรด้านความปรารถนาที่จะอยู่กับองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

( =4.24) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ท่านเต็มใจที่จะปฏิบัติงานทุกอย่าง ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือที่จะได้ท างานในองค์กรนี้

ตลอดไป ( =4.33) องค์กรท าให้ท่านมีความคิดว่า แม้จะมีโอกาสได้งานที่ดีกว่า ท่านก็จะอยู่กับองค์กร

ไม่ไปที่อ่ืน ( =4.28) และองค์กรท าให้ท่านมีความรู้สึกว่า เงินไม่ได้เป็นปัจจัยหรือสิ่งส าคัญในการ

ลาออกจากการท างาน ( =4.11) 
ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมและเป็นรายขอ ด้านการทุ่มเทความพยายามให้กับองค์กรอย่าง

เต็มที่ ของบุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี  พบว่า บุคลากรสังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มีความผูกพันต่อองค์กรด้านการทุ่มเทความพยายามให้กับองค์กรอย่าง

เต็มที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.42) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ 
ได้แก่ ท่านพยายามปฏิบัติงานอย่างเตาที่ไม่เพียงเพ่ือตนเองเท่านั้น  แต่เพ่ือชื่อเสียงขององค์กรด้วย 

( =4.52) ส่วนข้ออ่ืน ๆ อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ องค์กรท าให้
ท่านมีความตั้งใจท างานและใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพ่ือน าพาหน่วยงานสู่

ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย ( =4.50) องค์กรท าให้ท่านอยากตอบแทนหน่วยงานด้วยการท างาน

อย่างเต็มความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ( =4.43) และองค์กรท าให้ท่านอยากท างานเพ่ือองค์กรให้มาก

ที่สุดโดยไม่หวังผลตอบแทน ( =4.22)   
ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมและเป็นรายข้อ ด้านการปกป้องรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์

ขององค์กร ของบุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี  พบว่า บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีมีความผูกพันต่อองค์กร ด้านการปกป้องรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ

องค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.62) เมื่อพิจารณาเป็นราข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ องค์กรท าให้ท่านอยากรักษาชื่อเสียงขององค์กร

ให้คงอยู่ ( =4.67) องค์กรท าให้ท่านมีความรู้สึกว่าการรักษาชื่อเสียงขององค์กรเป็นสิ่งส าคัญที่ท่าน

ต้องท า ( =4.63) และท่านมักจะกล่าวปกป้ององค์กรเมื่อมีข่าวในทางลบต่อองค์กร ( =4.56)   
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ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมและเป็นรายข้อ ด้านการตระหนักถึงอนาคตขององค์กรของ
บุคลากร สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี พบว่า บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุดรธานีมีความผูกพันต่อองค์กร ด้านการตระหนักถึงอนาคตขององค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก     

( =4.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ ได้แก่ องค์กรท าให้ท่านอยาก

ท างานเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของท่าน ( =4.52) ส่วนข้ออ่ืน ๆ อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ องค์กรท าให้ท่านอยากพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

และตลอดไป ( =4.50) และองค์กรท าให้ท่านคิดว่าอนาคตขององค์กรคืออนาคตของท่าน จึงต้องมี

การให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง ( =4.47)   
ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมและเป็นรายข้อ ด้านศรัทธาในเป้าหมายและค่านิยมของ

องค์กร ของบุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี พบว่า บุคลากรส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุดรธานีมีความผูกพันต่อองค์กร ด้านศรัทธาในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( =4.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ องค์กรท าให้ท่านมีความคิดว่า ความส าเร็จขององค์กรคือความส าเร็จของ

ท่าน ( =4.46) องค์กรเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านมีความตั้งใจในการท างาน ( =4.12) และท่านมี
ความคิดว่าแนวทางการด าเนินงานขององค์กรมีความสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินชีวิตของท่าน 

ซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน ( =3.88)   
 
7. สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ 

7.1 สรุปผลกำรศึกษำ 
การศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดอุดรธานี สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
1) บุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 51-60 ปี 

มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาโท ประเภทต าแหน่ง 38 ค (2)   
2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

อุดรธานี โดยรวมและรายด้าน 4 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
ด้านประสบการณ์จากการท างานในองค์กร ด้านลักษณะขององค์กร ด้านลักษณะของงาน และ 
ด้านคุณภาพชีวิตการท างาน 

3) บุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มีความผูกพันต่อองค์กร โดยรวมและ
รายด้าน 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการค านึ งถึง
ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านบูรณาการทางสังคม ความเสมอภาคของบุคคล หรือการ
ท างานร่วมกัน ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม ด้านโอกาสที่ได้ใช้และพัฒนาความสามารถของ
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บุคคล ด้านบทบาทของการท างานที่มีความสมดุล ด้านโอกาสในความเจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคง
ในการท างาน และด้านสถานภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัย 

7.2 อภิปรำยผล 
1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

อุดรธานี โดยรวมและรายด้าน 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ด้านประสบการณ์จากการท างานในองค์กร ด้านลักษณะขององค์กร ด้านลักษณะของงาน และด้าน
คุณภาพชีวิตการท างาน อาจเนื่องจากบุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีเป็นผู้ที่มี
อายุและประสบการณ์จากการท างานจากที่ท างานเดิม ซึ่งโอนมาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประกอบกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีมีการบริหารจัดการองค์กรที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแบ่ง
งานที่เป็นรูปธรรม มีลักษณะงานที่ชัดเจน จึงท าให้ปัจจัยดังกล่าวมีความส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญพัทธ์ ฉัตรชัยมงคล (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
คือ บุคลากรองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ จ านวน 225 คน ผลการศึกษา พบว่า บุคลากร
องค์การคลังสินค้ามีระดับความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับสูง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้านลักษณะขององค์การ และปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ในการท างาน 

2) บุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มีระดับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม
และรายด้าน 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการค านึงถึง
ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านบูรณาการทางสังคม ความเสมอภาคของบุคคล หรือ 
การท างานร่วมกัน ด้านค่าตอบแทนที่ เพียงพอและเป็นธรรม ด้านโอกาสที่ได้ใช้และพัฒนา
ความสามารถของบุคคล ด้านบทบาทของการท างานที่มีความสมดุล ด้านโอกาสในความเจริญก้าวหน้า
และมีความมั่นคงในการท างาน และด้านสถานภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้อง
กันงานวิจัยของธีรเมธ จันทวะฤทธิ์ (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ระดับความผูกพันของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการมีส่วนร่วม 
ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือประโยชน์ ด้านความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กรด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมความภักดีต่อองค์กร และด้านการแสดงตน 
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7.3 ข้อเสนอแนะ 
1) ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการศึกษาไปใช้งาน 

(1) ผู้บริหารควรน าข้อมูลนี้เป็นข้อสารสนเทศไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน 
ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาบุคลากรภายในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ให้บุคลากรเกิด
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้องมุมมองความคิด 

(2) ควรหาแนวทางที่จะท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรให้มากขึ้น โดยการ
ส่งเสริมให้บุคลากรให้ความส าคัญกับการด าเนินงานขององค์กร มีการวางแผน ตั้งเป้าหมาย ให้ขวัญ
ก าลังใจในการท างาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร 

(3) ควรมีการสร้างความเชื่อมั่นในองค์กร โดยการจัดอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้
บุคลากรได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับต าแหน่งงานของตนให้ชัดเจน เพ่ือจะท าให้
การปฏิบัติงานด าเนินไปอย่างมีจุดหมาย บุคลากรจะเกิดความภูมิใจและมีความรู้สึกมั่นคงในหน้าที่
การงาน 

2) ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
(1) ควรมีการศึกษาระดับความผูกพันที่มีต่อองค์กรสังกัดอ่ืนหรือมีขอบเขตของ

การศึกษาที่กว้างข้ึน เช่น ความผูกพันที่มีต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความผูกพันที่มีต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น เพ่ือใช้ในการพัฒนาองค์กรในอนาคตต่อไป 

(2) ควรมีการศึกษาระดับความผูกพันที่มีต่อองค์กร โดยเปรียบเทียบตัวแปรหลาย ๆ 
ตัว เช่น ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (อายุราชการ) มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 

(3) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันที่มีต่อองค์กรที่เป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึก
มากขึ้น เช่น การสัมภาษณ์ โดยแบ่งกลุ่มผู้ริหาร/ผู้อ านวยการ กลุ่มผู้ปฏิบัติ เป็นต้น 

(4) ควรมีการศึกษาตัวแปรด้านอ่ืนที่เป็นปัจจัยส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร เช่น 
โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อร่วมงาน ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ท างาน เป็นต้น 
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กำรศึกษำวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำทีข่องก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน 
กรณีศึกษำ ต ำบลตำลโกน และต ำบลตำลเนิ้ง อ ำเภอสว่ำงแดนดิน 

จังหวัดสกลนคร 

สุทธิวงศ์ รักษาภักดี* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรณีศึกษาต าบลตาลโกน 
และต าบลตาลเนิ้ง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษารูปแบบ หรือ 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 2) เพ่ือน าผลการศึกษา
เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีวิธี
การศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลผล การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียกระ
ทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 
จากที่ท าการปกครองอ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และใช้แบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
ผู้บริหารของอ าเภอสว่างแดนดิน ข้าราชการ ส่วนราชการ และก านัน ในพ้ืนที่กรณีศึกษาต าบล 
ตาลโกน และต าบลตาลเนิ้ ง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 โดยเป็นการสัมภาษณ์ความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  

ผลการศึกษาพบว่า มีรูปแบบและวีการประเมิน ดังนี้  
1) หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มี 3 ด้าน 4 องค์ประกอบ 

จ านวน 80 ข้อ มีความครอบคลุมด้านเนื้อหาและบทบาทภารกิจของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ยังไม่มี
ความชัดเจนและไม่สามารถ วัดระดับผลการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้  

2) วิธีการประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คณะกรรมการประเมินฯ จะพิจารณา
ผลการปฏิบัติหน้าที่ ทั้ง 3 ด้าน 4 องค์ประกอบ โดยคณะกรรมการประเมินฯ จะมีความเห็นว่า ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านมีผลการปฏิบัติงาน ในแต่ละข้อของการประเมินที่ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” ส่วนที่ 2 โดยให้
รับฟังความคิดเห็นของราษฎรในหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 20 คน เพ่ือประกอบการพิจารณาการประเมิน

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ของคณะกรรมการฯ หากผลการรับฟังความคิดเห็นจากราษฎร มีผลรวมความคิดเห็นของราษฎร 
เห็นว่า “ผ่าน” เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนที่คณะกรรมการฯ ก าหนด ถือว่า “ผ่าน”  

3) การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน จ านวน 3 คน ซึ่งประกอบด้วย นายอ าเภอเป็นประธาน 
หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ หรือก านันในพ้ืนที่ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ และปลัดอ าเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ท าหน้าที่ในการพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านว่า “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” 
มีความเห็นว่ายังไม่เพียงพอ ควรมีการเพ่ิมจ านวนคณะกรรมการฯ  

4) ผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นท่ีกรณีศึกษาต าบลตาลโกน 
และต าบลตาลเนิ้ง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีผลการประเมินในระดับ “ผ่าน ทุกคน 
แม้ว่าผลคะแนนที่ได้ในแต่ละเกณฑ์การประเมินจะต่างกัน และไม่สามารถที่จะวัดระดับคุณภาพของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านแต่ละคนออกมาได้     

5) พบปัญหาและอุปสรรค ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในต าบล
ตาลโกน และต าบลตาลเนิ้ง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ดังนี้  

(1) ปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนราษฎร จ านวน ไม่น้อยกว่ า 20 คน  
โดยส่วนมากราษฎรที่เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มักจะ
เป็นญาติ หรือ คนสนิท กับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท าให้มีราษฎร คนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น เกิดความไม่พอใจ และมีการร้องเรียนว่า ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะผลการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  

(2) หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 3 ด้าน 4 
องค์ประกอบ ยังไม่มีความชัดเจน และยังไม่สามารถวัดผลการปฏิบัติหน้าที่ หรือระดับคุณภาพของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้ โดยมีข้อเสนอแนะของงานวิจัย 

- ควรมีการก าหนดเกณฑ์และแบบค าถามในการประเมินให้มีความกระชับ และ
ชัดเจน เพ่ือให้สามารถวัดระดับคุณภาพของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ละคนได้  

- คณะกรรมการประเมิน ควรมีคณะกรรมการมากกว่า 3 คน และอย่างน้อยให้ต้อง
ประกอบด้วย นายอ าเภอ เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ หรือเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ทุกหน่วยงาน เป็นกรรมการ ก านันในพ้ืนที่ และปลัดอ าเภอ 
เป็นกรรมการและเลขานุการ  

- การรับฟังความคิดเห็นของราษฎร นอกจากจะกระท าโดยวิธีเปิดเผยแล้ว ควรจะ
ใช้วิธีการด้วย “วิธีลับ” ด้วย เพราะจะท าให้ราษฎร กล้าที่จะให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่แท้จริงได้  

- ควรเพ่ิมการประเมินในด้านหลักวิชาการ เช่น ทดสอบความรู้ด้านงานทะเบียน
ราษฎร งานนโยบาย และงานในหน้าที่อ่ืน ๆ เป็นต้น 
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ค ำส ำคัญ: รูปแบบและวิธีการประเมินผล, การปฏิบัติหน้าที่, ผู้ใหญ่บ้าน 
 
1. บทน ำ 

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 โดยมีที่มาและความส าคัญว่า “ก านัน
ผู้ใหญ่บ้านนับได้ว่าเป็นสถาบันที่มีความผูกพันกับสังคมไทยมาช้านาน โดยได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็น
ทางการ ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และด ารงอยู่มาจนถึง   
ทุกวันนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงทั้งที่มาและอ านาจหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านอยู่
ตลอดเวลา  

ในเรื่องที่มาของก านันและผู้ใหญ่บ้านนั้น พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 
2457 บัญญัติให้ผู้ใหญ่บ้านมาจากการ “เลือก” ของประชาชนในหมู่บ้าน ในขณะที่ก านันให้มาจาก
การ “คัดเลือกกันเอง” ของผู้ใหญ่บ้าน การมีที่มาลักษณะเช่นนี้ท าให้ก านันและผู้ใหญ่บ้านมีความ
เข้าใจว่าตนเองเป็น “ผู้แทน” ของประชาชนในต าบลและหมู่บ้านเช่นเดียวกับนายกองค์ก ารบริหาร
ส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์ก ารบริหารส่วนต าบล 

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  พระพุทธศักราช 2457 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 
2551 ได้แก้ไขวาระการด ารงต าแหน่งของผู้ใหญ่บ้านจากวาระ 5 ปี เป็นให้ด ารงต าแหน่งจนอายุครบ 
60 ปี และก าหนดให้ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงก านัน เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอในการปฏิบัติหน้าที่และเป็น
หัวหน้าราษฎรในหมู่บ้าน เพื่อให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานใน
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษา ความมั่นคงภายใน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักที่ส าคัญ จึงได้
มีการก าหนดมาตรการในการควบคุม ดูแลอย่างเข้มงวด เช่น การลงโทษทางวินัยเช่นเดียวกับ
ข้าราชการ นอกจากนี้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 มาตรา 14 (11) 
ได้ก าหนดเหตุที่ผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากต าแหน่งว่า “ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งต้องท า
อย่างน้อยทุก 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” ทั้งนี้ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) 
พ.ศ. 2551 ระบุให้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษานั้น มีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดให้ราษฎรในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านด้วยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ระบุ
ให้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้นมีความ
จ าเป็นที่จะต้องก าหนดให้ราษฎรในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้านด้วยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ผู้ใหญ่บ้าน 
ซึ่งรวมถึงก านัน เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้าน     
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เป็นส่วนหนึ่งของราชการส่วนภูมิภาค อีกทั้งยังมีบทบาทส าคัญในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
การอ านวยความเป็นธรรม ในสังคม การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน 
การประสานอ านวยความสะดวกแก่ราษฎรในการติดต่อขอรับบริการ จากส่วนราชการต่าง ๆ การรับ
ฟังปัญหาและน าความเดือดร้อนทุกข์สุขและความต้องการที่จ าเป็นของราษฎรแจ้งต่อทางราชการ
เพ่ือให้ความช่วยเหลือ การสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการในพ้ืนที่ การดูแลให้ราษฎรใน
พ้ืนที่ปฏิบัติตามกฎหมาย การอบรมชี้แจงให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในข้อราชการให้ความ
ช่วยเหลือในกิจการสาธารณะประโยชน์ รวมถึงปฏิบัติภารกิจตามนโยบายรัฐบาลหรืองานอ่ืนตาม
กฎหมายก าหนด จะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่บ้านยังมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐ ตัวแทนของราษฎรเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องทุกข์ ความเดือดร้อนของราษฎรเพ่ือน าเสนอต่อส่วนราชการ ท าให้ผู้ใหญ่บ้านนั้นมีความส าคัญ 
ในการปกครองที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐเอง และหน่วยงานของรัฐกับประชาชน 
เป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นท่ีมากที่สุด 

นอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ที่ต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่แล้ว 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังเป็นตัวแทนของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกระทรวง ทบวง กรม ตามที่กฎหมาย
ก าหนด และยังเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่
เฉพาะของก านันผู้ใหญ่บ้าน เช่น เป็นตัวแทนของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกกระทรวง ทบวง กรม 
ที่มิได้ถ่ายโอนไปให้ท้องถิ่น ด าเนินการอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับความอาญา ในฐานะเป็นพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจตามมาตรา 2 (1) (16) มาตรา 72 และมาตรา 92 แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา การเป็นผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทของราษฎรในท้องที่ รวมถึงการเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะให้อ านาจไว้ เช่น พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. 2526 
พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม      
พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 พระราชบัญญัติการรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 
พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 
ประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่ให้อ านาจ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านไว้เป็นการเฉพาะ และการ
ปฏิบัติงานภารกิจหรืองานอ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือตามที่กระทรวง 
ทบวง กรม หน่วยงานอื่นของรัฐ เช่น น านโยบายที่ส าคัญของรัฐ หรือนโยบายเร่งด่วนของรัฐไปปฏิบัติ
ให้สัมฤทธิผล การด ารงอยู่ของก านันผู้ใหญ่บ้านมีความส าคัญอย่างมาก เพราะก านันผู้ใหญ่บ้าน 
มีหน้าที่ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นผู้เสนอ
ความต้องการของราษฎรในท้องที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประสานงานตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ให้ถูกต้อง โปร่งใส และ
เป็นไปตามกฎหมาย และอ านาจของผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนกันกับองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด แต่เป็นการมีอ านาจหน้าที่ในการสนับสนุน ร่วมมือประสานงานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นการด าเนินการนโยบาย
บริการสาธารณะที่ได้รับการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง ในขณะที่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีอ านาจหน้าที่
ในการดูแลด้านการปกครอง การรักษาความสงบเรียบร้อย การอ านวยความเป็นธรรม รวมถึงการ
เสริมสร้างความมั่นคงในต าบลและหมู่บ้านเป็นหลัก ดังนั้น เมื่อเห็นความส าคัญของสถาบันก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน การคงอยู่ของสถาบันดังกล่าวภายใต้ กระแสความผันผวนทางการเมือง ดังที่ได้กล่าวแล้ว  
ย่อมมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ตามเงื่อนไขแห่ง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 มาตรา 14 (11) ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ 
ต้องการประเมินขีดความสามารถที่จ าเป็นต้องปฏิบัติงานให้บรรลุสัมฤทธิผล ซึ่งจะเป็นการวัดเพ่ือ
น าไปเปรียบเทียบกับความคาดหวังที่ก าหนดไว้ในรูปแบบวัตถุประสงค์ โดยให้ประชาชนเข้ามา มีส่วน
ร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน”   

ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่ท างานในต าแหน่งปลัดอ าเภอ ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอ 
และมีความเกี่ยวข้องกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยตรงและมีบทบาทและส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และต้องการวัดผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยต้องการศึกษาว่า รูปแบบ วิธีการ ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบฯ สามารถวัดผลงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ หรือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
ได้จริง หรือไม่อย่างไร หรือ ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความสอดคล้อง
กับผลการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือไม่อย่างไร เพ่ือน าผลการศึกษามาใช้เป็นข้อมูลเป็น
แนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือยกระดับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสนองนโยบายรัฐบาล เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนต่อไป รวมทั้งเป็นแนวทางในการเสนอแนะเกี่ยวกับ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอนาคตต่อไป     
  
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย   

2.1 เพ่ือศึกษารูปแบบ หรือ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 
พ.ศ. 2559 

2.2 เพ่ือน าผลการศึกษาเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต่อไป 
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3. วิธีกำรศึกษำและค ำถำมกำรวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษา รูปแบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน          

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 ว่าวิธีการหรือรูปแบบที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านนั้น สามารถวัดผลการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้ตรงกับผลการปฏิบัติงานจริงของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือไม่ อย่างไร ผู้ศึกษาจึงใช้เครื่องมือ ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลเพ่ือการศึกษา 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ข้อมูลผลการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ของกัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อด ารงต าแหน่งครบ 4 ปี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 จากที่ท าการปกครองอ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยได้รับความ
อนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งจากนายอ าเภอสว่างแดนดิน 

3.2 ใช้แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารของอ าเภอสว่างแดนดิน ข้าราชการ ส่วนราชการประจ าอ าเภอ 
และก านัน ในพ้ืนที่อ าเภอสว่างแดนดิน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย นายอ าเภอสว่างแดนดิน ปลัดอ าเภอ ปศุสัตว์อ าเภอ
สว่างแดนดิน ก านัน ในพ้ืนที่ต าบลตาลโกน และต าบลตาลเนิ้ง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ซึ่งค าถามที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิด ซึ่งแบบสัมภาษณ์ มี 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามปลายเปิดข้อมูลทั่วไป ของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ-สกุล เพศ 
อายุ สังกัดหน่วยงาน ต าแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่อ าเภอสว่างแดนดิน 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือสอบถามปัญหา อุปสรรคในการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกา
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 ในพ้ืนที่ต าบลตาลโกน และต าบลตาลเนิ้ง 
อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ส่วนที่ 4 เป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบ และวิธีการที่
ใช้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้าน 

จากนั้น น าข้อมูลผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้จากที่ท าการ
ปกครอง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ที่ได้รับการประเมินฯ ซึ่งประกอบด้วย ผลการประเมิน 
3 ด้าน ดังนี้ 
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1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ และงานตามนโยบายของรัฐบาล 
2) ด้านคุณลักษณะความเป็นผู้น าและหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
3) ด้านความพึงพอใจ  
และน ามาวิเคราะห์ร่วมกับความคิดเห็นของนายอ าเภอสว่างแดนดิน ปลัดอ าเภอ ปศุสัตว์

อ าเภอสว่างแดนดิน ก านัน ในพ้ืนที่ต าบลตาลโกน และต าบลตาลเนิ้ง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร ต่อรูปแบบและวิธีการที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน และ 
น าข้อคิดเห็นที่ได้ จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ว่ารูปแบบและวิธีการฯ นั้นสามารถวัดผลการ
ปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้ตรงกับผลการปฏิบัติงานจริงของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือไม่ อย่างไร 
 
4. ผลกำรศึกษำ 

ผลการศึกษาพบว่ามีรูปแบบและวิธีการประเมินดังนี้   
1) หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มี 3 ด้าน 4 องค์ประกอบ 

จ านวน 80 ข้อ มีความครอบคลุมด้านเนื้อหาและบทบาทภารกิจของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ยังไม่มี
ความชัดเจนและไม่สามารถวัดระดับผลการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้  

2) วิธีการประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คณะกรรมการประเมินฯ จะพิจารณา
ผลการปฏิบัติหน้าที่ ทั้ง 3 ด้าน 4 องค์ประกอบ โดยคณะกรรมการประเมินฯ จะมีความเห็นว่า ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านมีผลการปฏิบัติงาน ในแต่ละข้อของการประเมินที่ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” ส่วนที่ 2 โดยให้
รับฟังความคิดเห็นของราษฎรในหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 20 คน เพ่ือประกอบการพิจารณาการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ หากผลการรับฟังความคิดเห็นจากราษฎร มีผลรวมความคิดเห็นของราษฎร 
เห็นว่า “ผ่าน” เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนที่คณะกรรมการฯ ก าหนด ถือว่า “ผ่าน”  

3) การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน จ านวน 3 คน ซึ่งประกอบด้วย นายอ าเภอเป็นประธาน 
หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ หรือก านันในพ้ืนที่ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ และปลัดอ าเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท า
หน้าที่ในการพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านว่า “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” มี
ความเห็นว่ายังไม่เพียงพอ ควรมีการเพ่ิมจ านวนคณะกรรมการฯ  

4) ผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ต าบลตาลโกนและต าบล
ตาลเนิ้ง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีผลการประเมินในระดับ “ผ่าน ทุกคนแม้ว่าผล
คะแนนที่ได้ในแต่ละเกณฑ์การประเมินจะต่างกัน และไม่สามารถที่จะวัดระดับคุณภาพของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านแต่ละคนออกมาได้       

5) พบปัญหาและอุปสรรค ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในต าบล
ตาลโกน และต าบลตาลเนิ้ง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ดังนี้ (1) ปัญหาในการพิจารณา
คัดเลือกผู้แทนราษฎร จ านวน ไม่น้อยกว่า 20 คน โดยส่วนมากราษฎรที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
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ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มักจะเป็นญาติ หรือ คนสนิท กับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ท าให้มีราษฎร คนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เกิดความไม่พอใจ และมีการร้องเรียนว่า 
ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะผลการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน (2) 
หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 3 ด้าน 4 องค์ประกอบ ยังไม่มีความ
ชัดเจน และยังไม่สามารถวัดผลการปฏิบัติหน้าที่ หรือ ระดับคุณภาพของก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้  
   
5. สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลกำรศึกษำ 
จากการศึกษารูปแบบ วิธีการประเมินผลการการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

กรณีศึกษา ต าบลตาลโกน และต าบลตาลเนิ้ง  อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร พบว่า  
โดยภาพรวมของรูปแบบ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน  
พ.ศ. 2559 เป็นเรื่องที่ดีมาก และมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะใช้เป็นเครื่องมือ ในการ
ก าหนดมาตรการในการควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือ
ตอบสนองต่อภารกิจงานและเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ในระดับพ้ืนที่ได้ และตาม
รูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในหลักการ 
มีความเหมาะสม และครอบคลุมเนื้อหา หรือภารกิจหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านแล้ว เพียงแต่ต้องมี
การพัฒนาให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพ่ือให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ได้อย่างแท้จริง และสามารถน าข้อมูลการประเมิน ไปก าหนดเป็นมาตรการในการควบคุมและพัฒนา
ศักยภาพของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้อย่างตรงจุด ซึ่งจากการศึกษาผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ 
ในพ้ืนที่ต าบลตาลโกน และต าบลตาลเนิ้ง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร พบว่า มีผลการ
ประเมิน ในระดับ “ผ่าน” ทุกคน แต่ผลการประเมินนั้นไม่สามารถที่จะวัดระดับคุณภาพของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านแต่ละคนออกมาได้ โดยผลการศึกษา พบว่า แม้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จะมีผลคะแนนของ 
การประเมินฯ ที่แตกต่างกัน โดยจะเห็นได้ว่าแม้ผู้ใหญ่บ้านจะมีคะแนนผลการประเมินที่ต่างกัน 
แต่ผลการประเมินที่ได้ คือ ทุกคนมีผลการประเมินในระดับ “ผ่าน” เท่ากัน และไม่ได้มีการจัดระดับ
คุณภาพของผลการประเมินก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เอาไว้ด้วย จึงท าให้อ าเภอไม่สามารถที่จะทราบระดับ
คุณภาพ และไม่มีข้อมูลที่ได้จากผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ไปใช้ใน
ก าหนดมาตรการ เพ่ือการพัฒนาหรือ ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงมีความ
ยากในการก ากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ ได้ตรงจุด แต่อย่างไรก็ตาม จากการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ท่ีผ่านมา ท าให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความตื่นตัว ในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น รวมทั้งมี
การพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สามารถตอบสนองงานตามนโยบาย และให้ความส าคัญและดูแล 
เอาใจใส่ราษฎรของตนเองมากขึ้น 



756 
 

และจากการศึกษาในพ้ืนที่  ต าบลตาลโกน และต าบลตาลเนิ้ง  อ าเภอสว่างแดนดิน        
จังหวัดสกลนคร พบปัญหาและอุปสรรค ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ดังนี้ 

1) ปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนราษฎร จ านวน ไม่น้อยกว่า 20 คน 
เนื่องจากมีการก าหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 20 คน          

เมื่อคณะกรรมการมีการลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นของราษฎรเสร็จแล้ว ราษฎรที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มักจะเป็นญาติ หรือ คนสนิท กับก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ท าให้มีราษฎร คนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เกิดความไม่พอใจ และมีการ
ร้องเรียนว่า ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะผลการปฏิบัติงานของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  

2) หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 3 ด้าน 4 องค์ประกอบ 
ยังไม่มีความชัดเจนและยังไม่สามารถวัดผลการปฏิบัติหน้าที่ หรือ วัดระดับคุณภาพ ท าให้อ าเภอไม่
สามารถก าหนดมาตรการ ในการพัฒนา หรือส่งเสริมศักยภาพของก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้ตรงจุด รวมทั้ง
มีความยากในการก ากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติหน้าที่  

5.2 อภิปรำยผล 
จากการศึกษารูปแบบ วิธีการประเมินผลการการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

กรณีศึกษา ต าบลตาลโกน และต าบลตาลเนิ้ง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สามารถอภิปราย
ได้ดังนี้  

1) คณะกรรมการประเมิน 3 คน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน จ านวน 3 คน          

ซึ่งประกอบด้วย นายอ าเภอ เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ หรือก านันในพ้ืนที่ หรือ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ และปลัดอ าเภอ 
เป็นกรรมการและเลขานุการ เห็นว่าในการประเมินฯ ยังมีคณะกรรมการน้อยเกินไปเพราะ 
คณะกรรมการเพียง 3 คน ไม่สามารถที่จะทราบภารกิจหรือครอบคลุมภารกิจ บทบาทหน้าที่ของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ทั้งหมด โดยมองว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทหน้าที่ และเกี่ยวข้องกับงานของ
ทุกกระทรวง ทบวง กรม 

2) หลักเกณฑ์ ที่ใช้ในการประเมิน 3 ด้าน 4 องค์ประกอบ จ านวน ไม่น้อยกว่า 80 ข้อ ได้แก่      
(1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่และงานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล (2) การประเมินผลด้านคุณลักษณะ
ความเป็นผู้น าและหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (3) ด้านความพึงพอใจ (ไม่น้อย
กว่า 20 ข้อ) มีความเหมาะสมและครอบคลุมภารกิจของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ยังไม่มีความชัดเจน 
ด้านตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวคือ ไม่สามารถวัดระดับคุณภาพหรือผลการ
ปฏิบัติงานงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้จริง อีกทั้งมีความคิดเห็นว่า การน าหลักการทรงงาน มาเป็น
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เกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นเกณฑ์ที่ยากเกินไปส าหรับก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และเกณฑ์ด้านนี้ และแบบการประเมินสามารถวัดผลการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

3) การรับฟังความคิดเห็นจากราษฎรในพ้ืนที่ ไม่น้อยกวา 20 คน ซึ่ง 20 คน ที่เข้ามาแสดง
ความคิดเห็นนี้ อาจจะยังไม่สามารถสะท้อนความคิดเห็นของราษฎร ทั้งหมู่บ้านได้ อีกทั้งการแสดง
ความเห็น โดยวิธีการเปิดเผยอาจจะยังไม่เพียงพอ เนื่องจากราษฎร อาจไม่กล้าแสดงความคิดเห็นได้
เต็มที่อีกทั้ง เห็นว่าความพึงพอใจเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ ที่ส่วนราชการและภาครัฐจะต้องให้
ความส าคัญเป็นล าดับแรก เพราะการที่ประชาชนจะสนับสนุน หรือ มีความพึงพอใจ ในบทบาทของ
งานในภาครัฐ เพียงใดนั้น ก านัน ผู้ใหญ่บ้านถือเป็นหลักส าคัญ ที่จะเป็นเครื่องมือ ให้ประชาชนได้
สะท้อนความคิดเห็นได้ และการแสดงความคิดเห็นของราษฎร 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิธีการประเมินผลการการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

กรณีศึกษา ต าบลตาลโกน และต าบลตาลเนิ้ง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ครั้งนี้ เพ่ือศึกษา
รูปแบบ หรือ วิ ธี การประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที่ ของ ก านัน ผู้ ใหญ่บ้ าน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน       
พ.ศ. 2559 เพื่อที่จะน าข้อมูลผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางและข้อมูลเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอนาคต  ซึ่งจากการศึกษามี
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการ ดังนี้ 

1) ข้อเสนอแนะส ำหรับน ำผลงำนวิจัยไปใช้ 
(1) ควรมีการก าหนดเกณฑ์และแบบค าถามในการประเมินให้มีความกระชับ และ

ชัดเจน เพ่ือให้สามารถวัดระดับคุณภาพของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ละคน ได้ เช่น ให้สามารถวัดระดับ
คุณภาพของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกเป็น ระดับต่าง ๆ ได้ เช่น ระดับ 1 2 3 4 หรือ ระดับ ดีเยี่ยม 
ดี ปานกลาง และปรับปรุง เป็นต้น โดยเฉพาะการน าเอาหลักการทรงงาน 23 ข้อ ของพระบาทสมเด็จ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเป็นเกณฑ์ในการประเมินผล หากกรมการปกครองจะใช้เป็น
เกณฑ์การประเมินต่อไป ควรมีความชัดเจนและมีตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม 

(2) คณะกรรมการประเมิน ควรมีคณะกรรมการมากกว่า 3 คน และอย่างน้อยให้
ต้องประกอบด้วย 

- นายอ าเภอ เป็นประธาน 
- หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ

ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ทุกหน่วยงาน เป็นกรรมการ 
- ก านันในพ้ืนที่  
- ปลัดอ าเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ  
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(3) การรับฟังความคิดเห็นของราษฎร นอกจากจะกระท าโดยวิธีเปิดเผยแล้ว ควรจะ
ใช้วิธีการด้วย “วิธีลับ” ด้วย เพราะจะท าให้ราษฎร กล้าที่จะให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่แท้จริงได้ 

(4) ควรเพ่ิมการประเมินในด้านหลักวิชาการ เช่น ทดสอบความรู้ด้านงานทะเบียน
ราษฎร งานนโยบาย และงานในหน้าที่อ่ืน ๆ เป็นต้น 

2) ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
การศึกษาครั้งนี้ มีข้อจ ากัดด้านของเวลาในการศึกษาและเครื่องมือในการศึกษา และเป็น

การศึกษารูปแบบและวีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน  
ในประเด็นกว้าง ๆ เท่านั้น โดยยังไม่ได้มีการเจาะลึกในประเด็นส าคัญ เช่น ความชัดเจนของตัวชี้วัด
ของแบบการประเมิน อีกทั้งมีข้อจ ากัดในเรื่องของจ านวนผู้ให้การสัมภาษณ์ ซึ่งอาจจะยังไม่ครอบคลุม    
ทุกคนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพียงในพ้ืนที่ ต าบลตาลโกน 
และต าบลตาลเนิ้ง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เท่านั้น จึงอาจจะท าให้ผลการศึกษาไม่ได้เป็น
ไม่ตรงกับผลการศึกษา กรณีศึกษาอ่ืน เมื่อเทียบกับ ผลการศึกษาจากทุกอ าเภอ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ 
ผู้วิจัยขอเสนอว่า หากมีผู้ที่สนใจจะศึกษารูปแบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 สามารถด าเนินการศึกษาต่อไปได้ โดยศึกษาแบบเจาะลึกถึงเกณฑ์การให้
คะแนนในแบบประเมินการก าหนดตัวชี้วัดของแบบประเมินเพื่อให้สามารถวัดผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้จริง และควรมีการศึกษาในพ้ืนที่อ าเภออ่ืน ๆ อีก 877 อ าเภอ ทั่วประเทศ 
เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้ เป็นข้อมูลเสนอแนะต่อกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนา
รูปแบบประเมินก านัน ผู้ใหญ่บ้านต่อไป 
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ปัจจัยท่ีมีควำมสัมพันธต์่อพฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพในกำรป้องกัน
โรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหติสูง ของประชำชนอำย ุ35 ปีข้ึนไป  

บ้ำนโนนสำ ต ำบลนำมว่ง อ ำเภอประจักษ์ศิลปำคม จังหวัดอดุรธำน ีปี 2562 

สุพัตรา แซ่ลี้* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการป้องกัน
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ของประชานอายุ 35 ปีขึ้นไป ในบ้านโนนสา ต าบลนาม่วง 
อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี” จ านวน 35 ราย เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน-โรคความดันโลหิตสูงและการสนับสนุนทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล วิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่า  
1) ผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่

ต่างกัน ได้แก่ อายุ พบว่าอายุระหว่าง 35-44 ปี มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการป้องกันโรค 

เบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับมากที่สุด ( =4.37, S.D.=0.?) ระดับการศึกษา พบว่า
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิตสูงในระดับมากที่สุด ( =4.41, S.D.=0.38) รายได้ พบว่ารายได้ระหว่าง 5,000-
9,999 บาท/เดือน มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

ในระดับมากที่สุด ( =4.28, S.D.=0.74) อาชีพ พบว่าอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวมีพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับมากที่ สุด ( =4.37, 
S.D.=0)   

2) ผลการศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน-โรคความดันโลหิตสูงและการสนับสนุนทาง
สังคม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับมากที่สุด 
แต่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในระดับที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 45.71 มีพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับมาก ( =2.95, S.D.=0.06)   
ร้อยละ 28.57 มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงใน

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
E-mail: Shaayen@gmail.com 
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ระดับปานกลาง ( =2.86, S.D.=0.09) และร้อยละ 25.72 มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการ

ป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับมากที่สุด ( =2.95, S.D.=0.07) 

ค ำส ำคัญ: โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, การสนับสนุนทางสังคม 
 
1. บทน ำ 

สถานการณ์ปัจจุบันกลุ่มโรคไม่ติดต่อเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลก และอันดับหนึ่ง  
ในประเทศไทย ทั้งจ านวนการเสียชีวิตและภาระโรคโดยรวม ในประเทศไทยภาระโรคเกิดจากกลุ่มโรค
ไม่ติดต่อหลักส าคัญ ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง ประชากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง (กรมควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, 2562) จากสถิติของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานีปี 2562 พบว่าประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองและพบว่าเป็นโรคความ
ดันโลหิตสูง 144,504 คน และเสียชีวิตจากโรคความดันโลหิตสูง 1,068 คน คิดเป็นร้อยละ 0.73 
เป็นโรคเบาหวาน 98,105 คน และเสียชีวิตจากโรคเบาหวาน 729 คน คิดเป็นร้อยละ 0.74 เป็นโรค
หลอดเลือดสมอง 13,255 คน เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง 226 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70 และ 
เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด 6,636 คน เสียชีวิตจากโรคโรคหัวใจและหลอดเลือด 189 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.84 (ศูนย์ข้อมูลสุขภาพท่ี 8 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี, 2562)  

จากการส ารวจข้อมูลทางด้านสุขภาพปี พ.ศ. 2562 ของต าบลนาม่วง อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม 
จังหวัดอุดรธานีพบว่ามีผู้ป่วยเบาหวานทั้งสิ้น 444 คนคิดเป็นร้อยละ 24.91 โรคความดันโลหิตสูง 
จ านวน 667 คน คิดเป็นร้อยละ 37.42 โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในคนเดียว 326 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.29 ของประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป และพบว่าเป็นผู้ป่วยเบาหวาน 
บ้านโนนสา 43 คน คิดเป็นร้อยละ 9.68 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงบ้านโนนสา 75 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.24 และผู้ป่วยทั้งโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงบ้านโนนสา 51 คน คิดเป็นร้อยละ15.64 
ของประชากรผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวาน-โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งบ้านโนนสามีผู้ป่วยจ านวนมากที่สุดใน 
14 หมู่บ้าน นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยปีละ 6-8 คน ท าให้ยอดผู้ป่วยเบาหวานและ 
ความดันโลหิตสูงเพ่ิมขึ้นทุกปีส่งผลให้สถานบริการต้องเพ่ิมภารกิจในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้นและ 
เพ่ิมงบประมาณในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มากขึ้นเรื่อย ๆ ในปี 2562 ที่ผ่านมาผลการคัดกรอง
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูงในกลุ่มเป้าหมาย 3,635 คน พบกลุ่มสงสัยผู้ป่วย
เบาหวานรายใหม่ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 1.26 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.25 (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี, 2562) 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูงของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ในบ้านโนนสา ต าบลนาม่วง อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม 
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จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยที่ได้สามารถน ามาเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ด าเนินการส่งเสริมพฤติกรรมในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงให้แก่ประชาชน
ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ เกี่ยวกับโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
การสนับสนุนทางสังคมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูงของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ในบ้านโนนสา ต าบลนาม่วง อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม 
จังหวัดอุดรธานี 

ค ำถำมงำนวิจัย 
ปัจจัยใดที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและ 

โรคความดันโลหิตสูงของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่มีชื่อในทะเบียนหน่วยบริการสถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติฯ นาม่วง และอาศัยอยู่ในบ้านโนนสา ต าบลนาม่วง อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด
อุดรธานี 
  
3. ทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1 ควำมรู้เรื่องโรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูง 
1) โรคเบำหวำน 
โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus: DM) เป็นภาวะที่ร่างกายมีน้ าตาลในเลือดสูงกว่าปกติ 

เนื่องจากการขาดฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) หรือการดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน ส่งผลให้กระบวนการดูด
ซึมน้ าตาลในเลือดให้เป็นพลังงานของเซลล์ในร่างกายมีความผิดปกติหรือท างานได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ จนเกิดน้ าตาลสะสมในเลือดปริมาณมาก หากปล่อยให้ร่างกายอยู่ในสภาวะนี้เป็น
เวลานานจะท าให้อวัยวะต่าง ๆ เสื่อม เกิดโรคและอาการแทรกซ้อนขึ้น โรคเบาหวานแบ่งเป็น 4 ชนิด
ตามสาเหตุของการเกิดโรค 

(1) โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (Type 1 Diabetes Mellitus, T1DM) 
(2) โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 Diabetes Mellitus, T2DM) 
(3) โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational Diabetes Mellitus, GDM) 
(4) โรคเบาหวานที่มีสาเหตุจ าเพาะ (Specific Types of Diabetes Due to Other 

Causes) การระบุชนิดของโรคเบาหวาน อาศัยลักษณะทางคลินิกเป็นหลัก หากไม่สามารถระบุได้
ชัดเจนในระยะแรก ให้วินิจฉัยตามความโน้มเอียงที่จะเป็นมากที่สุด (Provisional Diagnosis) และ
ระบุชนิดของโรคเบาหวาน ตามข้อมูลที่มีเพ่ิมเติมภายหลัง ในกรณีที่จ าเป็นและ/หรือสามารถท าได้ 
อาจยืนยันชนิดของโรคเบาหวานด้วย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
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(1) โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (T1DM) เป็นผลจากการท าลายเบต้าเซลล์ที่ตับอ่อนจาก
ภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยผ่านขบวนการ Cellularmediated ส่วนใหญ่พบในคนอายุน้อย รูปร่างไม่
อ้วน มีอาการปัสสาวะมาก กระหายน้ า ดื่มน้ ามาก อ่อนเพลีย น้ าหนักลด อาจจะเกิดขึ้นได้อย่าง
รวดเร็วและรุนแรง (มักพบในวัยเด็ก)  ซึ่งในบางกรณีพบภาวะเลือดเป็นกรด จากสารคีโตน 
(Ketoacidosis) เป็นอาการแสดงแรกของโรค หรือมีการด าเนินโรคช้า ๆ จากระดับน้ าตาลที่สูงปานกลาง 
แล้วเกิดภาวะ ketoacidosis เมื่อมีการติดเชื้อหรือสิ่งกระตุ้นชนิดอ่ืน ซึ่งมักจะพบการด าเนินโรค 
ในกรณีหลังนี้ในผู้ใหญ่ 

(2) โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (T2DM) เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดในคนไทย พบประมาณ
ร้อยละ 95 ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด เป็นผลจากการ มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน (Insulin Resistance) 
ร่วมกับความบกพร่องในการผลิตอินซูลินที่เหมาะสม (Relative Insulin Deficiency) มักพบในคน
อายุ 30 ปีขึ้นไป รูปร่างท้วมหรืออ้วน (ดัชนีมวลกายในคนเอเชีย 23 กก./ม.2) อาจไม่มีอาการผิดปกติ 
หรืออาจมีอาการของโรคเบาหวานได้ อาการมักไม่รุนแรงและค่อยเป็นค่อยไป มักมีประวัติ
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในพ่อ แม่ หรือ พ่ี น้อง โดยที่ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดนี้พบมาก
เมื่อ มีอายุสูงขึ้น มีน้ าหนักตัวเพ่ิมขึ้น การขาดการออกก าลังกาย และพบมากขึ้นในหญิงที่มีประวัติ
การเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตามโรคเบาหวานทั้งสองชนิดสามารถมีอาการแสดงที่
คล้ายคลึงกันได้ เช่น ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 และ 2 สามารถพบได้ในเด็กและผู้ใหญ่ ผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 บางรายสามารถเกิดภาวะ Diabetic Ketoacidosis ได้ท าให้การวินิจฉัยจากอาการแสดง
ทางคลินิกในช่วงแรกท าได้ยาก และต้องใช้การตรวจทาง ห้องปฏิบัติการเพ่ิมเติม เช่น การตรวจระดับ 
Antibody หรือ C-peptide และใช้การติดตามผู้ป่วยในระยะต่อ ไปร่วมด้วย 

(3) โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (GDM) โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ เกิดจากการที่มี
ภาวะดื้อต่ออินซูลินมากขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์ จากปัจจัยจากรก หรืออ่ืน ๆ และตับอ่อนของมารดาไม่
สามารถผลิตอินซูลินให้เพียงพอกับความต้องการได้ สามารถตรวจพบ จากการท า Oral Glucose 
Tolerance Test (OGTT) ในหญิงมีครรภ์ในไตรมาสที่ 2 หรือ 3 โดยจะตรวจที่อายุครรภ์ 24-28 
สัปดาห์ด้วยวิธี “One-step” ซึ่งเป็นการท าการตรวจครั้งเดียวโดยการใช้ 75 กรัม OGTT หรือ 
“Two-step” ซึ่งจะใช้การตรวจกรองด้วย 50 กรัม Glucose Challenge Test แล้วตรวจยืนยันด้วย 
100 กรัม OGTT (รายละเอียดดูบทที่ 16 เบาหวานในหญิงมีครรภ์และภาคผนวก 1) โรคเบาหวาน
ขณะตั้งครรภ์นี้มักจะหายไปหลังคลอด ส าหรับหญิงตั้งครรภ์ที่พบระดับน้ าตาลในเลือดขณะอดอาหาร 
126 มก./ดล. หรือมีค่า A1C 6.5% ในไตรมาสที่ 1 จะจัดอยู่ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานอยู่เดิมแล้ว
ก่อนการตั้งครรภ์ ซึ่งอาจจะเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 หรือ อาจจะเป็นเบาหวานชนิดอ่ืน ๆ 
เช่น MODY ได้ การวินิจฉัยแยกโรคว่าเป็นเบาหวานชนิดใด มีความส าคัญต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย
เหล่านี้ให้เหมาะสม 



764 
 

(4) โรคเบาหวานที่มีสาเหตุจ าเพาะ เป็นโรคเบาหวานที่มีสาเหตุชัดเจน ได้แก ่
โรคเบาหวานที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมเช่น MODY (Maturity-Onset Diabetes of the 
Young) โรคเบาหวานที่เกิดจากโรคของตับอ่อน จากความผิดปกติของต่อมไร้ท่อจากยา จากการติดเชื้อ 
จากปฏิกิริยาภูมิคุ้มกัน หรือโรคเบาหวานที่พบร่วมกับกลุ่มอาการต่าง ๆ ผู้ป่วยจะมีลักษณะจ าเพาะ
ของโรคหรือกลุ่มอาการนั้น ๆ หรือมีอาการและอาการแสดงของโรคท าให้เกิด เบาหวาน  

- โรคเบาหวานที่เกิดจากความผิดปกติบนสายพันธุกรรมเดี่ยวที่ควบคุมการท างาน
ของเบต้าเซลล์ คือ Maturity-onset Diabetes in the Young (MODY) หลากหลายรูปแบบและ
ความผิดปกติของ Mitochondrial DNA 

- โรคเบาหวานที่เกิดจากความผิดปกติบนสายพันธุกรรมที่ควบคุมการท างานของ
อินซูลิน เช่น Type A Insulin Resistance, Leprechaunism, Lipoatrophic Diabetes, Rabson-
Mendenhall Syndrome 

- โรคเบาหวานที่เกิดจากโรคที่ตับอ่อน เช่น Hemochromatosis, Cystic Fibrosis 
ตับอ่อนอักเสบ ถูกตัดตับอ่อน และ Fibrocalculous Pancreatopathy เป็นต้น  

- โรคเบาหวานที่เกิดจากโรคของต่อมไร้ท่อ เช่น Acromegaly, Cushing Syndrome, 
Pheochromocytoma, Hyperthyroidism, Glucagonoma, Aldosteronoma  

- โ รค เบาหวานที่ เ กิ ด จากยาหรื อสา ร เคมีบ างชนิ ด  เช่ น  Pentamidine, 
Glucocorticoids, Phenytoin, Gamma-Interferon, Nicotinic Acid, Diazoxide, Vacor 

- โรคเบาหวานที่เกิดจากโรคติดเชื้อ เช่น Congenital Rubella, Cytomegalovirus  
- โรคเบาหวานที่ เกิดจากปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันที่พบไม่บ่อย เช่น Anti-Insulin 

Receptor Antibodies, Stiff-Man Syndrome  
- โรคเบาหวานที่พบร่วมกับกลุ่มอาการต่าง ๆ เช่น Down Syndrome, Turner 

Syndrome, Klinefelter Syndrome, Prader-Willi Syndrome, Friedrich Ataxia, Huntington 
Chorea, Myotonic Dystrophy, Porphyria 

(5) การวินิจฉัยเบาหวาน ท าได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งใน 4 วิธี ดังต่อไปนี้ 
วิธีที่ 1 ผู้ที่มีอาการของโรคเบาหวานชัดเจนคือ หิวน้ าบ่อย ปัสสาวะบ่อยและมาก 

น้ าหนักตัวลดลงโดยที่ไม่มีสาเหตุ สามารถตรวจระดับพลาสมากลูโคสเวลาใดก็ได้ ไม่จ าเป็ นต้องอด
อาหาร ถ้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 200 มก./ดล. ให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน  

วิธีที่ 2 การตรวจระดับพลาสมากลูโคสตอนเช้าหลังอดอาหารข้ามคืนมากกว่า 8 
ชั่วโมง (FPG) มีค่า 126 มก./ดล.เหมาะส าหรับคนทั่วไปที่มาตรวจสุขภาพ และผู้ที่ไม่มีอาการ  
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วิธีที่ 3 การตรวจความทนต่อกลูโคส (75 กรัม Oral Glucose Tolerance Test, 
OGTT) ถ้าระดับพลาสมา กลูโคส 2 ชั่วโมง หลังดื่มน้ าตาล 200 มก./ดล. ให้วินิจฉัยว่าเป็น
โรคเบาหวาน วิธีนี้มักใช้ในงานวิจัย เนื่องจากผลการตรวจมีความไว (Sensitivity) แต่ความจ าเพาะ 
(Specificity) ไม่ดีนัก อาจคลาดเคลื่อนได้ 

วิธีที่ 4 การตรวจวัดระดับ A1C ถ้าค่าเท่ากับหรือมากกว่า 6.5% ให้การวินิจฉัยว่า
เป็นโรคเบาหวาน วิธีนี้ นิยมใช้กันมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะไม่จ าเป็นต้องอดอาหาร แต่จะต้องตรวจวัด
ในห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน ดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น ส าหรับผู้ที่ไม่มีอาการของโรคเบาหวานชัดเจน 
ควรตรวจเลือดโดยวิธีเดิมอีกครั้งหนึ่ง ต่างวันกันเพ่ือยืนยันและป้องกันความผิดพลาดจากการตรวจ
ห้องปฏิบัติการ รายละเอียดการแปลผลระดับ พลาสมากลูโคสและ A1C 

(6) การรักษา การรักษาผู้ป่วยเบาหวานในประเภทที่ 1 จ าเป็นต้องได้รับฮอร์โมน
อินซูลินเขา้ไปทดแทนในร่างกายด้วยการฉีดยาเป็นหลัก ควบคู่ไปกับการคุมอาหารและออกก าลังกาย
ที่เหมาะสม ในขณะที่โรคเบาหวานประเภทที่ 2 หากเป็นในระยะแรก ๆ สามารถรักษาได้ด้วยการ
รับประทานอาหารที่เหมาะสม การออกก าลังกายและควบคุมน้ าหนัก หากอาการไม่ดีขึ้น แพทย์อาจ
ให้ยาควบคู่ไปด้วยหรือฉีดอินซูลินเข้าไปทดแทนเช่นเดียวกับโรคเบาหวานชนิดที่  1 ส าหรับผู้เป็น
โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ควรเข้าฝากครรภ์กับแพทย์ตั้งแต่ในระยะแรก พร้อมทั้งควบคุมอาหารที่
รับประทานและออกก าลังกายตามค าแนะน าของแพทย์ 

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ป่วยเกิดแผลเบาหวานขึ้นที่เท้า แพทย์อาจให้ผู้ป่วยใส่อุปกรณ์
ป้องกันแผล เช่น รองเท้าส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน เฝือก หรือผ้าพันแผล เป็นต้น หากแผลเริ่มมีลักษณะ
รุนแรงขึ้น แพทย์อาจวางแผนการรักษาตามเหมาะสมขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของแผลเบาหวานที่
เป็น ทั้งนี ้หากรักษาแล้วอาการไม่ดีข้ึนแพทย์อาจต้องตัดอวัยวะทิ้งเพ่ือป้องกันอาการลุกลาม 

(7) ภาวะแทรกซ้อน โรคเบาหวานเป็นโรคที่ส่งผลให้ผู้ป่วยมีระดับน้ าตาลในเลือดสูง
มากกว่าปกต ิหากไม่มีการควบคุมในเรื่องของการรับประทานอาหารและดูแลรักษาสุขภาพอย่างถูกวิธี 
ปล่อยให้ระดับน้ าตาลในเลือดสูงขึ้นเป็นเวลานาน จะส่งผลต่อเส้นเลือดที่น าสารอาหารไปเลี้ยงอวัยวะ
ในร่างกายจนน าไปสู่ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ทั้งโรคแทรกซ้อนชนิดที่เกิดกับเส้นเลือดขนาดเล็ก เช่น 
เบาหวานขึ้นตา โรคไต เป็นต้น หรือโรคแทรกซ้อนชนิดที่เกิดกับเส้นเลือดขนาดใหญ่ เช่น โรคหัวใจ 
โรคหลอดเลือดสมอง โรคเส้นเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน เป็นต้น รวมไปถึงโรคแทรกซ้อนที่ระบบ
ประสาทและที่สามารถท าให้ผู้ป่วยต้องสูญเสียอวัยวะบางส่วน  นอกจากนี้สตรีมีครรภ์ที่ เป็น
โรคเบาหวานจะเพ่ิมความเสี่ยงต่อภาวะครรภ์เป็นพิษ การแท้งบุตรได ้

2) โรคความดันโลหิตสูง 
ความดันโลหิตสูง (Hypertension) หมายถึง ระดับความดันโลหิตซิสโตลิก (Systolic Blood 

Pressure, SBP) ≥ 140 มม.ปรอท และ/หรือ ความดันโลหิตไดแอสโตลิก (Diastolic Blood 
Pressure, DBP) ≥ 90 มม.ปรอท โดยอ้างอิงจากการวัดความดันโลหิตที่สถานพยาบาล  
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Isolated Systolic Hypertension (ISH) หมายถึง ระดับ SBP ≥ 140 มม.ปรอท แต่ระดับ 
DBP < 90 มม.ปรอท โดยอ้างอิงจากการวัดความดันโลหิตที่สถานพยาบาล  

Isolated Office Hypertension หรือ White-Coat Hypertension หมายถึง ระดับความ
ดันโลหิตจากการวัดที่สถานพยาบาล อยู่ในเกณฑ์สูงผิดปกติ (SBP ≥ 140 มม.ปรอท และ/หรือ DBP 
≥ 90 มม.ปรอท) แต่ระดับความดันโลหิตจากการวัดที่บ้านเป็นปกติ (SBP < 135 มม.ปรอท และ 
DBP < 85 มม.ปรอท)  

Masked Hypertension หมายถึง ระดับความดันโลหิตจากการวัดที่สถานพยาบาล 
เป็นปกติ (SBP < 140 มม.ปรอทและ DBP < 90 มม.ปรอท) แต่ระดับความดันโลหิตจากการวัดที่บ้าน 
สูงผิดปกติ (SBP ≥ 135 มม.ปรอท และ/หรือ DBP ≥ 85 มม.ปรอท) 

(1) การวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง การวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงใช้อ้างอิงจาก
ระดับความดันโลหิตที่วัดได้จากสถานพยาบาลเป็นหลัก แต่การวัดดังกล่าวอาจมีความคลาดเคลื่อนได้
จากสาเหตุต่าง ๆ เช่น สิ่งแวดล้อมของห้องตรวจ อุปกรณ์ที่ใช้วัดความดันโลหิต ความช านาญของ
บุคลากร ความพร้อมของผู้ถูกตรวจ และ อาจท าให้ระดับความดันโลหิตที่วัดได้อยู่ในเกณฑ์สูงหรือต่ า
เกินจริง ดังนั้นในผู้ที่สงสัยว่าจะมีความดันโลหิตสูงจึงควรจัดระดับการวินิจฉัยเบื้องต้นจากผลการวัด
ความดันโลหิตในครั้งแรกที่มาพบแพทย์ เป็น 4 ระดับดังนี ้

ระดับ 1 High Normal Blood Pressure (ระดับความดันโลหิตในเกณฑ์เกือบสูง) 
หมายถึง ค่าความดันโลหิตเฉลี่ยจากการตรวจครั้งแรกที่สถานพยาบาลมีค่าตั้งแต่ 130/80 มม.ปรอท 
ขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 140/90 มม.ปรอท ผู้ที่มีความดันโลหิตในเกณฑ์ “เกือบสูง” นี้ หากตรวจพบว่ามี
ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดก็สามารถวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง ได้ 
แม้จะมีระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ “เกือบสูง” เท่านั้น การตรวจว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่ในเกณฑ์สูง ใช้ผลการประเมินและตรวจพบหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
อย่างน้อย 1 หัวข้อ 

- มี Target Organ Damage (TOD)  
- มี ห รื อ เ ค ย ไ ด้ รั บ ก า ร วิ นิ จ ฉั ย ว่ า มี โ ร ค หั ว ใ จ แ ล ะห ล อ ด เ ลื อ ด 

(Cardiovascular Disease: CVD)  
- มีหรือเคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีโรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus: DM) 
- ประเมินความเสี่ยงของโอกาสการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดใน 10 ปี

ข้างหน้าได ้มากกว่าร้อยละ 10  
ระดับ 2 Possible Hypertension (อาจเป็นโรคความดันโลหิตสูง)  หมายถึง 

ค่าความดันโลหิตเฉลี่ยจากการตรวจครั้งแรกที่สถานพยาบาลมีค่าตั้งแต่  140/90 มม.ปรอทขึ้นไป 
แต่ยังไม่ถึง 160/100 มม.ปรอท ผู้ที่มีความดันโลหิตในเกณฑ์ “อาจเป็นโรคความดันโลหิตสูง” นี้ 
หากตรวจ พบว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดก็ควรวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดัน
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โลหิตสูง ได้เลย Copyright Thai Hypertension Society 2019 แนวทางการรักษาโรคความดัน
โลหิตสูง ในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2562  

ระดับ 3 Probable Hypertension (น่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง) หมายถึง 
ค่าความดันโลหิตเฉลี่ยจากการตรวจครั้งแรกที่สถานพยาบาลมีค่าตั้งแต่  160/100 มม.ปรอทขึ้นไป 
แต่ ยังไม่ถึง 180/110 มม.ปรอท ผู้ที่มีความดันโลหิตในเกณฑ์ “น่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง” นี้ 
หากตรวจพบว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดก็ควรวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดัน 
โลหิตสูงได้เลย อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีความดันโลหิตในเกณฑ์ “น่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง” นี้ หากมี 
อาการที่เกี่ยวข้องกับความดันโลหิตสูง เช่น อาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ใจสั่น หรือมีประวัติความ 
ดันโลหิตสูงในญาติสายตรงหลายคน หรือมีความวิตกกังวลต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง
ค่อนข้างมาก แพทย์อาจใช้วิจารณญาณเพ่ือวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้เลย  

ระดับ 4 Definite Hypertension (เป็นโรคความดันโลหิตสูง) หมายถึง ค่าความดัน
โลหิตเฉลี่ยจากการตรวจครั้งแรกที่สถานพยาบาลมีค่าตั้งแต่ 180/110 มม.ปรอทขึ้นไป ผู้ที่มีความดัน
โลหิตในเกณฑ์ “เป็นโรคความดันโลหิตสูง” นี้ ให้วินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้เลยแม้ว่าอาจ
ไม่มีอาการใด ๆ และแม้ว่าผลการตรวจประเมินจะพบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือดไม่สูง 

(2) การรักษาโรคความดันโลหิตสูง การรักษาโรคความดันโลหิตสูงที่เป็นการรักษา
มาตรฐานมี 2 วิธี คือ การปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิต และการให้ยาลดความดันโลหิต ข้อมูล
การศึกษาผลของการให้ยาลดความดันโลหิตแสดง ให้เห็นว่าการลดความดันโลหิต Systolic (Systolic 
Blood Pressure: SBP) ลง 10 มม.ปรอทหรือ การลดความดันโลหิต Diastolic (Diastolic Blood 
Pressure, DBP) ลง 5 มม.ปรอท สามารถลด โรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดลงมาได้ร้อยละ 20 
ลดอัตราการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุได้ร้อยละ 15 ลดอัตราการเกิด Stroke ร้อยละ 35 ลดอัตรา 
การเกิดโรคของหลอดเลือดหัวใจร้อยละ 20 และลดอัตราการเกิดหัวใจล้มเหลวร้อยละ 40 การลด
ความดันโลหิตยังสามารถส่งผลในการป้องกันการเสื่อมการท างานของไต ซึ่งจะเห็นผลได้ชัดเจนใน
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่เป็นโรคเบาหวาน หรือโรคไตเรื้อรัง  

(3) การเริ่มให้ยาลดความดันโลหิต การเริ่มให้ยาลดความดันโลหิตในผู้มีโรคความดัน
โลหิตสูงจะพิจารณาจากปัจจัยหลัก 4 ประการ ได้แก่ ระดับความดันโลหิตเฉลี่ยที่วัดได้จาก
สถานพยาบาล ระดับความเสี่ยงที่จะเกิดโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดของแต่ละบุคคล โรคร่วม
ที่ปรากฏอยู่แล้วในบุคคลนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด การเริ่มให้ยาลด
ความดันโลหิตแก่ผู้สูงอายุ (ระหว่าง 65-79 ปี) ให้พิจารณาเช่นเดียวกันกับ ผู้ที่อายุน้อยกว่า 65 ป ี
แต่หากผู้ป่วยมีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป ควรเริ่มให้ยาลดความดันโลหิตเมื่อมี SBP ตั้งแต่ 160 มม.ปรอท
ขึ้นไป และ/หรือ DBP ตั้งแต่ 90 มม.ปรอทขึ้นไป อย่างไรก็ตามถ้าหาก ผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงมาก
เนื่องจากเคยเป็นโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดอยู่แล้วไม่ว่าจะเคยเป็น  Coronary Artery 
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Disease (CAD) Stroke หรือ Transient Ischemic Attack (TIA) และมีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไปก็อาจ
พิจารณาเริ่มให้ยาลดความดันโลหิตเมื่อมีค่า  SBP ตั้งแต่ 140 มม.ปรอท เป็นต้นไปได้ โดยควร
พิจารณาจากสภาพความแข็งแรงของผู้ป่วย ความสามารถในการทนต่อการรักษาโรคร่วมอ่ืน ๆ และ
ความพร้อมต่าง ๆ ในการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง 

3.2 แนวคิดกำรมีส่วนร่วม 
ควำมหมำยกำรมีส่วนร่วม 
ส าหรับความหมายของการมีส่วนร่วม มีนักวิชาการทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศที่มี

ความรู้ ความสามารถและท าวิจัยแต่งต าราเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม
ดังรายละเอียด ดังนี้ 

Arnstein (1969) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้าไปมีส่วนร่วมโดยไม่มีบทบาทอะไรเลย 
ย่อมไม่ได้ผลการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพนั้น ผู้เข้าร่วมจะต้องรู้จักใช้อ านาจและสามารถควบคุมกิจกรรม
นั้นได้จึงจะท าให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

Berkley (1975) การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ผู้น าเปิดโอกาสให้ผู้ตามทุกคนเข้ามามีส่วน
ร่วมตัดสินใจในการท างานเท่าที่จะสามารถกระท าได้ 

William (1976) การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน
การดเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเอง 

Cohen and Uphoff (1981) การมีส่วนร่วม หมายถึง สมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องใน 4 มิติ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรท าอะไรและท าอย่างไร 2) การมีส่วน
ร่วมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงาน 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 

United Nations (1981) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้นและมีพลัง
ของประชาชนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ในการตัดสินใจเพ่ือก าหนดเป้าหมายของสังคมและการจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย และปฏิบัติตามแผนการหรือโครงการต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ 

Putti, Aryee and Liang (1987) การมีส่วนร่วม หมายถึง พ้ืนฐานของกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะ
ส่งผลให้การบริหารจัดการมีลักษณะกว้าง ซึ่งเป็นทางหนึ่งที่จะท าให้การมีส่วนร่วมขยายไปสู่การ
ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การ 

นิคม ผัดแสน (2540) การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ให้ประชาชนได้คิดค้นแนวทางขึ้นเอง 
เป็นผู้ก าหนดการตัดสินใจ คิดค้นปัญหา และการด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น แสดงความคิดเห็น 
เสนอแนะ และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 

อุทัย บุญประเสริฐ (2542) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้สมาชิกของชุมชนและ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจในกิจกรรมใด ๆ ให้ความช่วยเหลือและมีอิทธิพลต่อการด าเนิน
กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อประชาชน  
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พีระ พรนวม (2544) การมีส่วนร่วม หมายถึง เป็นการกระจายอ านาจให้ประชาชนได้มี
โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาปัญหาความต้องการร่วมกัน ในการตัดสินใจร่วมกัน วางแผน
ด าเนินงานหรือแก้ไขปัญหาร่วมกัน ด าเนินการหรือปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนรับรู้ผลดี เสีย จนเกิด
ความภาคภูมิใจร่วมกัน 

สมยศ นาวีการ (2545) การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการของการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วน
เกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ (Participative Management) เน้นการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็ง
ขันของบุคคล PM ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญของพวกเขาในการแก้ปัญหาของ 
การบริหาร 

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2546) การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ไม่เคยได้เข้า
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ หรือเข้าร่วมการตัดสินใจหรือเคยเล็กน้อยได้เข้าร่วมด้วยมากขึ้น เป็นไปอย่างมี
อิสรภาพ เสมอภาค มิใช่เพียงมีส่วนร่วมอย่างผิวเผินแต่เข้าร่วมด้วยแท้จริงยิ่งขึ้น 

จิราภรณ์ ศรีค า (2547) การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคลที่มีความสนใจหรือมีส่วน
เกี่ยวข้องในเรื่องเดียวกันเข้ามาร่วมกัน เพ่ือปฏิบัติภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การด าเนินงาน 
การรับทราบผลการด าเนินงาน การติดตามประเมินผล หรือร่วมกันท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายตามที่ได้ตกลงกันไว้ 

จินตนา สุจจานันท์ (2549) การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการด าเนินงานรวมพลัง
ประชาชนกับองค์กรของรัฐหรือองค์กรเอกชนเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของชุมชน 
โดยให้สมาชิกเข้ามาร่วมวางแผน ปฏิบัติและประเมินงาน เพ่ือแก้ปัญหาของชุมชน 

ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป์ (2550) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทร่วมในกิจกรรมทุกประการตามก าลังความสามารถของสมาชิกไม่ว่าจะ
เป็นการตัดสินใจ การด าเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลร่วมกัน น าผลที่ได้มา
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานในกลุ่มให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้น 

สัญญา เคณาภูมิ  (2551) การมีส่วนร่วม หมายถึ ง การที่สมาชิกได้มี โอกาสร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติตามโครงการ ร่วมติดตามประเมินผลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่พึง
ประสงค์ ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมจะต้องมาจากความสมัครใจ พึงพอใจ และได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจาก
ชุมชนโดยส่วนรวมร่วมกัน 

เมตต์ เมตต์การุณจิต (2553) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะของการร่วมรับรู้ 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตามผล 

โดยสรุป การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ วางแผนด าเนินงานหรือแก้ไขปัญหาร่วมกัน ร่วมติดตามประเมินผลเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่พึงประสงค์ น าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานในกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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กระบวนกำรมีส่วนร่วม 
เมื่อกล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้ว จะต้องนึกถึงกระบวนการที่จะให้

ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทในทุกขั้นตอนของการมีส่วนร่วม เพราะอย่างน้อยที่สุดประชาชนจะต้อง
ได้รับรู้ขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการตัดสินใจ ขั้นตอนการด าเนินงาน และ
ขั้นตอนในการประเมินผลงาน เพ่ือให้รับรู้ถึงความเป็นไปในกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน มีนักวิชาการที่ได้
ท าการวิจัย ได้กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมตามประเด็นส าคัญต่าง ๆ เช่น 

ถวิลวดี บุรีกุล (2543) ได้กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมที่น ามาประมวลเป็นระดับไว้ได้อย่าง
น่าสนใจ โดยถวิลวดี ได้ท าวิจัยเรื่องประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และได้ข้อสรุปถึงกระบวนการมีส่วน
ร่วม ควรจะมีล าดับขั้นประกอบไปด้วย การให้ข้อมูล การเปิดรับความคิดเห็นของประชาชน 
การปรึกษาหารือการวางแผนร่วมกัน การร่วมปฏิบัติและการควบคุมติดตามโดยประชาชน โดยเป็น
การเริ่มจากการสื่อสารทางเดียว ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียวไปจนถึงสื่อสารสองทางที่เป็น
การปรึกษาหารือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน และเมื่อสื่อสารกันเข้าใจตรงกันแล้ว จึงเป็นการร่วมท า และ 
ในที่สุดเป็นการร่วมติดตามควบคุม ซึ่งนับเป็นขั้นตอนของการมีส่วนร่วมสูงสุด 

อภิญญา กังสนารักษ์ (2544) ได้น าเสนอกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนว่า ชุมชนต้องมี
ส่วนร่วมใน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการ ร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาภายในชุมชน ร่วมตัดสินใจก าหนดความต้องการและร่วมล าดับความส าคัญของความต้องการ  
2) การมีส่วนร่วมในขั้นการวางแผน ก าหนดวัตถุประสงค์วิธีการแนวทางการด าเนินงาน รวมถึง
ทรัพยากรและแหล่งวิทยากรที่จะใช้ในโครงการ 3) การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
ท าประโยชน์ให้แก่โครงการ โดยร่วมช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน 4) การมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลโครงการ เพ่ือให้รู้ว่าผลจากการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
โดยสามารถก าหนดการประเมินผลเป็นระยะต่อเนื่องหรือประเมินผลรวมทั้งโครงการในคราวเดียวก็ได้ 

ประพันธ์ สร้อยเพ็ชร (2547) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมที่แท้จริงน่าจะประกอบด้วย 4 
ขั้นตอนหลัก คือ 1) การค้นหาปัญหาและสาเหตุ 2) การวางแผนด าเนินกิจกรรม 3) การลงทุนและ
การปฏิบัติงาน 4) การติดตามและประเมินผล ในขณะเดียวกัน ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (2548) ได้ชี้ให้เห็นถึงประเด็นส าคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมที่มีความลึกลงไปอีก ได้แก่  
1) การตัดสินใจและผลกระทบที่ส าคัญ 2) การตัดสินใจจะมีผลกระทบต่อบางคนมากกว่าคนอ่ืน 3) 
การตัดสินใจจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบางคนหรือกลุ่มคนที่มีอยู่เดิม 4) การตัดสินใจที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีความขัดแย้งอยู่ก่อนแล้ว  5) ความจ าเป็นเพ่ือให้มีการสนับสนุนต่อผลการ
ตัดสินใจ ส่วน อคิน รพีพัฒน์ (2547) ได้แบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น  4 ขั้นตอน คือ 
1) การก าหนดปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข 2) การตัดสินใจเลือกแนวทางและ
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วางแผนพัฒนาแก้ไขปัญหา 3) การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน4) การประเมินผลงาน
กิจกรรมการพัฒนา 

ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป์ (2550) ได้ท าวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ได้ใช้
หลักการที่อิงไปในแนวทางของนโยบาย และได้พบว่า แท้จริงแล้วกระบวนการมีส่วนร่วมมีลักษณะที่
คล้ายกับการก าหนดนโยบาย เพราะท้ายที่สุดของการก าหนดนโยบาย คือ การตัดสินใจและการ
ตัดสินใจนี้เอง จึงเป็นเหตุเบื้องต้นของการก าหนดนโยบาย และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้า
มาแสดงความคิดเห็นเสมือนหนึ่งเป็นการขัดเกลานโยบายให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของ
ประชาชน ตามแนวคิดของ ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป์แล้ว กระบวนการการมีส่วนร่วมน่าจะเริ่มจาก  1) 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 3) การมีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบการประเมินผล ในขณะที่ เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2553) ได้กล่าวถึงกระบวนการการมีส่วน
ร่วมของประชาชน โดยที่มีความสอดคล้องกับ ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป์ แต่ได้เพ่ิมบางประเด็นที่เห็นว่า 
ยังมีข้อบกพร่องและอาจจะเสริมประเด็นดังกล่าวให้มีความชัดเจนขึ้น โดยเริ่มจาก 1) การมีส่วนร่วม
ในการค้นหาสาเหตุ และความต้องการ 2) มีส่วนร่วมในการวางแผน 3) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 4) 
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 5) มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 6) มีส่วนร่วมในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

แต่อย่างไรก็ตาม แนวคิดของ ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป์ และเมตต์ เมตต์การุณ์จิต ยังคงมี
ลักษณะในเชิงแคบ หากแต่ ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (อ้างถึงใน จิราภรณ์ ศรีค า, 2547) ได้ให้ความเห็นใน
กระบวนการมีส่วนร่วมที่ลึก หรือเป็นการต่อเติมประเด็นส าคัญในกระบวนการมีส่วนร่วมมากกว่า 
ซึ่งยุวัฒน์ วุฒิเมธีนี้ ได้เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมไปในทางของการพัฒนาชุมชน โดยการบูรณาการ
แนวทางที่เป็นนโยบายเข้ากับการพัฒนา จึงสะท้อนแนวคิดในเชิงสังคมมากกว่า ตามแนวคิดของเขา
แล้ว กระบวนการมีส่วนร่วมจะต้องเริ่มจาก 1) การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 2) การมีส่วน
ร่วมในการคิด 3) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 4) การมีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินการ 
5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 6) การมสี่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ สอดคล้องกับแนวคิดของ
วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ (2553) ได้กล่าวถึง กระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนของประชาชนประกอบ
ไปด้วย 1) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 2) การให้ความเห็น 3) การประชุมรับฟังความเห็น 4) การร่วม
ตัดสินใจ 5) การท างานร่วมกัน 

จากแนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วมที่นักวิชาการทั้งหลายได้ให้ทรรศนะไว้ในเบื้องต้นที่กล่าว
มา มีความหลากหลายในประเด็นมากพอสมควร แต่อย่างไรก็ตาม หากน ามาประมวลให้เป็นลักษณะ
ที่เป็นระบบตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff (1980) จะเห็นว่า มีความเป็นระบบในเรื่องของ
ประเด็นส าคัญ โดยเขาได้มีการน าเอากระบวนการมีส่วนร่วมจากนักวิชาการทั้งหลายมาประมวลเป็น
แนวคิดหลัก และได้จ าแนก รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วม ดังนี้ 
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ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ในกระบวนการของการตัดสินใจ
นั้น ประการแรกสุดที่ต้องกระท า คือ การก าหนดความต้องการและการจัดล าดับความส าคัญ 
ต่อจากนั้นก็เลือกนโยบายและประชาชนที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจนี้เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้อง
ด าเนินการไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจในช่วงด าเนินการวางแผน และ
การตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 

ขั้นที ่2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของ
การด าเนินงานโครงการนั้นได้มาจากค าถามว่าใครจะท าประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้างและจะท า
ประโยชน์ได้โดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารการงานและการประสานงานและ
การขอความช่วยเหลือ เป็นต้น 

ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์
นอกจากความส าคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว ยังจะต้องพิจารณาถึงการ
กระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย ผลประโยชน์ของโครงการนี้รวมทั้งผลที่เป็นประโยชน์ทางบวก
และผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เป็นผลเสียของโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลและ
สังคมด้วย 

ขั้นที ่4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) การมีส่วนร่วมในการประเมิน ผลนั้น
สิ่งส าคัญจะต้องสังเกต คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง 
(Expectation) ซึ่งมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้ 

โดยสรุปกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่จะให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทในทุก
ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน การมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในวางแผนและการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ทั้งผลที่เป็นประโยชน์ทางบวกและผลที่เกิดข้ึนในทางลบ 

ประเภทกำรมีส่วนร่วม 
เฉลียว บุรีภักดี และคณะ (2545) สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน แบ่งได้ออกเป็น 3 

ประเภท ไดแ้ก่ 
1) การมีส่วนร่วมแบบชายขอบ (Marginal Participation) เป็นการมีส่วนร่วมที่เกิดจาก

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจไม่เท่าเทียมกันกล่าวคือ ฝ่ายหนึ่งรู้สึกด้อยอ านาจกว่า มีทรัพยากรหรือความรู้
ด้อยกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นต้น 

2) การมีส่วนร่วมแบบบางส่วน (Partial Participation) เป็นการมีส่วนร่วมที่เกิดจากการ
ก าหนดนโยบายของรัฐ โดยไม่รู้ความต้องการของประชาชน ดังนั้น การมีส่วนร่วมจึงเป็นเพียง
ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการด าเนินกิจกรรมบางส่วนบางเรื่องเท่านั้น 

 



773 
 

3) การมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์ (Full Participation) เป็นการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของ
การพัฒนาด้วยความเท่าเทียมกันทุกฝ่าย จัดเป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จริงของ
ประชาชนตามแนวความคิดและหลักการพัฒนาชุมชน เมื่อน ามาใช้ในการเรียนรู้จะสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สุชาดา จักรพิสุทธิ์ (2547) ศึกษาเรื่องชุมชนกับการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา สรุปได้ว่า การมี
ส่วนร่วมของชุมชน แบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1) ลักษณะการมีส่วนร่วมจากความเกี่ยวข้องทางด้านเหตุผล โดยการเปิดโอกาสให้สังคม 
องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ประชาชนมีบทบาทหลักตามสิทธิ หน้าที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน ตั้งแต่การคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ วางแผน การร่วมปฏิบัติและการรับผิดชอบใน
ผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งส่งเสริม ชักน า สนับสนุนให้การด าเนินงานเกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนตาม
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดด้วยความสมัครใจ 

2) ลักษณะการมีส่วนร่วมจากความเก่ียวข้องทางด้านจิตใจเป็นการมีส่วนร่วมของชุมชนที่การ
เกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ อารมณ์ รวมทั้ง ค่านิยมของประชาชนเป็นเครื่องชี้น าตนเองให้เข้ามามีส่วน
ร่วม แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การกระท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ท าให้ผู้ที่เข้ามามีส่วน
ร่วม เกดิความผูกพัน มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่ด าเนินงานด้วยความสมัครใจ 

จินตนา สุจจานันท์ (2549) ได้แบ่งประเภทของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้เป็น  2 
ประเภท ดังนี้ 

1) การมีส่วนร่วมที่แท้จริง (Genuine Participation) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบโครงการ เริ่มตั้งแต่ร่วมศึกษาปัญหาและความต้องการ 
ร่วมหาวิธีแก้ปัญหา ร่วมวางนโยบายและแผนงาน ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และร่วมปฏิบัติ
ตามแผนที่ก าหนดไว้ และร่วมประเมินผลโครงการ 

2) การมีส่วนร่วมที่ไม่แท้จริง (No Genuine Participation) เป็นการมีส่วนร่วมเพียงบางส่วน
โดยเฉพาะเข้าร่วมในการปฏิบัติตามโครงการที่ได้มีการก าหนดไว้แล้ว เช่น การเข้าเป็นสมาชิก หรือ
การร่วมเสียสละแรงงาน 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (อ้างถึงใน สิริพัฒน์ ลาภจิตร, 2550) ได้สรุปรูปแบบของการมีส่วนร่วม 
มีดังต่อไปนี้ 

1) การที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง (Direct Participation) โดยผ่านองค์กรที่จัดตั้งโดย
ประชาชน (Inclusive Organization) การรวมกลุ่มเยาวชนต่าง ๆ 

2) การที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางอ้อม (Indirect Participation) โดยผ่านองค์กรผู้แทนของ
ประชาชน (Representative Organization) กรรมการของกลุ่มหรือชุมชน 
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3) การมีประชาชนมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ (Open Participation) โดยผ่านองค์กรที่
ไม่ใช่ผู้แทนของประชาชน (Non-Representative Organization) เช่น สถาบันหรือหน่วยงานที่เชิญ
ชวน หรือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเม่ือไรที่ได้ทุกเวลา 

เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2553) ได้กล่าวถึงประเภทของการมีส่วนร่วมโดยสามารถจ าแนกการมี
ส่วนร่วมออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1) การมีส่วนโดยตรง การมีส่วนร่วมในการบริหารเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเป็นส าคัญ 
ดังนั้น ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมโดยตรง เช่น ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ มักจะเปิดโอกาสให้บุคคล
อ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปของกรรมการที่ปรึกษาที่ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ เพราะกิจกรรมบางอย่างอาจ
มีอุปสรรค ไม่สารถแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงจ าเป็นต้องให้บุคคลอ่ืนเข้ามาร่วมในการตัดสินใจ 
เพ่ือให้ผลการตัดสินใจเป็นที่ยอมรับแก่คนทั่วไปหรือเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม
โดยตรงจึงมีสาระส าคัญอยู่ที่ว่า เป็นการร่วมอย่างเป็นทางการและมักท าเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น 
ค าสั่งแต่งตั้ง หนังสือเชิญประชุม บันทึกการประชุม เป็นต้น 

2) การมีส่วนร่วมโดยอ้อม การมีส่วนร่วมโดยอ้อมเป็นเรื่องของการท ากิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งให้บรรลุเป้าหมายอย่างไม่เป็นทางการ โดยไม่ได้ร่วมในการตัดสินใจในกระบวนการบริหาร 
แต่เป็นเรื่องของการให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายเท่านั้น เช่น การบริจาคเงิน ทรัพย์สิน 
วัสดุอุปกรณ์ แรงงาน เข้าช่วยสมทบ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมแต่ยินดีร่วมมือ เป็นต้น 

ลักษณะกำรมีส่วนร่วม 
ลักษณะการมีส่วนร่วมนั้น จะพิจารณาได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่าจะสนใจศึกษาในประเด็น

บ้าง ประเด็นที่น่าสนใจในงานวิจัยครั้งนี้ คือ การเน้นลักษณะการมีส่วนร่วมในประเด็นที่เกิดจาก
กิจกรรม เช่น การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในประโยชน์สาธารณะ การเข้าร่วมในการตัดสินใจ 
การวางแผน และร่วมตรวจสอบในลักษณะองค์กรชุมชน ฯลฯ และการเน้นการศึกษาในลักษณะของ
การบริหารที่เกิดจากการด าเนินงานในทางนโยบายและในทางปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกับ
ชุมชน ดังมีนักวิชาการได้ให้ความเห็น เช่น Ornstein (อ้างถึงใน ชูชาติ พ่วงสมจิตต์, 2540) เห็นว่า 
การมีส่วนร่วมจะมีลักษณะมากน้อยเพียงใด ให้พิจารณาว่าผู้น าเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปร่วมใน
การใช้อ านาจและมีบทบาทในการควบคุมได้เท่าใด ซึ่งเป็นข้อบ่งบอกถึงภาวะผู้น าที่เป็นประชาธิปไตย 
ว่า มีสูงหรือต่ า โดย Ornstein ได้สรุปลักษณะการมีส่วนร่วมออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) การมีส่วน
ร่วมเทียม หรือไม่มีส่วนร่วม 2) การมีส่วนร่วมพอเป็นพิธีหรือร่วมเพียงบางส่วน 3) การมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริง คือ มีอ านาจและบทบาทมาก สอดคล้องกับ แนวคิดของ Campbell and Ramseyer 
(อ้างถึงใน จิราภรณ์ ศรีค า, 2547) ไดแ้บ่งลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ 5 ลักษณะ ได้แก่ 1) 
ลักษณะที่ไม่มีส่วนร่วมเลย 2) ลักษณะที่มีส่วนร่วมน้อย 3) ลักษณะที่มีส่วนร่วมปานกลาง 4) ลักษณะที่
มีส่วนร่วมมาก 5) ลักษณะที่มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
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Huntington and Nelson (1975) เห็นว่า ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนจะพิจารณา
จาก กิจกรรม และการบริหาร ซึ่งจะต้องมีการศึกษาควบคู่กันไป ในระดับกิจกรรมนั้น จะเป็นพ้ืนฐาน
เบื้องต้นของการท าให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด ส่วนในด้านการบริหารนั้น 
จะเป็นลักษณะของผู้มีอ านาจหน้าที่ที่จะเปิดทางให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือ
แสดงออกถึงเข้าร่วมในกิจกรรม โดย Huntington and Nelson ได้มีหลักในการพิจารณาถึงลักษณะ
การมีส่วนร่วมดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) กิจกรรม ลักษณะของการมีส่วนร่วมประเภทนี้ ให้ดูจากกิจกรรมที่ เข้าร่วม เช่น 
ด้านการเมือง อาจพิจารณาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง การลงประชามติ 
การประท้วง กรณีท่ีรัฐมีโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชน เป็นต้น ว่าสามารถกระท าได้เพียงใด 

2) ระดับการบริหาร โครงสร้างขององค์กรหนึ่งจะต้องมีสายการบังคับบัญชา ดังนั้น การมี
ส่วนร่วมจะพิจารณาได้จาก 

(1) ในแนวราบ ทุกแผนกทุกฝ่ายจะมีความเสมอกันในต าแหน่ง ดังนั้น การมีส่วน
ร่วมในแนวราบจึงเป็นไปอย่างหลวม ๆ ไม่จริงจัง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีสถานะหรือต าแหน่งเท่ากัน 

(2) ในแนวดิ่ง เป็นการมีส่วนร่วมตามสายการบังคับบัญชา เช่น มีหัวหน้าลูกน้อง 
มีฝ่าย แผนกต่าง ๆ ลดหลั่นกันไป เป็นต้น การท างานจึงมีการตรวจสอบตามล าดับขั้น การแสวงหา
ผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่นจะได้รับการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชา 

(3) การมีส่วนร่วมทั้งแนวราบและแนวดิ่งนั้น ในบางครั้งจะต้องท างานร่วมกัน
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานในแผนกอ่ืน จึงต้องแสดงบทบาทตาสถานภาพของแนวราบและ
แนวดิ่ง 

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และพรรณทิพย์ เพชรมาก (2551) ได้กล่าวถึงลักษณะการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนไว้ใน เอกสารประกอบการสอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมือง
และชนบท โดยได้ข้อสรุปลักษณะการมีส่วนร่วมแบ่งออกเป็น 6 ลักษณะ ได้แก่ 

1) การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) การมีส่วนร่วมแบบนี้ ประชาชนเป็นผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย และบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของ
โครงการที่จะด าเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้การแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้อง
เป็นการแจ้งก่อนที่จะมีการตัดสินใจด าเนินโครงการ 

2) การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมที่มีการจัดการ
หารือระหว่างผู้ด าเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ เพ่ือรับฟัง  
ความคิดเห็นและการตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติม นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางการกระจายข่าวารข้อมูลไป
ยังประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจ และเพ่ือให้มีการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ประกอบทางเลือกการตัดสินใจ 
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3) การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนและ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมและผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ ใช้เวทีสาธารณะในการท า
ความเข้าใจ การประชุมรับฟังความคิดเห็นมีหลายวิธีการ เช่น การประชุมระดับชุมชน (Community 
Meeting) การประชุมรับฟังความคิดเห็นเชิงวิชาการ (Technical Meeting) 

4) การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นการประชุมที่มีขั้นตอนการด าเนินงานที่เป็น
ระบบ และมีความชัดเจนมากขึ้น เป็นเวทีในการสเนอข้อมูลอย่างเปิดเผยไม่มีการปิดบังขอผู้ที่มีส่วนได้
และส่วยของโครงการ การประชาคมและคณะกรรมการจัดประชุมจะต้องมีองค์ประกอบของผู้เข้าร่วม
ที่เป็นที่ยอมรับ มีหลักเกณฑ์และประเด็นในการพิจารณาที่ชัดเจน และมีการแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบอย่าง
ชัดเจน 

5) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจต่อประเด็นปัญหานั้น ๆ ซึ่งอาจจะด าเนินการโดยการเลือก
ตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการที่มีอ านาจการตัดสินใจ 

6) การใช้กลไกทางกฎหมาย รูปแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตรงใน
เชิงการป้องกันและแก้ไข แต่เป็นลักษณะของการเรียกร้องและการป้องกันสิทธิของตนเองอัน
เนื่องมาจากการไม่ได้รับความเป็นธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่ งผลประโยชน์ที่ตนเองควรจะ ได้รับ 
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ให้หลักเรื่องการมีส่วนของประชาชนไว้หลายประการ และ
ประชาชนสามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญทั้งในรูปแบบของปัจเจกหรือในรูปแบบกลุ่ม องค์การ ตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้ 

โดยสรุป ลักษณะการมีส่วนร่วมแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ การมีส่วนร่วมในระดับกิจกรรม ได้แก่ 
การรับรู้ข่าวสาร การปรึกษาหารือ การประชุมรับฟังความคิดเห็น การประชาพิจารณ์ การลงประชามต ิ
และการมีส่วนร่วมในระดับการบริหาร ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การใช้กลไกทางกฎหมาย 

ปัจจัยท่ีท ำให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 
การที่ชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมนั้น มีปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งมี

นักวิชาการได้เสนอแนวคิด ดังนี้ 
Kaufman (1949) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในชนบท พบว่า อายุ เพศ 

การศึกษา ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายได้และระยะเวลาการอยู่อาศัยในท้องถิ่น มีความสัมพันธ์
กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในขณะที่ ประยูร ศรีประสาธน์ (2542) ได้น าเสนอปัจจัยของ
การมีส่วนร่วม ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม มีด้วยกัน 3 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
อายุ เพศ 2) ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ การศึกษา อาชีพ รายได้ และการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
3) ปัจจัยด้านการสื่อสาร ได้แก่ การรับข่าวสารจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคล และมีความสอดคล้องกับ 
สุธี วรประดิษฐ์ (2553) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน และได้น าเสนอปัจจัยที่มีส่วนในการ
ผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยได้สรุป แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1) ลักษณะส่วนบุคคล 
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ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ต่าง ๆ 2) ลักษณะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อาชีพ รายได้ 
3) การได้รับข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ ความถี่ในการรับรู้ข่าวสาร และแหล่งที่มาของข่าวสาร แต่ไม่
สอดคล้องกับ Leeder (อ้างถึงใน จิราภรณ์ ศรีค า, 2547) ได้สรุปปัจจัยที่ท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
รว่มหรือไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ 
ก็ต่อเมื่อกิจกรรมนั้นสอดคล้องกับความเชื่อพ้ืนฐาน ทัศนคติ และค่านิยมของตนมีคุณค่าสอดคล้องกับ
กับผลประโยชน์ของตน มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตน สอดคล้องกับ
สิ่งที่ตนได้มาหรือหวังเอาไว้ และบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะไม่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดก็ต่อเมื่อ
ตนเองได้มีประสบการณ์ที่เป็นอคติต่อเรื่องนั้น ๆ มาแล้ว และบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมใด ๆ ย่อมขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ ขึ้ นอยู่กับอุปนิสัยและจารรีต
ประเพณี ขึ้นอยู่กับโอกาสที่จะอ านวยขึ้นอยู่กับความสามารถรวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ใด ๆ ของบุคคลและกลุ่มบุคคลจะกระท าโดยการบีบบังคับหาได้ไม่ นอกจากนี้บุคคลและกลุ่มบุคคล
จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุน กระตุ้นยั่วยุและจูงใจให้เกิดข้ึน 

ในขณะเดียวกัน ก็มีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งที่ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่เน้นที่ปัจจัยส่วนบุคคล 
องค์กรและชุมชน ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่เหมาะสมกับการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ เช่น สิริพัฒน์ ลาภจิตร 
(2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้ข้อสรุปประเด็นปัจจัยที่มี
ส่วนส าคัญประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ การเป็นหน้าที่ของประชาชน อาสาสมัครด้วยใจ 
มีความรู้ความสามารถ กล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็น เป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชน มีทักษะ
และประสบการณ์ เป็นประโยชน์กับตัวเองและชุมชน 2) ปัจจัยด้านชุมชน ได้แก่ ชุมชนให้การ
สนับสนุนและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม เลือกให้เป็นตัวแทน ชุมชนมีความสามัคคี และมี กลุ่มต่าง ๆ 
ที่สนับสนุนผลักดันการมีส่วนร่วม 3) ปัจจัยด้านองค์การ ได้แก่ อบต. ด าเนินงานเป็นไปตาม
กฎระเบียบ เอาใจใส่กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา มีประชาพิจารณ์ประชาคมหมู่บ้าน สอดคล้องกับ 
เนตรรุ้ง อยู่เจริญ (2553) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของครูสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
จากการท าวิจัยครั้งนี้ เนตรรุ้ง อยู่เจริญ ได้พบตัวแปรที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 1) ปัจจัย
ด้านองค์กร ได้แก่ บรรยากาศองค์กร และการติดต่อสื่อสาร 2) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เจตคติต่อการ
มีส่วนร่วม และแรงจูงใจในการท างาน ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 
วชิรวัชร งามละม่อม (2559) 

โดยสรุป ปัจจัยที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วม 4 ปัจจัย 1) ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ต่าง ๆ 2) ปัจจัยด้านชุมชน ได้แก่ชุมชนให้การสนับสนุนและเปิดโอกาส
ให้มีส่วนร่วม เลือกให้เป็นตัวแทน ชุมชนมีความสามัคคี และมีกลุ่มต่าง ๆ ที่สนับสนุนผลักดันการมี
ส่วนร่วม 3) ปัจจัยด้านองค์การ ได้แก่ บรรยากาศองค์กร การติดต่อสื่อสาร กฎระเบียบ การเอาใจใส่
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กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา มีประชาพิจารณ์ประชาคม 4) ปัจจัยด้านทัศนคติ ได้แก่ เจตคติต่อการมี
ส่วนร่วม และแรงจูงใจในการท างาน 

3.3 แนวคิดแรงสนับสนุนทำงสังคม (ทฤษฎีควำมต้องกำรมำสโลว์) 
อับราแฮม มาสโลว์ เป็นนักจิตวิทยาอยู่ที่มหาวิทยาลับแบรนดีส์ ได้พัฒนาทฤษฎีการจูงใจที่

รู้จักกันมากที่สุดทฤษฎีหนึ่งขึ้นมา มาสโลว์ ระบุว่าบุคคลจะมีความต้องการที่เรียงล าดับจาก
ระดับพ้ืนฐานมากที่สุดไปยังระดับสูงสุด ขอบข่ายของมาสโลว์จะอยู่บนพ้ืนฐานของสมมุติฐานรากฐาน
สามข้อ คือ 

1) บุคคลคือ สิ่งมีชีวิตที่มีความต้องการ ความต้องการของบุคคลสามารถมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของพวกเข้าได้ ความต้องการที่ไม่ถูกตอบสนองเท่านั้นสามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความ
ต้องการที่ถูกตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจ 

2) ความต้องการของบุคคลจะถูกเรียงล าดับตามความส าคัญ หรือเป็นล าดับชั้นจากความ
ต้องการพ้นฐาน (เช่น อาหารและที่อยู่อาศัย) ไปจนถึงความต้องการที่ซับซ้อน (เช่นความส าเร็จ) 

3) บุคคลที่จะก้าวไปสู่ความต้องการระดับต่อไปเมื่อความต้องการระดับต่ าลงมาได้ถูก
ตอบสนองอย่างดีแล้วเท่านั้น นั่นคือ คนงานจะมุ่งการตอบสนองความต้องการสภาพแวดล้อมการ
ท างานที่ปลอดภัยก่อน ก่อนที่จะถูกจูงใจให้มุ่งไปสู่การตอบสนองความต้องการทางสังคม 

(1) ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) ความต้องการทางร่างกาย
จะอยู่ล าดับต่ าที่สุด ความต้องการพ้ืนฐานมากที่สุดที่ระบบโดยมาสโลว์  ความต้องการเหล่านี้จะ
หมายถึงแรงผลักดันทางชีววิทยาพ้ืนฐาน เช่น ความต้องการอาหารอากาศ น้ า และที่อยู่อาศัย 
เพ่ือการตอบสนองความต้องการเหล่านี้บริษัทจะต้องให้เงินเดือนอย่างเพียงพอแก่บุคคลที่พวกเขาจะ
รับภาระสภาพการด ารงชีวิตอยู่ได้ (เช่น อาหารและที่อยู่อาศัย) ในท านองเดียวกันเวลาพักจะเป็น
คุณลักษณะที่ส าคัญอย่างหนึ่งของงานด้วยที่เปิดโอกาสให้บุคคลตอบสนองความต้องการทางร่างกาย
ของพวกเขาได้ บริษัทมากขึ้นทุกทีก าลังมีโครงการออกก าลังกายนี้จะช่วยให้พนักงานมีสุขภาพดีด้วย
การตอบสนองความต้องการทางร่างกายของพวกเขาบุคคลที่หิวจนเกินไปหรือเจ็บป่วยจนเกินไปยากที่
จะมีส่วนช่วยต่อบริษัทของพวกเขาได้อย่างเต็มที่โดยทั่วไปความต้องการทางร่างกายจะถูกตอบสนอง
ด้วยรายได้ทั่วเพียงพอและสภาพแวดล้อมของงานที่ดี  เช่น ห้องน้ าสะอาด แสงสว่างที่เพียงพอ 
อุณหภูมิที่สบาย และการระบายอากาศที่ดี 

(2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) ความต้องการความปลอดภัย
ความต้องการล าดับที่สองของมาสโลว์  จะถูกกระตุ้นภายหลังจากที่ความต้องการทางร่างกายถูก
ตอบสนองแล้ว ความต้องการความปลอดภัยจะหมายถึงความต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
ปราศจากอันตรายทางร่างกายและจิตใจ บริษัทสามารถท าได้หลายสิ่งหลายอย่างเพ่ือที่จะตอบสนอง
ความต้องการความปลอดภัยตัวอย่างเช่น บริษัทอาจจะให้การประกันชีวิตและสุขภาพ สภาพแวดล้อม
การท างานที่ปลอดภัย กฎและข้อบังคับท่ียุติธรรมและสมควร และการยอมให้มีสภาพแรงงาน 
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(3) ความต้องการทางสั งคม  (Social Needs) ความต้องการทางสั งคมคือ 
ความต้องการระดับสามที่ระบุโดยมาสโลว์ ความต้องการทางสังคมจะหมายถึงความต้องการที่จะ
เกี่ยวพันการมีเพ่ือนและการถูกยอมรับโดยบุคคลอ่ืน เพ่ือการตอบสนองความต้องการทางสังคม 
บริษัทอาจจะกระตุ้นการมีส่วนร่วมภายในกิจกรรมทางสังคม เช่น งานเลี้ยงของส านักงาน ทีมฟุตบอล
หรือโบว์ลิ่งของบริษัทจะให้โอกาสของการตอบสนองความต้องการทางสังคมด้วย  การเป็นสมาชิก
สโมสรของบริษัทจะให้โอกาสที่ดีแก่ผู้บริหารเพ่ือ“การสร้างเครือข่าย” กับผู้บริหารคนอ่ืนในขณะที่
ตอบสนองความต้องการทางสังคมของพวกเขาได้ด้วย ก่อนหน้านี้ เราได้กล่าวถึงโครงการสุขภาพจะ
ช่วยตอบสนองความต้องการทางร่างกายได้ โครงการสุขภาพนี้สามารถช่วยตอบสนองความต้องการ
ทางสังคมได้ด้วย ความจริงแล้วการท างานหรือการเล่นกีฬากับเพ่ือนร่วมงานจะให้โอกาสที่ดีเยี่ยมต่อ
การมีเพ่ือน การวิจัยแสดงให้เห็นว่าความต้องการทางสังคมจะถูกกระตุ้นภายใต้สภาวะที่ “ความไม่
แน่นอนทางองค์กร” มีอยู่ เช่น เมื่อความเป็นไปได้ของการรวมบริษัทได้คุกคามความมั่นคงของงาน 
ภายใต้สภาวะเช่นนี้บุคคลจะแสวงหาความเป็นมิตรจากเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือที่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สิ่งที่ก าลังเป็นไปอยู่ 

(4) ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) ความต้องการเกียรติยศ
ชื่อเสียงคือ ความต้องการระดับที่สี่ความต้องการเหล่านี้หมายถึง ความต้องการของบุคคลที่จะสร้าง
การเคารพตนเองและการชมเชยจากบุคคลอ่ืน ความต้องการชื่อเสียงและการยกย่องจากบุคคลอ่ืนจะ
เป็นความต้องการประเภทนี้  ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจจะได้รับเชิญงานเลี้ยงเพ่ือที่จะยกย่อง
ความส าเร็จที่ดีเด่น การพิมพ์เรื่องราวภายในจดหมายข่าวของบริษัท เพ่ือที่จะพรรณนาความส าเร็จ
ของบุคคล การให้กุญแจห้องน้ าแก่ผู้บริการ การให้ที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล และการประกาศ “บุคคล
ดีเด่น” ประจ าเดือน ล้วนแต่เป็นตัวอย่างของสิ่งที่สามารถกระท าเพ่ือการตอบสนองความต้องการ
เกียรติยศชื่อเสียง การให้รางวัลเป็นนาฬิกาและเพชรแก่การบริการที่ดีและรางวัลราคาถูก เช่น ที-เชิ้ต 
และเหยือกเบียร์จะมีประโยชน์ต่อการยกย่องด้วย 

(5) ความต้องการความสมหวังของชีวิต (Self-Actualization Needs) ความต้องการ
ความสมหวังของชีวิตคือ ความต้องการระดับสูงสุด บุคคลมักจะต้องการโอกาสที่จะคิดสร้างสรรค์
ภายในงาน หรือพวกเขาอาจจะต้องการความเป็นอิสระและความรับผิดชอบ บริษัทได้พยายามจูงใจ
บุคคลเหล่านี้ด้วยการเสนอต าแหน่งที่ท้าทายแก่พวกเขา ความต้องการความสมหวังของชีวิตคือ 
ความต้องการที่จะบรรลุความสมหวังของตนเองด้วยการใช้ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพอย่าง
เต็มที่ บุคคลที่ถูกจูงใจด้วยความต้องการความสมหวังของชีวิตจะแสวงหางานที่ท้าทายคามสามารถ
ของพวกเขา การเปิดโอกาสให้พวกเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือการคิดค้นสิ่งใหม่มาสโลว์เชื่อว่า
ความต้องการเหล่านี้จะถูกเรียงล าดับจาก “ต่ าสุด” ไปยัง “สูงสุด” มาสโลว์ กล่าวว่า เมื่อต้องการ ณ 
ระดับ “ต่ าสุด” ร่างกายได้ถูกตอบสนองแล้ว ความต้องการระดับ “สูงขึ้น” ต่อไป ความปลอดภัยจะมี
ความส าคัญมากทีสุ่ดและต่อไปตามล าดับ ตามทฤษฎีของมาสโลว์แล้ว บุคคลจะถูกจูงใจให้ตอบสนอง
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ความต้องการระดับต่ าก่อน ที่พวกเขาจะพยายามตอบสนองความต้องการระดับสูง  ยิ่งกว่านั้น 
เมื่อความต้องการอย่างหนึ่งถูกตอบสนองแล้วความต้องการนี้จะไม่เป็นสิ่งจูงใจที่มีพลังต่อไปอีกทฤษฎี
ของมาสโลว์จะถูกสร้างข้ึนมาบนพื้นฐานที่ว่า ความต้องการที่ยังไม่ได้ถูกตอบสนองจะเป็นปัจจัยที่ปลุก
เร้าพฤติกรรมของบุคคล เมื่อความต้องการได้ถูกตอบสนองตามสมควรแล้วความต้องกาเหล่านี้จะหยุด
เป็นสิ่งจูงใจพฤติกรรมในการน าทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ไปใช้ในหน่วยงาน ผู้บริหาร
ต้องค านึงถึงหลักของการสร้างแรงจูงใจ ความต้องการในระดับต่ าอาจได้รับการตอบสนองเพียง
บางส่วนและในส่วนที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เกิดแรงจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป  เช่น 
ในหน่วยงานที่จัดให้มีรายได้พอสมควรแล้วและสภาพแวดล้อมของงานดีแล้ว  การปรับปรุงสิ่งเหล่านี้
ให้ดีขึ้นจะไม่เพ่ิมแรงจูงใจเลยเนื่องจากบุคคลส่วนใหญ่ได้รับการตอบสนองความต้องการในระดับนี้
เป็นอย่างดีแล้ว 

 
4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิด 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
และปรับให้สอดคล้องกับพ้ืนที่  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ การตรวจ
สุขภาพประจ าปี และการมีญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวานจ านวนทั้งสิ้น 7 ข้อ โดยมีลักษณะค าตอบ
เป็นแบบเลือกตอบและแบบเติมค า ส่วนที่ 2 การรับรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
จ านวน 5 ข้อ การรับรู้สาเหตุของการเกิดโรคเบาหวาน-โรคความดันโลหิตสูง จ านวน 4 ข้อ การรับรู้
ผลที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงจ านวน  2 ข้อ และการรับรู้สิ่ง
สนับสนุนทางสังคมในการส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 2 ข้อ รวมจ านวนทั้งสิ้น 13 ข้อ ส่วนที่ 3 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ประกอบด้วยการ
รับประทานอาหาร การออกก าลังกาย การจัดการกับอารมณ ์รวมจ านวนทั้งสิ้น 16 ข้อ   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
-เพศ  -ระดับการศึกษา 
-อาย ุ  -อาชีพ 
-รายได ้  -การตรวจสุขภาพ 
-ประวัติญาติสายตรงเป็นเบาหวาน 

กำรรับรู้เกี่ยวกับโรคโรคเบำหวำน-
โรคควำมดันโลหิตสูงและกำร

สนับสนุนทำงสังคม 

พฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพในกำรป้องกัน
โรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูง 

-การรับระทานอาหาร 
-การออกก าลังกาย 
-การจัดการอารมณ ์
-การหลีกเลี่ยงบุหรี-่สุรา 
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปที่มีชื่อในทะเบียนหน่วยบริการสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นาม่วง และอาศัยอยู่ในบ้านโนนสา ต าบลนาม่วง อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม 
จังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2563 ที่ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
เลือกพ้ืนที่ศึกษาเขตต าบลนาม่วง อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่าง คือ 1) มีอายุ 35 ปีขึ้นไป 2) ไม่มีปัญหาการสื่อสาร 3) มีการรับรู้และสติสัมปชัญญะปกติ 
และ 4) ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ส่วนเกณฑ์การคัดออกคือ มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเอง ค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ ประชากรมีจ านวนเป็นหลักร้อย ใช้ขนาด
ตัวอย่างร้อยละ 15-30 ในที่นี้ใช้ขนาดตัวอย่างร้อยละ 15 ของประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่างเป็น
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่มีชื่อในทะเบียนหน่วยบริการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นาม่วง 
และอาศัยอยู่ในบ้านโนนสา ต าบลนาม่วง อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2563 
ที่ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ค่าที่ทราบ = 187 คน (อ้างอิง
จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รายงานการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสาขาเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง ต าบลนาม่วง อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ปีงบประมาณ 2563) จะได้กลุ่ม
ตัวอย่าง = 35 คน 
 
5. ผลกำรศึกษำ 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 35 รำย พบว่า 
1) เพศ ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 23 คน 

คิดเป็นร้อยละ 65.71 และเพศชาย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 34.28 ตามล าดับ 
2) อายุ ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 45-54 ปี จ านวน 22 คน 

คิดเป็นร้อยละ 62.86 รองลงมาเป็นผู้มีอายุ 55-64 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 34.28 และเป็น
ผู้มีมีอายุ 35-44 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.86 ตามล าดับ 

3) ระดับการศึกษา ประชาชนอายุ  35 ปีขึ้นไป ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาชั้นประถมศึกษา จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 62.86 รองลงมามีระดับการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 17.14 มีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 14.28 มีระดับการศึกษาชั้นอนุปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.86 และระดับการศึกษาชั้นปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.86 ตามล าดับ 

4) รายได้ครอบครัวเฉลี่ย/เดือน ครอบครัวประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีรายได้ 10,000-14,999 จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 48.57 รองลงมามีรายได้ 5,000-
9,999 จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 31.43 มีรายได้ 15,000-15,999 จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.28 และมีรายได้ต่ ากว่า 5,000จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.72 ตามล าดับ 
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5) อาชีพ ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพท าไร่ ท านา 
ท าสวน จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมามีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.57 มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.57 และมีอาชีพค้าขาย 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.86 ตามล าดับ 

6) การตรวจสุขภาพประจ าปี ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตรวจ
สุขภาพทุกปี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 97.14 รองลงมาตรวจสุขภาพ 2 ปี/ครั้ง จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.86 ตามล าดับ 

7) ประวัติญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวาน ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ไม่มีประวัติญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวาน จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 รองลงมามี
ประวัติญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวาน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ตามล าดับ 

กำรรับรู้เกี่ยวโรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูง 
ผลการวิเคราะห์การรับรู้เกี่ยวโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของประชาชน อายุ 35 

ปีขึ้นไป รายข้อพบว่าประชาชนรับรู้ว่าโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคไม่ติดต่อ ( =3, 

S.D.=0) โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงไม่สามารถแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้ อ่ืนได้ ( =2.94, 

S.D.=0.34) โรคเบาหวานเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้  ( =2.97, S.D.=0.17)

โรคเบาหวานเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ( =2.97, S.D.=0.17) ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานมี

โอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคไวรัสโควิด-19 ( =3, S.D.=0) โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเกิด

จากพฤติกรรมการกิน ( =3, S.D.=0) ผู้ที่มีน้ าหนักตัวมากเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานมาก 

( =2.94, S.D.=0.34) ผู้มีประวัติพ่อ-แม่เป็นโรคเบาหวานมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานได้ ( =3, 

S.D.=0) การสูบบุหรี่และดื่มสุราไม่มีผลต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ( =2.40, 
S.D.=0.85) โรคความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองได้ 

( =3, S.D.=0) โรคไตวาย หัวใจวาย อัมพาต เป็นภาวะแทรกซ้อนจาก โรคเบาหวานและโรคความ

ดันโลหิตสูง ( =3, S.D.=0) ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพได้หลาย

ทาง เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต สถานบริการทางด้านสุขภาพ  ( =2.86, S.D.=0.43) ประชาชน

สามารถขอค าแนะน าจากอาสาสมัครและบุคลากรทางการแพทย์ประจ าหมู่บ้านได้ ( =3, S.D.=0) 
พฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพในกำรป้องกันโรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูง 
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป รายด้านพบว่า

พฤติกรรมด้านการรับประทานอาหารในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ( =4.11, 

S.D.=0.28) พฤติกรรมด้านการออกก าลังกาย ( =3.12, S.D.=0.04) และพฤติกรรมด้านการจัดการ

อารมณ์ ( =3.81, S.D.=0.13) 
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ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพในกำรป้องกัน
โรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูง 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการป้องกัน
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง พบว่าเพศชายมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพในการป้องกัน

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับมาก ( =3.93, S.D.=0.54) เพศหญิงมีพฤติกรรมดูแล

สุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับมาก ( =3.65, S.D.=0.61)  
อายุ 35-44 ปี มีพฤติกรรมดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด 

( =4.37, S.D.=0) อายุ 45-54 ปีมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความ

ดันโลหิตสูงในระดับมาก ( =3.81,S.D.=0.63) อายุ 55-64 ปี มีพฤติกรรมดูแลสุขภาพในการป้องกัน

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับมาก  ( =3.57, S.D.=0.51) ระดับการศึกษา
ประถมศึกษามีพฤติกรรมดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงระดับมาก

( =3.63, S.D.=0.60) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีพฤติกรรมดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวาน

และโรคความดันโลหิตสูงในระดับมาก ( =3.76, S.D.=0.52) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมี
พฤติกรรมดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับมากที่สุด 

( =4.41, S.D.=0.38) ระดับอนุปริญญาตรีมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิตสูงในระดับมาก ( =3.87, S.D.=0) ระดับปริญญาตรีมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพใน

การป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับมาก ( =3.93, S.D.=0) รายได้ครอบครัว
เฉลี่ย/เดือน ต่ ากว่า 5,000 บาท มีพฤติกรรมดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหิตสูงในระดับมาก ( =3.87, S.D.=0.08) รายได้ครอบครัวเฉลี่ย/เดือน 5,000-9,999 บาท 
มีพฤติกรรมดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับมากที่สุด 

( =4.28, S.D.=0.74) รายได้ครอบครัวเฉลี่ย/เดือน 10,000-14,999 บาทมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพใน

การป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับมาก ( =3.65, S.D.=0.39) รายได้
ครอบครัวเฉลี่ย/เดือน 15,000-15,999 บาทมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิตสูงในระดับมาก( =3.17, S.D.=0.43) อาชีพท าไร่ ท านา ท าสวนพฤติกรรมดูแล

สุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับมาก ( =3.70, S.D.=0.56) 
อาชีพรับจ้างทั่วไป มีพฤติกรรมดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงใน

ระดับมาก ( =3.58, S.D.=1.11) อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มีพฤติกรรมดูแลสุขภาพในการป้องกัน

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับมากที่สุด ( =4.37, S.D.=0) อาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจมี พฤติกรรมดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับมาก

( =4.12, S.D.=0.38) การตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี มีพฤติกรรมดูแลสุขภาพในการป้องกัน

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับมาก ( =3.75, S.D.=0.61) การตรวจสุขภาพ 2 ปี/
ครั้ง มีพฤติกรรมดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับมาก
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( =3.8, S.D.=0) ประวัติมีญาติสายตรงเป็นเบาหวาน มีพฤติกรรมดูแลสุขภาพในการป้องกัน

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับมาก ( =3.63, S.D.=0.14) ประวัติไม่มีญาติสายตรง
เป็นเบาหวาน มีพฤติกรรมดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับ

มาก ( =3.80, S.D.=0.70) 
ควำมสัมพันธ์ระดับควำมรู้และกำรสนับสนุนทำงสังคมกับพฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพใน

กำรป้องกันโรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูง 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระดับความรู้และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการป้องกัน

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพในระดับปานกลาง 

จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 มีความรู้ในระดับมากที่สุด ( =2.86, S.D.=0.09) มีพฤติกรรม
ดูแลสุขภาพในระดับปานกลาง จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 45.71 มีความรู้ในระดับมากที่สุด 

( =2.95, S.D.=0.06) มีพฤติกรรมดูแลสุขภาพในระดับมาก จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 25.72 

มีความรู้ในระดับมากที่สุด ( =2.95, S.D.=0.07) 
 
6. สรุป อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 

6.1 ผลกำรศึกษำพบว่ำควำมสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมกำรดูแล
สุขภำพที่ต่ำงกัน ได้แก่ อายุ พบว่าอายุระหว่าง 35-44 ปี มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการป้องกัน

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับมากที่สุด ( =4.37, S.D.=0) ระดับการศึกษา พบว่า
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิตสูงในระดับมากที่สุด ( =4.41, S.D.=0.38) รายได้ พบว่ารายได้ระหว่าง 5,000-
9,999 บาท/เดือน มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

ในระดับมากที่สุด ( =4.28, S.D.=0.74) อาชีพ พบว่าอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวมีพฤติกรรม 

การดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับมากที่สุด  ( =4.37, 
S.D.=0) อาจเนื่องมาจากหมู่บ้านโนนสามีสถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานบริการสุขภาพสามารถเข้าถึง
บริการได้ง่ายและมีอาสาสมัครประจ าหมู่บ้านที่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารและค าแนะน าได้ทั่วถึง 

6.2 ผลกำรศึกษำพบว่ำกำรรับรู้เกี่ยวกับโรคเบำหวำน -โรคควำมดันโลหิตสูงและกำร
สนับสนุนทำงสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงใน
ระดับมากที่สุด แต่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในระดับที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 45.71 
มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับมาก

( =2.95, S.D.=0.06) ร้อยละ 28.57 มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิตสูงในระดับปานกลาง ( =2.86, S.D.=0.09) และร้อยละ 25.72 มีพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับมากที่สุด  ( =2.95, 
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S.D.=0.07) อาจเนื่องมาจากมีหลายปัจจัยที่ท าให้ประชาชนมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่แตกต่างกัน
ออกไป 

6.3 ข้อเสนอแนะ 
1) ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

(1) หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรให้การสนับสนุนในการ
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในการดูแลสุขภาพตนเองทีเหมาะสม และต่อเนื่อง เช่น 
สนับสนุนงบประมาณในการจัดถานที่ส าหรับท ากิจกรรมและออกก าลังกาย และการอบรมความรู้
เพ่ิมเติมให้กับประชาชน ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

(2) ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่  อสม.บุคคลที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิด
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เพ่ือให้ความรู้และเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

(3) รูปแบบการให้บริการในคลินิกบริการ ควรมีส่วนสนับสนุน ในการสร้าง 
พฤติกรรมสุขภาพทีเหมาะสมส าหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง  

2) ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยครั้งต่อไป 
(1) ควรศึกษาถึงพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัวว่ามีส่วนช่วยสนับสนุนให้

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมการดูแลตนเองหรือไม่ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมสุขภาพแก่
บุคคลเหล่านี้ 

(2) ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ หรือท านายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ว่ามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในการป้องกัน
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เพ่ือจะได้ปรับกระบวนการดูแลในคลินิกบริการต่อไป 
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กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรให้บริกำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
กรณีศึกษำ ส ำนักทะเบยีนอ ำเภอขลุง จังหวดัจันทบุรี 

สุภิตา อ่ิมบุญ* 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดของการให้บริการจัด
บัตรประจ าตัวประชาชนของส านักทะเบียนอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และเพ่ือวิเคราะห์หาแนวทาง
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการงานบัตรประจ าตัวประชาชน กรณีศึกษาส านักทะเบียน
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่สัมภาษณ์เจาะลึกแบบมีโครงสร้าง ค าถามปลายเปิด คือ  
ผู้เข้ารับบริการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 5 คน และเจ้าหน้าที่ส านักทะเบียนอ าเภอขลุง  
จังหวัดจันทบุรี จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
1) สัมภาษณ์ผู้รับบริการ 2) สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ส านักทะเบียนอ าเภอขลุง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ  

ผลการศึกษา พบว่า ปัญหา อุปสรรคที่พบคือ (1) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน (2) ประชาชนไม่มีความรู้และความเข้าใจที่เพียงพอและถูกต้องเกี่ยวกับการจัดท าบัตร
ประจ าตัวประชาชน (3) สถานที่ให้บริการมีความคับแคบและไม่สะดวก แนวทางในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการให้บริการงานบัตรประจ าตัวประชาชน กรณีศึกษาส านักทะเบียนอ าเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี (1) ด้านเจ้าหน้าที่ การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดย
จัดอบรมสัมมนาทางด้านงานบัตรประจ าตัวประชาชน (2) ด้านกระบวนการให้บริการเพ่ิมช่องทางใน
การติดต่อสื่อสารน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ผ่านเฟซบุ๊ก ไลน์ส านักทะเบียน สร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้ประชาชนทราบขั้นตอนกระบวนการก่อนเข้ารับบริการ และ (3) ด้านสถานที่ให้บริการ ข้อจ ากัด
ด้านเวลาและสถานที่ให้บริการการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน ที่ประชาชนต้องเดินทางมารับ
บริการ พัฒนารูปแบบการให้บริการเพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือกที่หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้นเพ่ิม
ช่องทางสื่อสารของส านักทะเบียนอ าเภอขลุง โดยการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  ปรึกษาปัญหาทาง
โทรศัพท์  เฟซบุ๊ก ไลน์ เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ เป็น
ทางเลือกให้ประชาชนรับทราบข้อมูลและติดต่อขอรับบริการได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 

ค ำส ำคัญ: ประสิทธิภาพ,  บัตรประจ าตัวประชาชน 
 

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศษสตร์ 
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1. บทน ำ 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คือหน่วยงานที่ท าหน้าที่โดยตรงในการจัดท าบัตร

ประจ าตัวคนไทยทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีชื่อในทะเบียนบ้าน เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน
ในการแสดงตนและใช้พิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลในการติดต่อขอรับบริการหรือสวัสดิการในด้ านต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน บัตรประชาชนจึงมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน การบริหารจัดการ
การจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย ถือเป็นหนึ่งภารกิจส าคัญของกรมการ
ปกครองซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบด าเนิน ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม โดยการน าเทคโนโลยีระบบการรู้จ าภาพใบหน้า มาใช้ร่วมกับระบบการ
เปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ขอมีบัตร เพ่ือน าอัตลักษณ์ของบุคคลมาใช้พิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล  
และเพ่ือป้องกันการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประชาชน ต้นก าเนิดของบัตรประจ าตัวประชาชนคน
ไทยเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ตรากฎหมายพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช 2457 โดยมาตรา 90 ก าหนดไว้ว่า  
“กรมการปกครองเป็นพนักงานท าหนังสือเดินทางส าหรับราษฎรในท้องที่อ าเภอนั้ น จะไปท ามา
ค้าขายที่ อ่ืน” ถือว่าหนังสือเดินทางที่กรมการอ าเภอออกให้เป็นต้านก าเนิด “บัตรประจ าตัว
ประชาชน” ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ตราพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พุทธศักราช 2486 มีการจัดท าบัตร
ประจ าตัวประชาชนรุ่นแรกขึ้น โดยก าหนดบังคับเฉพาะในจังหวัดพระนครและธนบุรี  และ 
มีวิวัฒนาการต่อเนื่องถึงในปัจจุบัน 

งานบัตรประจ าตัวประชาชน เป็นงานบริการสาธารณะที่เกี่ ยวพันกับกับความมั่นคงของ
ประเทศ กรมการปกครองในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเน้นให้ความส าคัญในการปรับปรุงรูปแบบ
ขั้นตอนการให้บริการให้ส านักทะเบียนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการเพ่ือก่อให้เกิดความพึงพอใจ
และสนองตอบความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการการให้บริการงานบัตรประจ าตัวประชาชน
จึงมีความส าคัญ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การบริการประชาชนต้องมุ่งเน้นปรับปรุงและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ เป้าหมายส าคัญ คือ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง พัฒนาระบบในการ
ให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่มโดยเสมอภาค รวดเร็ว ถูกต้อง 
โปร่งใส ท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดในการให้บริ การการจัดท า
บัตรประจ าตัวประชาชน เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการการจัดท า
บัตรประชาชนน ามาปรับใช้ในส านักทะเบียนอ าเภอขลุง ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดของการให้บริการจัดท าบัตรประจ าตัว
ประชาชนของส านักทะเบียนอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  
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2.2 เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการจัดท าบัตรประจ าตัว
ประชาชนของส านักทะเบียนอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
 
3. ค ำถำมส ำหรับกำรศึกษำ 

ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดของการให้บริการจัดบัตรประจ าตัวประชาชนของส านัก
ทะเบียนอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี คืออะไร มีแนวทางอย่างไรในการในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ให้บริการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนของส านักทะเบียนอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
  
4. กำรทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

“บัตรประจ าตัวประชาชน” ถือเป็นเอกสารราชการที่มีความส าคัญในการด ารงชีวิตของ
ประชาชนโดยเฉพาะในการติดต่อทางราชการที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือของภาคเอกชนในการพิสูจน์
และยืนยันสถานภาพของตัวบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเป็นผู้มีสัญชาติไทย การใช้สิทธิเลือกตั้ง 
การสมัครงาน ติดต่อธุรกิจการค้าตลอดจนการท านิติกรรมสัญญาต่าง ๆ นอกจากนี้แล้วยังใช้เป็น
หลักฐานในการตรวจสอบบุคคลเพ่ือใช้ประกอบการออกหนังสือส าคัญต่าง ๆ เช่น บัตรประจ าตัว
ผู้ป่วยของโรงพยาบาล ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หนังสือเดินทาง หรือแม้แต่บัตรเครดิตที่ทางธนาคาร
ออกให้หากไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชนแล้วก็จะเกิดปัญหาความยุ่งยากในการท าธุรกรรมต่าง ๆ 
ดังนั้น บัตรประจ าตัวประชาชนจึงเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือใช้ยืนยันสถานภาพการเป็นคนไทยของตัวบุคคล
ตามกฎหมาย“บัตรประจ าตัวประชาชน” เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย  
เพ่ือใช้พิสูจน์ทราบและยืนยันตัวบุคคล อริยพร โพธิใส (2553: 167) 

การบริการ หมายถึง การให้บริการที่ดีสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างเหมาะสม มีความเสมอภาค และรวดเร็ว โดยต้องมีความพร้อมทั้งความรู้และความสามารถ  
บุคลิกภาพที่ดี สื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี 

การบริการที่ดีเป็นสมรรถนะที่ก าหนดไว้ส าหรับลักษณะงานที่ต้องให้บริการหรือให้ความ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนเป้าหมายหลักคือ การให้บริการประชาชน ค าจ ากัดความในภาษาอังกฤษของการ
บริการที่ดี ใช้ค าว่า ความปรารถนา (Desire) ที่จะช่วยเหลือหรือให้บริการผู้อื่นเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการ 

มิติ (Dimension) ที่ใช้พิจารณาสมรรถนะบริการที่ดีมี 2 มิติ 
1) ความสมบูรณ์ของกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
2) ระดับของความพยายามในการให้บริการ 

- สืบค้นความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการนอกเหนือจากสิ่งที่ผู้รับบริการบอก 
- แสดงความรับผิดชอบในการแก้ปัญหา เมือ่เกิดความผิดพลาดนั้น 
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- เป็นที่ปรึกษาให้ผู้รับบริการไว้วางใจ ส านักงาน ก.พ. (2552) คู่มือสมรรถนะหลัก:
ค าอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมบ่งชี้ 

ประสิทธิภาพ หมายถึง ความมีสมรรถนะสูงในการให้บริการที่มีความพร้อมทุกขั้นตอนของ
การท างานเพ่ือการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนส าเร็จอย่างมีคุณภาพ คุ้มค่า ทันเวลา และ
ประหยัดค่าใช้จ่าย วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ม.ป.ป.: 28) 

ตารางที่ 4.1 สถิติแสดงจ านวน ผู้ท าบัตรจ าแนกตามสาเหตุการขอมีบัตร ส านักทะเบียนอ าเภอขลุง
สถิติเดือน มีนาคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2563 

จ ำแนกตำมสำเหตุกำรขอมีบัตร ชำย หญิง รวม 
การขอมีบัตรครั้งแรก 13 14 27 
บัตรหมดอายุ 44 46 90 

เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน 0 0 0 
พ้นจากสภาพได้รับการยกเว้น 0 0 0 
เป็นบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้น 1 0 1 
บัตรหาย 82 81 163 

บัตรถูกท าลาย 1 2 3 
บัตรช ารุดแต่ไม่ต้องคืนส่วนกลาง 35 29 64 
เปลี่ยนช่ือตัวหรือช่ือสกุล 6 15 21 

เปลี่ยนช่ือตัวและชื่อสกุล 1 3 4 
ได้หรือกลับคืนสัญชาติไทย 0 0 0 

อืน่ ๆ 56 46 102 
การเปลี่ยนท่ีอยู่ 22 25 47 

บัตรช ารุดและต้องคืนส่วนกลาง 3 2 5 
รวมท้ังหมด 264 263 527 

ที่มา: ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 

1) ข้อมูลทั่วไปของส านักทะเบียนอ าเภอขลุง 
ส านักทะเบียนอ าเภอขลุง รูปแบบการให้บริการประชาชน ยึดหลักตามนโยบายกรมการ

ปกครองให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว ในแต่ละวันมีประชาชนเข้ามารับบริการประมาณ 60 คนต่อวัน 
ส านักทะเบียนอ าเภอขลุง มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน ข้าราชการ 2 คน เจ้าหน้าที่ปกครอง 2 คน 
อส.ช่วยราชการ 1 คน 

ขลุง เป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี ค าว่า “ขลุง” หมายถึงพ้ืนที่ลุ่ม น้ าท่วมถึง เดิมชาว 
ขลุงมีอาชีพท านาและประมง ปัจจุบันมีการปลูกผลไม้อย่างเป็นล่ าเป็นสัน ตามต านานเล่ากันว่าชาว
พ้ืนเมืองมีเชื้อสายจาก “ชอง” มีภาษาพูดเป็นภาษาชองซึ่งแตกต่างจากภาษาเขมรและไทย 
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ที่ตั้งและอาณาเขต 
           อ าเภอขลุงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดจันทบุรี ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 
26.45 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 756.038 ตารางกิโลเมตร หรือ 742,523.75 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับ
อ าเภอและจังหวัดข้างเคียง ดังนี้ 
          ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอโป่งน้ าร้อน 
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอบ่อไร่และอ าเภอเขาสมิง (จังหวัดตราด) 
          ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอแหลมงอบ (จังหวัดตราด) และอ่าวไทย 
          ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอแหลมสิงห์ อ าเภอเมืองจันทบุรี และอ าเภอมะขาม 

ประวัติควำมเป็นมำ  
สมัยรัชกาลที่ 5 ในช่วงปี พ.ศ. 2436 (ร.ศ. 112) สยามเกิดกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสซึ่งท าให้

ต้องเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ าโขงไปโดยได้ตกลงท าสัญญาว่า ฝรั่งเศสจะยึดจันทบุรีไว้เป็นประกันนาน
ถึง 11 ปีเศษ ในปี พ.ศ. 2440 (ร.ศ. 116) ได้มีการใช้พระราชบัญญัติปกครองท้องที่ คือจัดตั้งอ าเภอ 
ต าบล และหมู่บ้านขึ้น ที่ท างานของรัฐบาลในอ าเภอเรียกว่า "ที่ว่าการอ าเภอ" ซึ่งมีผลท าให้ขลุงจัดตั้ง
ขึ้นเป็น อ าเภอขลุง ในปี พ.ศ. 2441 (ร.ศ. 117) 

กำรแบ่งเขตกำรปกครอง 
กำรปกครอง และประชำกร 
อ าเภอขลุง แบ่งการปกครองออกเป็น 11 ต าบล 90 หมู่บ้าน 11 ชุมชนเมือง 

  1. ต าบลตกพรม  11  หมู่บ้าน 
  2. ต าบลซึ้ง  11  หมู่บ้าน 
  3. ต าบลบ่อ  10  หมู่บ้าน 
  4. ต าบลเกวียนหัก 10  หมู่บ้าน 
  5. ต าบลวังสรรพรส   9  หมู่บ้าน 

6. ต าบลวันยาว    8  หมู่บ้าน 
8. ต าบลตะปอน    6  หมู่บ้าน 

  9. ต าบลบางชัน    6  หมู่บ้าน 
  10. ต าบลมาบไพ      6  หมู่บ้าน   
  11. ต าบลตรอกนอง   6  หมู่บ้าน 

กำรปกครองส่วนท้องถิ่น แยกเป็น  
1) เทศบาลเมือง 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองขลุง 
2) เทศบาลต าบล 6 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต าบลบ่อเวฬุ, เทศบาลต าบลบ่อ, เทศบาลต าบลเกวียน

หัก, เทศบาลต าบลตกพรม, เทศบาลต าบลวันยาวและเทศบาลต าบลซึ้ง   
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3) องค์การบริหารส่วนต าบล 5 แห่ง ได้แก่ อบต.บางชัน, อบต.ตะปอน, อบต.ตรอกนอง อบต.
มาบไพ และ อบต.วังสรรพรส 

ประวัติควำมเป็นมำของบัตรประจ ำตัวประชำชน 
“บัตรประจ าตัวประชาชน” เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเพ่ือใช้พิสูจน์

ทราบและยืนยันตัวบุคคลนับ ได้ว่าเป็นเอกสารที่มี เช่น การใช้สิทธิเลือกตั้งการสมัครงาน การติดต่อธุรกิจ
การค้า การท านิติกรรมสัญญา และการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการหรือภาคเอกชน นอกจากนั้นยัง
เป็น หลักฐานที่หน่วยงานต่าง ๆ ใช้ตรวจสอบบุคคลเพ่ือประกอบการออกหนังสือส าคัญต่าง ๆ เฉพาะด้าน 
เช่นบัตรประจ าตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาล ใบอนุญาตขับรถ หนังสือเดินทาง หรือแม้แต่บัตรเครดิตประเภท
ต่าง ๆ ที่นิยมใช้กันในวงการของสถาบันการเงิน และการธนาคาร ในการยืนยันตัวบุคคล 

หนังสือ เดินทางส าหรับราษฎร: ต้นก าเนิดของบัตรประจ าตัวประชาชน หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่สามารถชี้ชัดได้ว่าคนไทยเริ่มมีการใช้หนังสือยืนยันตัวบุคคลปรากฏ ต้นก าเนิดของบัตร
ประจ าตัวประชาชนเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตรากฎหมายพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  พุทธศักราช 2457 
โดย มาตรา 90 ก าหนดไว้ว่า “กรมการปกครองเป็นพนักงานท าหนังสือเดินทางส าหรับราษฎรในท้องที่
อ าเภอนั้น จะไปท ามาค้าขายที่อ่ืน” ถือว่าเป็นหนังสือเดินทางที่กรมการปกครองออกให้ โดยวัตถุประสงค์ 
ของการออกหนังสือเดินทางรับรองราษฎรดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ของราษฎรโดยตรง เพราะการมีหนังสือ
เดินทางของทางราชการไว้แสดงตัวบุคคลว่า ตัวเขาเป็นใคร มาจากแห่งหนต าบลใด ย่อมท าให้การเดินทาง
ในต่างท้องที่เป็นไปด้วยความสะดวก และหากเจ้าหน้าที่เกิดความสงสัยขอตรวจค้นตัว ถือว่าเป็นต้นก าเนิด 
“บัตรประจ าตัวประชาชน” ต่อมาในปี พ.ศ. 2486 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันท
มหิดล รัชกาลที่ 8 โดยการน า ของ จอมพลป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้เสนอออกกฎหมาย ว่าด้วย
บัตรประจ าตัวประชาชนขึ้นมาบังคับใช้เป็นการเฉพาะครั้งแรก เรียกว่า “พระราชบัญญัติ บัตรประจ าตัว
ประชาชน พุทธศักราช 2486” นับเป็นกฎหมายฉบับแรกที่เกี่ยวกับการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน
ให้แก่คนไทย แต่ประกาศและบังคับใช้เฉพาะ ราษฎรในจังหวัดสองจังหวัดเท่านั้น คือ จังหวัดพระนคร 
และจังหวัดธนบุรี (กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน)  

คู่มือประชำชนกำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวประชำชนของส ำนักทะเบียนอ ำเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี 

1) กรณีขอมีบัตรครั้งแรก (กรณี อำยุครบ 7 ขวบ) 
เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ 

(1) ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) 
(2) สูติบัตร หรือหลักฐานเอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง (ฉบับจริง)  
(3) กรณีไม่มีหลักฐานดังกล่าวข้างต้นให้น าเจ้าบ้านหรือบุคคล เช่น บิดา มารดาหรือ

บุคคลที่น่าเชื่อถือมา 1 คน 
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ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
ระยะเวลา 20 นาท ี
2) กรณีขอมีบัตรครั้งแรกเกินก ำหนดเวลำ 
เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ 

(1) ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) 
(2) สูติบัตร หรือหลักฐานเอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง (ฉบับจริง) 
(3) กรณีไม่มีหลักฐานดังกล่าวข้างต้นให้น าเจ้าบ้านหรือบุคคล เช่น บิดา มารดาหรือ

บุคคลที่น่าเชื่อถือมา 2 คน 
ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ 20 บาท กรณียื่นเกิน 60 วัน 

ระยะเวลา 20 นาท ี
3) กรณีได้รับกำรเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ำน เพรำะแจ้งเกิด หรือได้รับกำรเพิ่มชื่อในทะเบียน

บ้ำนกรณีอ่ืน ๆ 
เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ 

(1) ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) 
(2) สูติบัตร หรือหลักฐานเอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง (ฉบับจริง) 

ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ 20 บาท กรณียื่นเกิน 60 วัน 
ระยะเวลา 20 นาท ี
4) กรณีผู้ขอมีบัตรได้สัญชำติไทย หรือได้กลับคืนสัญชำติไทย ตำมกฎหมำยว่ำด้วย

สัญชำติ หรือมีค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้ได้สัญชำติไทย 
เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ 

(1) ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)  
(2) ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของบิดา และมารดา (ฉบับจริง)  
(กรณีผู้ขอมีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว) หากคนใดตายให้เรียกใบมรณบัตรของผู้ที่

ตาย หากตายท้ังคู่ให้เรียกมรณบัตรทั้งคู่ แต่ถ้าผู้ขอมีบัตรได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ หรือได้
กลับคืนสัญชาติไทยต้องเรียกหลักฐานหนังสือส าคัญการแปลงสัญชาติ  หรือหนังสือส าคัญการได้
กลับคืนสัญชาติไทย ตามแต่กรณี 

ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ 20 บาท กรณียื่นเกิน 60 วัน 
ระยะเวลา 20 นาท ี
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5) กรณีขอมีบัตรของบุคคลที่ได้รับกำรยกเว้น 
เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ 

(1) ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) 
(2) หลักฐานแสดงการเป็นผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร เช่น บัตรประจ าตัวคน

พิการ  
(ผู้พิการเดินไม่ได้ หรือเป็นใบ้ หรือตาบอดทั้งสองข้าง ไม่ต้องเรียกหลักฐานดังกล่าว) 
หนังสือสุทธิพระ หนังสือรับรองของแพทย์ว่ามีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
ระยะเวลา 20 นาท ี
6) กรณีขอมีบัตรใหม่ 
เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ 

(1) ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) 
(2) หลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง 

ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 20 บาท 
ระยะเวลา 20 นาท ี
7) กรณีขอเปลี่ยนบัตรประจ ำตัวประชำชน 
เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ 

(1) ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) 
(2) บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริง) 
(3) หลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง 

ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 20 บาท 
ระยะเวลา 20 นาท ี

 
5. วิธีกำรศึกษำ 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในวิจัย คือ ผู้เข้ารับบริการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนที่
ส านักทะเบียนอ าเภอขลุง จ านวน 3 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่าง
ตามความสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือให้ได้ครบตามจ านวน และเจ้าหน้าที่ส านัก
ทะเบียนอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จ านวน 5 คน ใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sample) 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้รูปแบบการศึกษา คือ การศึกษาเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ใช้การสังเกต และการสัมภาษณ์  
แบบเจาะลึก (in-depth interviewing) ก าหนดหัวข้อค าถามไว้ล่วงหน้า โดยขณะสอบถามนั้นจะใช้
การพูดคุย เป็นกันเองเพ่ือที่จะทราบข้อมูลอย่างแท้จริง โดยการสัมภาษณ์นั้น กลุ่มตัวอย่าง คือ 
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เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส านักทะเบียนอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และผู้รับบริการจัดท าบัตรประจ าตัว
ประชาชน ส านักทะเบียนอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี แบบสัมภาษณ์ ค าถามจะประกอบด้วยค าถาม
ดังนี้ 

1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับการสัมภาษณ์ เพศ/อายุ/การศึกษา/อาชีพ/สถานภาพ/
ประสบการณ์ท างาน  

2) ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนของส านักทะเบียน
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

3) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด ในการให้บริการการจัดท าบัตรประชาชน คืออะไร เหตุใดจึง
เป็นเช่นนั้น 

4) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาเกี่ยวกับการให้บริการการจัดท าบัตร
ประชาชน เพ่ือน ามาปรับใช้กับส านักทะเบียนอ าเภอขลุง คืออะไร 
 
6. ผลกำรศึกษำ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ อาจสรุปได้ว่า  ปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดการ
ให้บริการการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนของส านักทะเบียนอ าเภอขลุงจากการสัมภาษณ์ของผู้ร่วม
วิจัยทั้งสิ้น 10 คน ในที่นี้เป็นเจ้าหน้าที่ส านักทะเบียนอ าเภอขลุง 5 คน และผู้รับบริการจัดท าบัตร
ประจ าตัวประชาชน 5 คน พบปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดการให้บริการการจัดท าบัตรประจ าตัว
ประชาชนของส านักทะเบียนอ าเภอขลุง มีอยู่ 3 ประเด็น ได้แก่   

1) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน   
2) ประชาชนไม่มีความรู้และความเข้าใจที่เพียงพอและถูกต้องเกี่ยวกับการจัดท าบัตร

ประจ าตัวประชาชน   
3) สถานที่ให้บริการมีความคับแคบและไม่สะดวก                                                       
ประเด็นที่หนึ่ง เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่

มีความเห็นตรงกันว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบัตรประจ าตัวประชาชน เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความเข้าพัฒนา
บุคลาการบุคคลให้มีความรู้ความสามารถให้เหมาะสม กับความส าคัญของงานบัตรประจ าตัว
ประชาชน ผู้ให้บริการขาดความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ สาเหตุเกิดจากขาดความก้าวหน้าทางสายงาน
และมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนบ่อย ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ 

ประเด็นที่สอง ประชาชนไม่มีความรู้และความเข้าใจที่เพียงพอและถูกต้องเกี่ยวกับการจัดท า
บัตรประจ าตัวประชาชน ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า ประชาชนไม่มีความรู้และ
ความเข้าใจที่เพียงพอและถูกต้องเกี่ยวกับการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน ไม่ทราบขั้นตอนการ
ให้บริการ ต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน หรือ บุคคลน่าเชื่อถือมารับรอง    
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ประเด็นสุดท้าย สถานที่ให้บริการมีความคับแคบและไม่สะดวก ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มี
ความเห็นตรงกันว่า สถานที่ให้บริการมีความคับแคบและไม่สะดวก ส านักทะเบียนอ าเภอขลุงตั้งอยู่
ที่ว่าการอ าเภอขลุง เป็นอาคารรูปแบบเก่า มีพ้ืนที่ให้บริการที่จ ากัด เก้าอ้ีนั่งคอยให้บริการมีจ านวน
จ ากัด ในช่วงเวลาที่มีผู้มาใช้บริการจ านวนมากท าให้ที่นั่งคอยรับบริการไม่เพียงพอ ต้องออกไปรอข้าง
นอกส านักทะเบียน 

แนวทำงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรให้บริกำรกำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำนัก
ทะเบียนอ ำเภอขลุง 

1) ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร  
ปรับปรุงโครงสร้าง อัตราก าลัง และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในองค์การ 

อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบัตรประจ าตัวประชาชนไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่มี
จ านวนมากท าให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ ประชาชนต้องรอคิวรอรับบริการเป็นเวลานาน  
นอกจากเพ่ิมอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอแล้ว การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก็เป็นสิ่งส าคัญ การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีองค์ความรู้ มีทักษะมากขึ้นโดยจัด
อบรมสัมมนาทางด้านการทะเบียน งานบัตรประจ าตัวประชาชนแก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น
ระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันเองเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทราบแนวทางปฏิบัติและถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
หากเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจในระเบียบกฎหมาย สามารถตอบข้อซักถามและให้
ค าแนะน าโดยแจ้งข้อระเบียบและข้อกฎหมายกับผู้รับบริการจัดท าบัตรประชาชนได้  

การพัฒนาบุคลากรคือ การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านทักษะ ความช านาญในการท างาน 
ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรสามารถท าได้ด้วยวิธีการฝึกอบรม ปฐมนิเทศ ส่งไปดูงานต่างประเทศ ร่วมสัมมนาทั้งในและ
นอกสถานที่ ฯลฯ เพื่อบุคลากรนั้น ๆ จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมุ่งไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายขององค์กร การพัฒนาบุคคลยังมีส่วนส าคัญ ที่จะช่วยกระตุ้นให้พนักงานเกิดความคล่องตัว
ในการท างานมากยิ่งขึ้น การอบรมให้พนักงานมีความรู้ ความช านาญในการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้น 
จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการท างานของพนักงาน ประโยชน์ต่อตัวบุคลากร  
เมื่อบุคลากรมีประสิทธิภาพการท างานสูงขึ้น โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็จะมากขึ้นด้วย 
นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องจะช่วยลดอัตราการลาออกของคนที่มีฝีมือลง เพราะการ
พัฒนาบุคลากรจะสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร พนักงานจึงเกิดความทุ่มเท และเอาใจ
ใส่ในการท างาน เพ่ือบรรลุถึงผลส าเร็จขององค์กรการพัฒนาคนเพ่ือให้กลายเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นจึง มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์กรเสมอ 
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นอกจากการจัดอบรมสัมมนาทางด้านงานบัตรประจ าตัวประชาชนควรจัดสวัสดิการที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน การจัดสรรสิ่งจูงใจ รูปแบบการจัดสรรสิ่งจูงใจไม่จ ากัดเฉพาะเงินรางวัล โดยมุ่งเน้น
ให้เกิดแรงจูงใจภายใน เช่น การสร้างความภาคภูมิใจในการท างาน มากกว่าแรงจูงใจจากภายนอก  
เช่น เงินรางวัล ทั้งนี้ เพราะแรงจูงใจภายในมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานมากกว่าแรงจูงใจภายนอก  
มีความยั่งยืนกว่า เพราะเกิดจากความรู้สึกภายในของผู้ปฏิบัติงาน ต่างจากแรงจูงใจภายนอกที่ไม่
แน่นอน หากไม่มีสิ่งจูงใจภายนอกอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานได้ อรทัย ยศอินต๊ะ (2561: 16) 
การจ่ายค่าตอบแทนตามวุฒิ มีเงินค่าตอบแทนหรือรางวัลส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบัตรประจ าตัว
ประชาชนด้วยความตั้งใจ กระตือรือร้นปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมให้บุคลากรด้านการทะเบียนมี
ความก้าวหน้าในสายงานวิชาชีพที่ชัดเจนและเหมาะสม พัฒนาความรู้ด้านการทะเบียนอย่างรอบด้าน  
เพ่ือให้เกิดขวัญก าลังใจที่จะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

2) ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร  
กระบวนการให้บริการ เช่น ผังขั้นตอนการให้บริการ , คู่มือประชาชน ,มีการให้บริการ

ตามล าดับขั้นตอน, ให้บริการตามล าดับก่อนหลังตามบัตรคิว, การให้บริการภายในระยะเวลา เป็นต้น  
ด้านคุณภาพการให้บริการ มีความถูกต้อง รวดเร็ว  ตรงตามความต้องการ ของผู้รับบริการ  
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจหรือไม่ การให้บริการแต่ละส านักทะเบียนมีมาตรฐานแตกต่างกัน สิ่งที่
ผู้รับบริการต้องการคือ การบริการที่ดี การเอาใจใส่ผู้รับบริการ เพ่ิมนวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับการ
ให้บริการด้านงานบัตรประจ าตัวประชาชนทั้งด้านรูปแบบและกระบวนการการให้บริการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการ 

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการท างาน การปรับปรุงกระบวนการท างาน  
การเปลี่ยนแปลงการท างานให้ผลลัพธ์ดีขึ้น โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อมส่งต่อข้อมูลภาครัฐให้แก่
ประชาชนทั่วไปทราบ ภาครัฐต้องด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก าหนดนโยบายที่สนองต่อความ
ต้องการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้มากท่ีสุดโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสร้าง
คุณค่าให้กับภาครัฐและสร้างประโยชน์ต่อสาธารณชน 

เพ่ิมช่องทางในการติดต่อสื่อสารควรให้ความรู้ประชาชนในรูปแบบแผ่นพับ คู่มือประชาชน
หรือจัดเจ้าหน้าที่เวรบริการประชาชน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงปัญหา
ข้อเท็จจริง ข้อขัดข้องในกรณีไม่อาจด าเนินการตามค าร้องได้ พร้อมทั้งนัดหมายเวลาล่วงหน้าให้  
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง ส่งเสริมความรู้งานทะเบียนให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือให้
ค าแนะน าประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของตนเอง  

การพัฒนาการให้บริการทางด้านงานบัตรประจ าตัวประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วและ
หลากหลายช่องทางเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้สอดรับกับวิถีชีวิตที่รีบเร่ง มีเวลา
น้อย ประชาชนมีความต้องการประสิทธิภาพการให้บริการที่สูงขึ้นและมีหลากหลายช่องทาง 
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ด้านการให้บริการควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่มีความรู้ความสามารถ คอย
ตรวจสอบเอกสารตลอดจนแนะน า ขั้นตอนการรับบริการให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจในขั้นตอน
การรับบริการมากขึ้น 

แม้ว่างานบัตรประจ าตัวประชาชนจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ในส่วนของการด าเนินการ 
ก็ยังพบปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัดในการให้บริการการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน น าระบบ
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ทั่วประเทศ สามารถถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนที่ไหนก็ได้ ไม่จ าเป็นต้อง
เดินทางไป ณ ส านักทะเบียนที่ตนมีชื่อตามทะเบียนบ้าน แต่บางครั้งการจัดเก็บลายนิ้วมือไม่สมบูรณ์  
ไม่มีภาพใบหน้าในระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปรียบเทียบภาพใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือได้ 
ในการด าเนิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและใช้ดุลพินิจในการเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือ
ที่ที่จัดเก็บในฐานข้อมูลทะเบียนบัตรว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน และพนักงานเจ้าหน้าที่อาจเรียกเอกสาร
หลักฐานหรือสอบสวนเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ ในการใช้ดุลพินิจท าให้แนวทางปฏิบัติไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานเดียวกันส่งผลต่อประชาชนผู้รับบริการจัดท าบัตรประชาชน 

3) ด้ำนสถำนที่ให้บริกำร  
ข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่ให้บริการการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน ที่ประชาชนต้อง

เดินทางมารับบริการ ณ ส านักทะเบียน แม้ว่าการให้บริการงานบัตรประจ าตัว ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก เช่น อาคารสถานที,่ ป้ายบอกทาง, ป้ายประชาสัมพันธ์, จุดพักรอรับประชาชนจะมีการพัฒนา
ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ งานบัตรประจ าตัวประชาชน สามารถเลือกส านักทะเบียนที่
สะดวกได้ ให้บริการไม่เหมาะสม พ้ืนที่รอรับบริการคับแคบ การจัดพ้ืนที่ให้บริการไม่เพียงพอส าหรับ
ประชาชนผู้มารับบริการ ด้านอาคารสถานที่ ควรจัดมุมให้เป็นสัดส่วน จัดเก้าอ้ีรับรองประชาชนให้
เพียงพอ 

แนวคิดในการพัฒนาระบบการให้บริการด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในการขอรับ
บริการ ในปัจจุบันการใช้และเข้าถึงเทคโนโลยีของประชาชนมีมากขึ้นและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท่ามกลางวิถีชีวิตที่รีบเร่งของประชาชน เวลาด าเนินการในแต่ละเรื่องน้อยลง
พบข้อจ ากัดในเรื่องเวลาและสถานที่ขอรับบริการด้วยระเบียบกฎหมายที่บัญญัติครอบคลุมไว้เพียง
ส าหรับให้บริการในส านักทะเบียนเท่านั้น สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่คนมีเวลาน้อยลงแต่มีความต้องการการรับบริการที่
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น รวมถึงการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตมากขึ้นหากพัฒนารูปแบบการให้บริการ
เพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือกที่หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้นเพ่ิมช่องทางสื่อสารของส านักทะเบียน
อ าเภอขลุง โดยการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์ เฟซบุ๊ก ไลน์  เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ เป็นทางเลือกให้ประชาชนรับทราบข้อมูล
และติดต่อขอรับบริการได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและยังช่วยเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานให้กับเจ้าหน้าที่และลดปัญหาแออัดในห้องทะเบียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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7. สรุปและอภิปรำยผลกำรศึกษำ 
การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน กรณีศึกษา ส านัก

ทะเบียนอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เมื่อผลการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ พบว่าสัมภาษณ์ ผู้เข้ารับ
บริการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนและด้าน ปัญหา อุปสรรคที่พบคือ (1) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (2) ประชาชนไม่มีความรู้และความเข้าใจที่เพียงพอและถูกต้องเกี่ยวกับ
การจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน (3) สถานที่ให้บริการมีความคับแคบและไม่สะดวก        

แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการงานบัตรประจ าตัวประชาชน กรณีศึกษา
ส านักทะเบียนอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (1) ด้านเจ้าหน้าที่ การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยจัดอบรมสัมมนาทางด้านงานบัตรประจ าตัวประชาชน (2) 
ด้านกระบวนการให้บริการเพ่ิมช่องทางในการติดต่อสื่อสารน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  ผ่านเฟซบุ๊ก 
ไลน์ส านักทะเบียน สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนทราบขั้นตอนกระบวนการก่อนเข้ารับบริการ 
(3) ด้านสถานที่ให้บริการ ข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่ให้บริการการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน 
ที่ประชาชนต้องเดินทางมารับบริการ พัฒนารูปแบบการให้บริการเพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือกที่
หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้นเพ่ิมช่องทางสื่อสารของส านักทะเบียนอ าเภอขลุง โดยการน าเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ ปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์ เฟซบุ๊ก ไลน์  เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ เป็นทางเลือกให้ประชาชนรับทราบข้อมูลและติดต่อขอรับบริการได้
อย่างรวดเร็ว ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้กับ
เจ้าหน้าที่และลดปัญหาแออัด ในห้องทะเบียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จุฑามาส แสงอาวุธ และพร นิภา จินดา (2553) ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่าปัญหา ในการ
พัฒนาบุคลากรตามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน พบว่า เรียงตามล าดับ ได้ดังนี้ 
งบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนไม่เพียงพอและไม่มีเวลาเพียงพอในการเข้ารับการพัฒนา  วารุณี 
กันทะวัง (2561) ได้วิจัยเรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาการให้บริการงานทะเบียน กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผลการวิจัยพบว่า การให้บริการงานทะเบียนของกรมการปกครองมี
ความจ าเป็นต้องพัฒนาการให้บริการงานทะเบียนในรูปแบบใหม่ เพ่ือสนองตอบความต้องการและวิถี
ชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนแปลง  

ข้อเสนอแนะ 
ควรให้มีบริการผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตด้วยตนเอง มีแชทบอทตอบปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับ

การจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน มีบริการนัดหมายล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น จองคิวท าบัตร
ประจ าตัวประชาชน เพ่ือประหยัดเวลาในการรอคิวขอรับบริการ  
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่กำรรับรู้ในสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมของ
ผู้ประกันตน กรณีศึกษำส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดหนองคำย 

สุวภัทร ประเสริฐสังข์* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการรับรู้และเข้าถึงสื่อ
ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของส านักงานประกันสังคมและเพ่ือศึกษาว่าสื่อประเภทใดมีอิทธิพลต่อ
การรับรู้และเข้าถึงสิทธิประโยชน์มากที่สุด โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้ประกันตนที่มารับ
บริการที่ส านักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย จ านวน 400 คน โดยวิธีแจกแบบสอบถาม สถิติที่
น าใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบระดับการรับรู้ในสิทธิประโยชน์ของกองทุน
ประกันสังคม โดยใช้ ค่า T-test และ ค่า F-test 

ผลการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุด มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากที่สุด ประกอบอาชีพ
เป็นพนักงาน/ลูกจ้างของรัฐมากที่สุด มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 25,000 บาทขึ้นไปมากที่สุด ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และเคยใช้สิทธิในการเบิกประโยชน์ทดแทน
กองทุนประกันสังคม 1-2 ครั้ง มากที่สุด รองลงมาเป็นผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิเลย ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสนใจในสื่อประชาสัมพันธ์ในภาพรวมอยู่ที่ระดับปานกลาง และเมื่อเรียงล าดับความสนใจ พบว่า
สื่อที่มีความสนใจในระดับมากได้แก่ โทรทัศน์ เว็บไซต์ของส านักงานประกันสังคม (www.sso.go.th)  
Facebook ของส านักงานประกันสังคม วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้สิทธิประโยชน์กองทุน
ประกันสังคม พบว่า อายุ อาชีพที่มีรายได้หลัก ประเภทของการเป็นผู้ประกันตน จ านวนครั้งที่ใช้สิทธิ
ในการเบิกประโยชน์ทดแทน และสื่อการประชาสัมพันธ์มีผลต่อการรับรู้ในสิทธิประโยชน์กองทุน
ประกันสังคมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยอื่นไม่มีความแตกต่าง 

ด้านการรับรู้สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมทั้ง 7 กรณี มีการรับรู้ในกรณีเจ็บป่วย
และประสบอันตรายมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ กรณีว่างงาน กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร 
กรณีชราภาพ กรณีตาย เรียงตามล าดับ ในขณะที่กรณีทุพพลภาพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังไม่
ทราบข้อมูล 

ค ำส ำคัญ: การประกันสังคม, การรับรู้, สิทธิประโยชน์ 

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์
E-mail: suwapat.pra@stu.nida.ac.th 
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1. บทน ำ 
ส านักงานประกันสังคมได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคมระยะ 3 ปี (พ.ศ.

2563-2565) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของส านักงาน
ประกันสังคมในห้วง 3 ปี ข้างหน้า ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน 
นายจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญไว้  5 ประเด็น ภายใต้
วิสัยทัศน์ “ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงานที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นการ
ให้บริการของส านักงานประกันสังคมเป็นหลัก พัฒนานวัตกรรมการให้บริการเข้าถึงแรงงานที่มีความ
ต้องการเฉพาะออกแบบและพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสม ตรงกับความต้องการ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เชื่อมโยงสังคมแรงงานด้วยเครือข่ายดิจิทัลและ 
การสื่อสารในการปฏิรูปองค์กร เพ่ือให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

จากประเด็นดังกล่าว ส านักงานประกันสังคมมีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพ่ือการรับรู้
สิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย ทั้งเว็บไซต์ของส านักงานประกันสังคม โทรทัศน์ วิทยุ แผ่นพับอธิบาย
สิทธิประโยชน์ และผ่านเครือข่ายมวลชนที่ส านักงานประกันสังคมร่วมด าเนินงานด้วย และในช่วง 3-5 
ปีที่ผ่านมา ส านักงานประกันสังคมจะเพ่ิมช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัยเข้ามามากขึ้น เช่น LINE 
Official YouTube, Facebook เป็นต้น แต่ยังพบว่ามีผู้ประกันตนจ านวนมากไม่ทราบสิทธิประโยชน์
ทั้ง 7 กรณีของกองทุนประกันสังคม หรือรับทราบแต่ไม่เข้าใจเงื่อนไขของแต่ละกรณี รวมถึงข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ของส านักงานประกันสังคมมักจะไม่ได้รับความสนใจและน ามาสื่อสารเท่าที่ควร 

จากปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาว่าปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อการรับรู้สิทธิประโยชน์
ทั้ง 7 กรณีของกองทุนประกันสังคม และผู้ประกันตนกลุ่มใดมีระดับการรับรู้ต่อการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของส านักงานประกันสังคม และสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในปัจจุบันมีผลต่อการรับรู้มาก
น้อยเพียงใด เพ่ือน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สิทธิประโยชน์ในอนาคต 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ส านักงานประกันสังคมในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่อไป   

  
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการรับรู้และเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของ
ส านักงานประกันสังคม 

2.2 ประเภทของสื่อท่ีใช้ประชาสัมพันธ์มีผลกับการรับรู้และเข้าถึงสิทธิประโยชน์มากท่ีสุด 
 
3. ค ำถำมกำรวิจัยและสมมติฐำน 

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ การศึกษา อาชีพ และสื่อประชาสัมพันธ์มีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ในสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม และประเภทของสื่อดิจิทัลและสื่อโซเชียล ส่งผลต่อ
ความสนใจในการรับรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม 
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4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
การประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันในการด ารงชีวิตในกลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ   

เพ่ือรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร  
ทุพพลภาพ ชราภาพ ตาย และการว่างงาน ซ่ึงเป็นเรื่องส าคัญที่รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ในโลกส่วน
ใหญ่น าระบบการประกันสังคมไปใช้ในการให้หลักประกันชีวิตแก่ประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย  
หลักการประกันสังคมมีคุณลักษณะดังนี้ 

1) เป็นระบบการเฉลี่ยทุกข์ - เฉลี่ยสุขซึ่งกันและกันระหว่างมวลสมาชิก ซึ่งโดยทั่วไปรัฐบาล
ของทุกประเทศจะให้ความส าคัญแกบุคคลที่ท างานมีรายได้และอยู่ในระบบแรงงานก่อน และขยาย
ความคุ้มครองไปสู่ผู้ท างานที่มีรายได้นอกระบบการจ้างงานปกติซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า แรงงาน
นอกระบบ 

2) เงินสมทบที่เก็บไปนั้นจะสะสมเป็นกองทุน ซึ่งจะให้สิทธิประโยชน์เฉพาะกับบุคคลที่ส่งเงิน
สมทบ ซึ่งประเทศไทยเรียกว่า “ผู้ประกันตน” เท่านั้น    

ทั้งนี้  ความส าเร็จประการหนึ่งของการประกันสังคม ก็คือเป้าหมายหลักที่จะท าให้การ
ประกันสังคมสามารถครอบคลุมทุกตัวบุคคลของประชาชนในชาติ (Universal Coverage) ได้ในอนาคต 

กองทุนประกันสังคม คือ กองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทน 
เมื่อต้องประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งไม่เนื่องจากการท างาน รวมทั้งกรณี
คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน โดยนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป (มีอายุไม่
ต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันเข้าท างาน) จะต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับ
ขึ้นทะเบียนลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่มีลูกจ้าง 1 คนขึ้นไป และเมื่อมีการรับ
ลูกจ้างใหม่เพ่ิมข้ึนต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ภายใน 30 วันเช่นกัน 

เงินสมทบ คือ เงินที่นายจ้าง จะต้องน าส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยค านวณจาก
ค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ ซึ่งก าหนดจากฐานค่าจ้างที่ไม่ต่ าว่าเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน 
15,000 บาท โดยรัฐบาลรัฐบาลจะออกเงินสมทบเข้ากองทุนด้วยส่วนหนึ่ง โดยนายจ้างและลูกจ้าง
ร่วมจ่ายเงินสมทบโดยหักจากค่าจ้างในอัตราร้อยละ 5 ส่วนรัฐบาลร่วมจ่ายในอัตราร้อยละ 2.75   

ลูกจ้าง คือ ลูกจ้างผู้ซึ่งท างานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน
ขึ้นไป ได้รับความคุ้มครอง 6 กรณ ีดังนี้ 

1) กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
2) กรณีคลอดบุตร 
3) กรณีทุพพลภาพ 
4) กรณีตาย 
5) กรณีสงเคราะห์บุตร 
6) กรณีว่างงาน 
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แนวคิดเกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์ 
ความหมายของการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ เป็นค าที่แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า 

Public Relation ซึ่งแยกได้ คือ Public หมายถึง ประชา หมู่คณะ และ Relations หมายถึง สัมพันธ์ 
การผูกพัน ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ จึงหมายถึง การเกี่ยวข้องผูกพันกับคนหมู่มาก เป็นกิจกรรม
ระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มประชาชน เพ่ือพยายามสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างองค์การกับชุมชน
ตามท่ีวางแผนไว้เพ่ือให้ได้รับข่าวสารต่าง ๆ เกิดความเข้าใจในความคิด ทัศนคติ ค่านิยมขององค์การ  
ทั้งภายในองค์การเอง และภายภายนอกองค์การกับสาธารณะชน เป็นการท าให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจตรงกัน จึงกล่าวได้ว่าการประชาสัมพันธ์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่จะท าให้องค์การเป็นที่
นิยม เชื่อถือ และศรัทธาของบุคคลอ่ืนที่มีต่อองค์การ เพ่ือให้เกิดการยอมรับและมีทัศนะคติที่ตรงกัน  
การประชาสัมพันธ์ควรมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีการวางแผนที่ดีเป็นระบบ มีวัตถุประสงค์
และกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องอย่างมาก  
การประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้ 

1) การค้นคว้าหาความรู้ 
2) การวางแผน 
3) การสื่อสาร 
4) การติดตามและประเมินผล 

ทฤษฎีกำรรับรู้ (Perception Theory) 
การรับรู้ หมายถึงการแปลความหมายจากการสัมผัส โดยเริ่มตั้งแต่การมีสิ่งเร้ามากระทบกับ 

อวัยวะรับสัมผัสทั้งห้าและส่งกระแสประสาทไปยังสมองเพ่ือการแปลความหมาย กระบวนการรับรู้ 
(Process) เป็นกระบวนการคาบเก่ียวกันซึ่งเกิดเป็นล าดับ ดังนี้ 

การรู้สึก (sensing) ความจ า (Memory) การเรียนรู้ (Learning) การตัดสินใจ (Decision 
Making) ตามล าดับ 

องค์ประกอบของกำรรับรู้ 
1) สิ่งเร้าได้แก่วัตถุ แสง เสียง กลิ่น รสต่าง ๆ 
2) อวัยวะรับสัมผัส ได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้น ผิวหนัง ถ้าไม่สมบูรณ์จะท าให้สูญเสียการรับรู้ได้ 
3) ประสาทในการรับสัมผัสเป็นตัวกลางส่งกระแสประสาทจากอวัยวะรับสัมผัสไปยังสมอง

ส่วนกลาง เพื่อการแปลความหมาย 
4) ประสบการณ์เดิม  
5) ค่านิยม ทัศนคติ 
6) ความใส่ใจ ความตั้งใจ 
7) สภาพจิตใจและอารมณ์  
8) ความสามารถทางสติปัญญา  
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กำรจัดระบบควำมรับรู้ เมื่อมนุษย์พบสิ่งเร้าจะท ามาจัดการระบบตามหลักดังนี้ 
1) หลักแห่งความคล้ายคลึง (Principle of similarity) สิ่งเร้าใดที่มีความคล้ายกันจะรับรู้ว่า

เป็นพวกเดียวกัน 
2) หลักแห่งความใกล้ชิด (Principle of proximity) สิ่งเร้าที่มีความใกล้กันจะรับรู้ว่าเป็น

พวกเดียวกัน 
3) หลักแห่งความสมบูรณ์ (Principle of closure) เป็นการรับรู้สิ่งที่ไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ขึ้น 
ปัจจัยท่ีก ำหนดกำรรับรู้ 
สิ่งเร้าเดียวกันอาจท าให้คนสามารถรับรู้แตกต่างกันได้ ซึ่งแล้วแต่มุมมองการรับรู้ของแต่ละ

คน การที่มนุษย์จะรับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างและจะรับรู้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ เช่น การศึกษา ประสบการณ์ วัฒนธรรม เป็นต้น  

ปัจจัยที่มีผลต่อกำรรับรู้ มี 2 ประเภท คือ อิทธิพลที่มาจากภายนอก ได้แก่ ความเข้มและ
ขนาดของสิ่งเร้า (Intensively and Size) การกระท าซ้ า ๆ (Repetition) สิ่งที่ตรงกันข้าม (Contrast) 
การเคลื่อนไหว (Movement) และอิทธิพลที่มาจากภายใน ได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) การคาดหวัง 
(Expectancy) ความสนใจ อารมณ์ ความคิดและจิตนาการ ความรู้สึกต่าง ๆ ที่บุคคลได้รับ เป็นต้นโดย
ปัจจัยการรับรู้ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 

1) ลักษณะการรับรู้ พิจารณาจากการที่บุคคลจะเลือกรับรู้สิ่งใดก่อนหรือหลัง มากหรือน้อย 
ขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้รับรู้ด้วยเป็นส าคัญประการหนึ่ง ปัจจัยที่เกี่ยวกับผู้รับรู้สามารถแบ่งออกได้เป็น 
2 ด้าน คือ ด้านกายภาพกับด้านจิตวิทยา ดังนี้ 

(1) ด้านกายภาพ หมายถึง อวัยวะรับสัมผัส เช่น ตา หู จมูก และอวัยวะสัมผัสอ่ืน
ปกติหรือไม่ รับรู้ได้มากหรือน้อยเพียงใด ถ้าผิดปกติหรือหย่อนสมรรถภาพก็จะท าให้การรับสัมผัสผิด
ไปหรือการรับรู้ด้อยสมรรถภาพลง   

(2) ด้านจิตวิทยา ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้  เช่น ความจ า 
อารมณ์ ความพร้อม สติปัญญา การสังเกตพิจารณา ความสนใจ ความตั้งใจ ทักษะค่านิยม  
วัฒนธรรม ประสบการณ์เดิม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นผลจาก การเรียนรู้และประสบการณ์เดิม 
นักจิตวิทยา ถือว่า การรับรู้นั้นเป็นสิ่งที่บุคคลเลือกสรรอย่างยิ่ง (High Selective) เริ่มตั้งแต่รับสัมผัส 
เลือกเอาเฉพาะที่ต้องการ และแปลความ ให้เข้ากับตนเอง  

2) ลักษณะของสิ่งเร้า 
การที่บุคคลจะรับรู้สิ่งใดได้ก่อนหรือหลังมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าที่ดึงดูด 

ความสนใจ ความตั้งใจว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด โดยลักษณะของสิ่งเร้าที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้มีดังนี้ 
(1) สิ่งเร้าภายนอกที่ดึงดูดความสนใจและความตั้งใจ ได้แก่คุณสมบัติและ

คุณลักษณะของสิ่งเร้าที่จะท าให้เกิดการรับรู้นั่นเอง ซึ่งถ้าสิ่งเร้ามีคุณสมบัติและลักษณะที่สนอง
ธรรมชาติในการรับรู้ของคนเรา ก็จะท าให้มีความตั้งใจในการรับรู้ดีขึ้น  
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(2) การจัดลักษณะหมวดหมู่ของวัตถุที่เป็นสิ่งเร้า พวก Gestalt Psychologies 
ให้ความสนใจกับการรับรู้เป็นอย่างมากและได้ให้หลักเกณฑ์ในการที่คนเรามีแนวโน้มที่จะจัดภาพที่
มองเห็น  

กำรแปลควำมหมำยและกำรรับรู้ (Interpretation & Perception) เป็นกระบวนการขั้น
ที่ 3 ของการรับรู้ โดยมีองค์ประกอบที่มีผลต่อการแปลความหมายในการรับรู้ดังนี้ 

1) ความคาดหวัง เมื่อเราคาดหวังสิ่งใดก็จะมีผลต่อการตีความหมายของการรับรู้สิ่งนั้นด้วย 
ดังนั้นความคาดหวังจึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ 

2) แรงจูงใจ เช่น ความหิว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ จะมีผลต่อการแปล
ความหมายสิ่งที่รับสัมผัสได้ง่าย เช่น การฟังข่าวเรื่องโรคระบาดโควิด-19 อาจมีแรงจูงใจที่ท าให้กลัว
สิ่ง ๆ ต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น กลัวติดเชื้อ กลัวการรับสัมผัสจากบุคคลอ่ืน เป็นต้น 

3) ประสบการณ์เก่า จะมีผลต่อการรับรู้ โดยการน าประสบการณ์มาตัดสินสิ่งที่มากระตุ้นการรับรู้ 
4) วัฒนธรรม (Culture) วัฒนธรรม ศาสนา เชื้อชาติที่ต่างกัน จะท าให้บุคคลมีความเชื่อ 

ทัศนคติ ค่านิยมต่างกัน การแปลความหมายอาจถูกแปลไปคนละด้านแล้วแต่สภาพสังคม 
5) ภาพลวงตา (Illusions) คือ การรับรู้ของบุคคลไม่ตรงกับความเป็นจริงของสิ่งเร้า ซึ่ งเกิด

จากการแปลความหมายของสมองผิด หรือความคลาดเคลื่อนจากความจริง 
ควำมผิดพลำดของกำรรับรู้ อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ ดังนี้ 
1) สภาวะบางประการของสิ่งเร้า เช่น คุณสมบัติและส่วนประกอบต่าง ๆ ของสิ่งเร้า 
2) ความเชื่อที่ผิด ๆ (Delusions)  
3) ความไม่สมบูรณ์ของประสาทและอวัยวะรับสัมผัส 
4) อุปทานของตนเอง 
5) การแปลสัมผัสผิดเพราะมีประสบการณ์น้อยและความรู้ไม่พอ 
6) บุคลิกภาพ อุปนิสัย และเจตคติ (Attitude) 
7) ความต้องการ อารมณ์ ความใส่ใจ (Attention) 
8) วัฒนธรรมและมุมมอง 
 

5. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ในสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมของ

ผู้ประกันตน กรณีศึกษาส านักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคายครั้งนี้ เป็นการศึกษาโดยใช้แนวทาง
ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือผู้ประกันตนที่มารับบริการที่ส านักงานประกันสังคม
จังหวัดหนองคาย จ านวน 400 คน โดยใช้ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลภายในเดือนเมษายน 
2563 - พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
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การศึกษาในครั้งนี้ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบระดับ
การรับรู้ในสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม โดยใช้แบบทดสอบค่า t-test และค่า F-test 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ในการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 5.1 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 
6. ผลกำรศึกษำ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุด รองลงมา
ได้แก่อายุ 41-50 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากที่สุด รองลงมาเป็นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน/ลูกจ้างของรัฐมากที่สุด
รองลงมาเป็นพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 25,000 บาทขึ้นไป มากที่สุด 
รองลงมาอยู่ในระหว่าง 15,001-20,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ประกันตนตาม
มาตรา 33 และเคยใช้สิทธิในการเบิกประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม 1-2 ครั้ง มากที่สุด 
รองลงมาเป็นผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิเลย 

การวิเคราะห์ข้อมูลความสนใจในสื่อรูปแบบต่าง ๆ และกระบวนการประชาสัมพันธ์สิทธิ
ประโยชน์กองทุนประกันสังคม ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสนใจในสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในภาพรวมอยู่ที่ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.24 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 8.86 และเมื่อเรียงล าดับความสนใจ พบว่าสื่อที่มีความสนใจในระดับมากได้แก่ 
โทรทัศน์  เว็บไซต์ของส านักงานประกันสังคม (www.sso.go.th) Facebook ของส านักงาน
ประกันสังคม และความสนใจรองลงมาอยู่ในระดับปานกลางคือ YouTube, Application “SSO 
CONNECT MOBILE”, แผ่นพับให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ประกันสังคม Call Center 1506, 
หน่วยบริการเคลื่อนที่ของส านักงานประกันสังคม และหนังสือพิมพ์ จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่า สื่อดิจิทัลและสื่อโซเชียล อันได้แก่ เว็บไซต์ของส านักงานประกันสังคม (www.sso.go.th),  
Facebook ของส านักงานประกันสังคม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความสนใจอยู่ในระดับ

1. เพศ   
2. อาย ุ
3. รายได ้
4. การศึกษา 
5. อาชีพ 
6. สื่อท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ ์
7. จ านวนครั้งท่ีใช้สิทธิ 

 

กำรรับรู้สิทธิประโยชน์ของ 
กองทุนประกนัสังคม 
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มาก ซึ่งตอบสมมติฐานได้ว่าสื่อดิจิทัลมีอิทธิพลผลต่อความสนใจในการรับรู้สิทธิประโยชน์ของกองทุน
ประกันสังคมในระดับมาก ส่วนความพึงพอใจของในด้านการประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาพบว่า
แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในกระบวนการประชาสัมพันธ์ด้านสิทธิประโยชน์ใน
ภาพรวมมีระดับปานกลาง โดยเรียงตามล าดับในรายด้านคือ ความทันสมัยของอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ให้บริการอยู่ในระดับมาก รองลงมาคอืในระดับปานกลางเรียงตามล าดับดังนี้ ในส านักงานมีเจ้าหน้าที่
ให้ค าแนะน าสิทธิประโยชน์อย่างเพียงพอและชัดเจน , การใช้ภาษาในการสื่อสารต่าง ๆ เข้าใจง่าย 
ไม่ซับซ้อน, กระบวนการในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นวงกว้าง, สื่อการประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์  
Facebook แผ่นพับ มีจ านวนเพียงพอ, วัสดุเผยแพร่มีความเพียงพอต่อความต้องการ  

การวิเคราะห์ด้านการรับรู้สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมทั้ง  7 กรณี จากผลการศึกษา
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมด 400 คน มีการรับรู้สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมใน
กรณีเจ็บป่วยและประสบอันตรายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.25 รองลงมาได้แก่ กรณีว่างงาน 
คิดเป็นร้อยละ 73.50 กรณีคลอดบุตร คิดเป็นร้อยละ 65.25 กรณีสงเคราะห์บุตร คิดเป็นร้อยละ 
64.00 กรณีชราภาพ คิดเป็นร้อยละ 63.00 กรณีตาย คิดเป็นร้อยละ 58.25 เรียงตามล าดับ ในขณะที่
กรณีทุพพลภาพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังไม่ทราบข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 56.75 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมโดยจ าแนกตาม  
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพที่มีรายได้หลัก ระดับรายได้ต่อเดือน ประเภทของการเป็น
ผู้ประกันตน และจ านวนครั้งที่ใช้สิทธิในการเบิกประโยชน์ทดแทน ผลการศึกษาพบว่า 

1) เพศ ระดับการศึกษา และระดับรายได้ต่อเดือน มีผลต่อการรับรู้สิทธิประโยชน์กองทุน
ประกันสังคมไม่แตกต่างกัน  

2) ในด้านของ อายุ อาชีพที่มีรายได้หลัก ประเภทของการเป็นผู้ประกันตน และจ านวนครั้งที่
ใช้สิทธิในการเบิกประโยชน์ทดแทน มีผลต่อการรับรู้ในสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้ตอบแบบสอบถามว่า ควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์
งานประกันสังคมอย่างทั่วถึงกัน เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้เพ่ิมขึ้น ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
ต้องการให้มีหน่วยบริการเคลื่อนที่เพ่ือตอบข้อสงสัยในเรื่องสิทธิประโยชน์ให้มากขึ้น  และสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายควรมีเนื้อหาเข้าใจง่าย บุคคลทั่วไปสามารถตีความหมายได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
หน่วยงานส านักงานประกันประกันสังคม ควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สิทธิประโยชน์ 

ทั้ง 7 กรณี ในสื่อที่ประชาชนให้ความสนใจ และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ าย โดยมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
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มีเงื่อนไขในการรับสิทธิอย่างไรบ้าง และควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอและเพ่ิมขึ้น ในสื่อ
ประเภทต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จัดให้มีหน่วยบริการเคลื่อนที่เพ่ือตอบข้อ
สงสัยในเรื่องสิทธิประโยชน์ให้มากขึ้น โดยสิทธิประโยชน์กรณีใดที่มีการรับรู้น้อย หรือรับรู้ในทางที่ไม่
ถูกต้องควรมีประชาสัมพันธ์เพ่ิมขึ้น และส่งเสริมการมีเครือข่ายเพ่ือเผยแพร่สิทธิประโยชน์ในระดับ
ท้องถิน่ที่ห่างไกล ไม่สามารถมาติดต่อที่ส านักงานได้ เป็นต้น 

ข้อสังเกตในการศึกษาครั้งนี้คือ ในกรณีปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 ท าให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการบางแห่งที่รัฐสั่งปิดมีความสนใจในข้อมูลข่าวการและ 
การประชาสัมพันธ์ของส านักงานประกันสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ดังนั้น 
ส านักงานประกันสังคมควรมีการประชาสัมพันธ์ในเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ในกรณีดังกล่าวให้ชัดเจน
รวมถึงอาจใช้โอกาสที่ผู้ประกันตนให้ความสนใจนี้ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ด้านอ่ืนเพ่ือให้
ผู้ประกันตนได้ทราบข้อมูลข่าวสารในทางบวกเพิ่มขึ้นด้วย อันจะเป็นประโยชน์แก่องค์กรต่อไป 

7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
จากผลการศึกษาพบว่าผู้ประกันตนรับรู้สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย 

กรณีว่างงาน มากที่สุด ส่วนสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพผู้ประกันตนยังไม่ทราบข้อมูลมากนัก 
ควรเน้นประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์กรณีท่ีผู้ประกันตนยังไม่ทราบข้อมูล และควรมีการอบรมความรู้
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการตอบข้อซักถามของผู้ประกันตนที่มาใช้บริการ
ให้มีความเพียงพอและมีข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน เพ่ือความพร้อมในด้านการให้บริการในเรื่องข้อมูล
ข่าวสาร หรือสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนควรทราบ อันจะน าองค์กรไปสู่การให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

7.3 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรศึกษำในครั้งต่อไป 
ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเพ่ิมเติมการศึกษาในรายระเอียดและเงื่อนไขของการเบิกสิทธิ

ประโยชน์กองทุนประกันสังคมว่ามีขั้นตอนและปัญหาอุปสรรคในการขอรับบริการอย่างไรโดยใช้
ประสบการณ์การมาติดต่อโดยการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแนวทางการ
ให้บริการในการขอรับสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมต่อไป 
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หนองคำย อ ำเภอเมือง จังหวัดหนองคำย 

อภิภู เครือวรรณ* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ 
ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์ ของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จ าแนกตาม เพศ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ การพักอาศัย เก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง
หนองคาย จ านวน กลุ่มตัวอย่าง 383 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ( frequency) ค่าร้อยละ (percentage) 
ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) การทดสอบ t-test for independent 
samples การทดสอบ F-test (One-Way ANOVA)  

ผลการศึกษาพบว่า  
ข้อมูลทั่วไปด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ใช้งาน เวลาเช้า (ก่อน 05.00-

9.00 น.) ร้อยละ 49.09 ระยะเวลาการใช้ต่อวัน 1-3 ชั่วโมง ร้อยละ 46.48 ส่วนใหญ่ ความถี่ในการใช้  
ใช้ทุกวัน ร้อยละ 80.94 อุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (สมาร์ทโฟน) ร้อยละ 95.30 สื่อสังคม
ออนไลน์ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ไลน์ (LINE) ร้อยละ 97.91 ยูทูป (YouTube) ร้อยละ 94.52 
เฟซบุ๊ก (Facebook) ร้อยละ 93.73  

พฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย โดยภาพรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ ยเรียงจากสูงไปหาต่ า คือ ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร รองลงมาคือ ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านสุขภาพ ด้านความบันเทิง ด้านธุรกิจ  
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย ผู้สูงอายุที่มีเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ
ปัจจุบัน การพักอาศัย ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ โดยภาพรวม และรายด้านไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   

ค ำส ำคัญ: ผู้สูงอายุ สื่อสังคมออนไลน์ 
 
 

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 
ประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) 

จากข้อมูลของ United Nations World Population Ageing พบว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 
ปีขึ้นไป ในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
หรือ Aging Society และจะเป็น “สังคมผู้สูงอายุ เต็มรูปแบบ” (Aged Society) เมื่อสัดส่วน
ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 20 โดยตัวเลขของประเทศไทย จากข้อมูลประชากร
ของประเทศไทยปี 2562 จ านวนประชากรในประเทศไทยอยู่ที่ 66,558,935 คน เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไป 11,136,059 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 16.7 ของประชากรทั้งหมด แปลว่า ประเทศไทยก้าวเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และคาดการณ์ว่าในปี 2564 ไทยจะเข้าสู่สังคมประชากรสูงวัยแบบสมบูรณ์ 
โดยมีผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี เกิน 20% ของจ านวนประชากรทั้งหมด สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ท า
ให้ประชากรมีอายุยืนยาว นโยบายการวางแผนครอบครัวหรือการควบคุมการมีบุตร ท าให้เกิดการลด
ภาวะเจริญพันธุ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร ท าให้
จ านวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของไทยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ผลที่ตามมาของประเทศที่เข้าสู่ภาวะ
สังคมผู้สูงอายุ เมื่อมีผู้สูงอายุมากขึ้นท าให้ปัจจัยการผลิตทางด้านแรงงานลดลง ท าให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น การลงทุนการออมน้อยลง ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) 
หรือรายได้ประชาชาติน้อยลง งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมขึ้นขณะที่งบประมาณรายได้ลดลง รัฐบาลต้อง
สนับสนุนงบประมาณด้านสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุมากขึ้น อีกทั้งเกิดปัญหาสังคมตามมา เช่น ผู้สูงอายุ
ถูกทอดทิ้ง สภาพจิตใจย่ าแย่ และความเสื่อมโทรมทางร่างกาย จ าเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ 
ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุควรจะร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชนตั้งแต่ระดับ
บุคคล ชุมชนและประเทศเพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ให้ความรู้
สังคม และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานท ามากขึ้น สนับสนุนให้มีการเตรียมวางแผนการออม การใช้ชีวิต
ในบั้นปลาย ท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระสังคมต่อไป 

ปัญหาภาวะประชากรสูงอายุในประเทศไทย สื่อถึงความจ าเป็นในการปรับตัวเพ่ือรองรับ 
ปัญหาภาระพ่ึงพิงทางสังคมของผู้สูงอายุ ที่ประชากรวัยแรงงานต้องดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น โดยพบว่า
แม้ประชากรสูงอายุมีอายุยืนยาว แต่มิได้หมายความว่าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเหล่านั้นจะดีตามไป
ด้วย เนื่องจากปัจจัยสภาพร่างกายที่ทรุดโทรม สภาพแวดล้อมที่แย่ลง สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
จากระบบครอบครัวขยายกลายเป็นระบบครอบครัวเดี่ยว วัฒนธรรมการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวลด
น้อยลง ท าให้ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งมากข้ึน (เก้ือ วงดีบุญสิน, 2550) ในขณะที่วัยท างานมีสัดส่วนน้อยลง
เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งหากมองในภาพรวมคือเป็นภาระของสังคม 
ในขณะเดียวกันก่อให้เกิดปัญหาโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (ศูนย์การเฝ้าระวังและเตือนภัย
ทางสังคม, 2550) ประกอบกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจของ
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สังคมไทยในปัจจุบันที่เปลี่ยนจากสังคมเกษตรเป็นสังคมอุตสาหกรรมแนวใหม่ (Newly Industrialized 
Countries หรือ NICs) การขยายตัวเป็นชุมชนเมือง (Urbanization) อย่างรวดเร็ว ประชากรวัย
แรงงานต้องอพยพแสวงหางานท า ประชากรวัยแรงงาน สมัยใหม่เมื่อแต่งงานแยกครอบครัวออกไป 
จึงมักทิ้งให้พ่อแม่ที่สูงอายุอยู่กันตามล าพัง (อัมภัสชา พานิชชอบ , 2546) ในขณะที่ครอบครัวที่มี
ผู้สูงอายุอยู่ในความดูแลก็มีความจ าเป็นต้องมีความ เข้าใจในธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้สูงอายุโดยตระหนักว่าภาวะสูงอายุเป็นภาวะที่ต้อง เกิดกับคนทุกคน การท าความเข้าใจกับภาวะ
สูงอายุจะท าให้สมาชิกในครอบครัวตลอดจนสังคม สามารถปฏิบัติตนอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุได้อย่าง
เหมาะสม น ามาซึ่งความผาสุกของผู้สูงอายุในครอบครัวและในสังคมเช่นเดียวกัน 

ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท าให้ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต 
(Internet) และเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
ซึ่งเข้ามามีอิทธิพลต่อมนุษย์อย่างรวดเร็ว และได้เปลี่ยนวิถีทางการด าเนินชีวิต การด าเนินธุรกิจและ
การสื่อสารของคนในสังคมไปอย่างมากมาย ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารจากยุคการสื่อสาร
แบบดั้งเดิมที่พูดคุยสนทนาแบบเห็นหน้าพบเจอตัวกัน หรือการเขียนส่งจดหมายทางไปรษณีย์ 
เป็นการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิทัล ก่อให้เกิดยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน สื่อสังคม
ออนไลน์ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ของการเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลในโลกอินเทอร์เน็ต 
โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างชุมชนออนไลน์ซึ่งท าให้ผู้คนสามารถที่จะแลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูล 
ตามประโยชน์ กิจกรรมหรือความสนใจเฉพาะเรื่องซึ่งกันและกัน งานวิจัยด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร
บ่งชี้ว่า สื่อหรือเครื่องมือสื่อสารที่ได้รับความนิยมในแต่ละช่วงเวลาจะมีอิทธิพลต่อความคิดของคน 
(ปณิชา นิติพรมงคล, 2555) สื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก ไม่ว่า
จะเป็น Facebook, LINE Application, Twitter, Instagram เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ 
ทุกเวลา ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีอุปกรณ์ที่ส าคัญที่เป็น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ซึ่งปัจจุบันเป็น
มากกว่าอุปกรณ์หรือโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเพียงอย่างเดียว (ณัฐจิตต์ บูราณทวีคูณ, 2557)  

จากสภาวะที่เปลี่ยนแปลงทางด้านปัจจัยทั้งภายในและภายนอกของสังคม ส่งผลให้ผู้สูงอายุ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการติดต่อสื่อสาร โดยการหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นเพ่ือ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือที่จะเปิดรับสื่อสังคม
ออนไลน์เพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจของตนเองหรือของลูกหลาน หรือแม้กระทั่งติดต่อสื่อสารกับผู้ที่
อยู่ห่างไกล และการติดตามข่าวสารที่ง่ายกว่าเก่า (กันตพล บันทัดทอง , 2557) การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ของผู้สูงอายุนับได้ว่าเป็นรูปแบบพฤติกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบัน ซึ่งเป็น
การเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเรียนรู้วิธีการติดต่อสื่อสารแบบใหม่อาศัยเทคโนโลยีเป็นตัวกลาง 
การเข้าใจพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุจะช่วยให้เข้าใจรูปแบบการใช้งาน ปัญหา
อุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ เพ่ือให้ได้แนวทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้สูงอายุที่มี
ประสิทธิภาพที่หลากหลายมากขึ้น จากรายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตใน



816 
 

ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 ผลส ารวจพบว่า ผู้สูงอายุไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 4.5 ชั่วโมงต่อวัน 
โดยแอพพลิเคชั่นที่ผู้สูงอายุนิยมใช้มากที่สุดคือ Line รองลงมาคือ Facebook และ YouTube 
ตามล าดับ กิจกรรมที่นิยมสูงสุด คือ การส่งข้อความหรือวิดีโอผ่านไลน์ การแชร์คอนเทนต์ผ่าน ไลน์  
หรือเฟซบุ๊ก การอัพสเตตัส การอัพโหลดรูปและวิดีโอ รวมถึงการโพสต์คอมเมนท์ในเฟซบุ๊ก 
(ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2562)  

รัฐบาลตระหนักถึงความจ าเป็นในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นองค์ประกอบส าคัญ ในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 เพ่ือสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับประเทศ โดยได้มีการ
ตรา “พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560” อันเป็นการวางรากฐาน
โครงสร้างเชิงสถาบันในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว และก าหนด
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) 
โดยก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ รวมถึงด้านการบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุการ
บริหารจัดการในการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การดูแลผู้สูงอายุ โดยบูรณาการให้ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัลตามแนวประชารัฐ ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และ
คนพิการสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐได้ทุกท่ีทุกเวลาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนมีการ
รวบรวม และแปลงข้อมูล องค์ความรู้ของประเทศ ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นให้อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัลที่ประชาชน สามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย สะดวก และสร้างสรรค์ (ส านักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562) 

จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นจังหวัด
ชายแดนริมฝั่งแม่น้ าโขงที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะเป็นประตูสู่เมืองเวียงจันทน์ เมืองหลวงของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นที่ตั้งของสะพานมิตรภาพไทย -ลาวแห่งแรก ที่เชื่อมโยง
ประเทศไทย-ลาวเข้าด้วยกัน ท าให้หนองคายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญเมืองหนึ่ง และเป็นอีกหนึ่ง
จังหวัดที่อยู่กลุ่มเขตเศรษฐกิจพิเศษจากนโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมีเป้าหมายเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ท าให้จังหวัด
หนองคาย มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว ในด้านสังคมมีลักษณะเป็นสังคมเมือง 
ประชาชนมีการสื่อสารผ่านสื่อสังคมเพ่ือการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตประจ าวั นอย่าง
แพร่หลาย โดยเฉพาะในเขตอ าเภอเมือง ซึงเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นประตูการค้า
ชายแดนและการท่องเที่ยว มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น โดยมีประชากรกว่า 47,524 คน 
มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ประมาณ 9,087 คน คิดเป็นร้อยละ 19.1 โดยมีจ านวนเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จากปี 2555 มีผู้สูงอายุ 59,096 คน หรือร้อยละ 11.5 ของประชากรทั้งหมด เพ่ิมเป็น 
76,593 คน หรือประมาณร้อยละ 14.7 ในปี 2561 (ชาย 35,080 คน หญิง 41,513 คน) เพ่ิมขึ้นโดย
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เฉลี่ยประมาณร้อยละ 0.5 ต่อปี (งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลเมืองหนองคาย, 2562) ข้อมูลดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่า จังหวัดหนองคาย ก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society)  

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และจากความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ิมสูงขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุ 
โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองที่จ าเป็นต้องใช้สื่อสังคม และมีแนวโน้มการใช้สื่อสังคมเพ่ิมขึ้นเพ่ือ
สนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นต่อผู้สูงอายุ ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตถือเป็น 
เทคโนโลยีที่มีประโยชน์ และเป็นสื่อที่อ านวยความสะดวก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงท าให้ผู้สูงอายุ
ยอมรับและมีแนวโน้มในการใช้ งานเทคโนโลยีนี้  ผู้สู งอายุ  ในปัจจุบันมีความสามารถและ 
มีประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยสามารถใช้งานได้ทั้งด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เคลื่อนที่ ด้วยเหตุผลด้านความสะดวกและรวดเร็ว การใช้งานไม่ยุ่งยาก สามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา 
ค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ทุกประเภท ซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุมากมาย ไม่ว่ าจะเป็นการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา เป็นงานอดิเรก นันทนาการ ช่วยคลายความเหงา รวมทั้งเป็น
ช่องทางในการสื่อสารติดต่อญาติพ่ีน้อง ลูกหลาน มีสังคม พูดคุยกับเพ่ือนฝูงวัยเดียวกันได้ง่ายขึ้นอีก
ด้วย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตทั้งเพ่ือการเรียนรู้เนื้อหาสาระและการ
ติดต่อสื่อสารของผู้สูงอายุมีมาก ดังที่กล่าวมาข้างต้น ข้อเสียและปัญหาซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการใช้
อินเทอร์เน็ตก็มีเช่นกัน หากผู้สูงอายุใช้สื่อสังคมออนไลน์ มากเกินไปก็อาจจะเกิดโทษได้ เช่น ปัญหา
สุขภาพจากการจ้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นาน ๆ สายตาพร่ามัว ท าลายจอประสาทตา นั่งอยู่กับที่
นาน ๆ ท าให้ปวดต้นคอ ปวดหลังท าให้นอนไม่หลับ เนื่องจากมีการกระตุ้นระบบประสาทมากเกินไป 
ขาดการออกก าลังกาย ขาดการปฏิสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด สูญเสียทรัพย์สินเงินทองและเวลา บริโภค
ข้อมูลข่าวสารที่ผิด หากท าตามก็อาจจะน าไปสู่ อันตรายได้ จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็น
ความส าคัญ และความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ
รายละเอียดในด้านอุปกรณ์ โปรแกรม วัตถุประสงค์ และปัญหาอุปสรรคที่พบจากการใช้งานสื่อสังคม 
รวมทั้งศึกษาผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบที่เกิดขึ้นจากการใช้สื่อสังคมทีมีต่อผู้สูงอายุที่พักอาศัย
ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เพ่ือเป็นข้อมูลให้หน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ น าผลการ
ศึกษาวิจัยนี้ไปใช้ในการวางแผนส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์จาก
สื่อสังคมได้อย่างสะดวก ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันให้มากทีสุด 
ซึงจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของผู้สูงอายุต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย 
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2.2 เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จ าแนกตาม เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ 
การพักอาศัย 
 
3. สมมติฐำนในกำรวิจัย 

3.1 พฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย อยู่ในระดับ มาก 

3.2 ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายที่มี เพศ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ การพักอาศัยต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน 
 
4. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  

ประชากรในการศึกษา คือ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
จ านวน 8,836 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 383 คน (Taro Yamane, 1973: 727-728) จากนั้นจึงใช้การก าหนดตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นภูมิ โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Stratified Sampling) ตามสัดส่วนของประชากรแต่ละ
ต าบล และใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีจับสลาก 
 
5. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

5.1 ทราบถึงพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย 

5.2 ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้สูงอายุ ในเขต
เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

5.3 ทราบถึงผลกระทบของการใช้สื่อสังคมต่อผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย 

5.4 ทราบแนวทางในการให้ความรู้ด้านการใช้งานสื่อสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการและ
เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ 
 
6. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

การศึกษา พฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย 
อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผู้วิจัยได้ทบทวน แนวคิดทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามา
ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
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7. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามเลือกตอบ (Check-list) 
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นแบบสอบถามเลือกตอบ (Check- list) 
ตอนที่ 3 ข้อมูล พฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง

หนองคาย อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
scale) 
 
8. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1) วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าความถี่ ( frequency) ค่าร้อย
ละ (percentage) 

2) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าความถี่ 
(frequency) ค่าร้อยละ (percentage) 

3) วิเคราะห์ข้อมูล พฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง
หนองคาย อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคายใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

4) เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง
หนองคาย อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปโดยใช้ independent samples 
t-test และ F-test (One-way ANOVA) ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการ
เปรียบเทียบรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé's method) 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม 
ข้อมูลทั่วไป 

- 1. เพศ  

- 2. สถานภาพสมรส 

- 3. ระดับการศึกษา 

- 4. รายได ้

- 5. อาชีพ 

- 6. การพักอาศัย 
 

พฤติกรรมกำรใช้งำนสื่อสังคมออนไลน์ ของ
ผู้สูงอำยุ 

1. ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
2. ด้านการติดต่อสื่อสาร 
3. ด้านธุรกิจ 
4. ด้านความบันเทิง 
5. ด้านสุขภาพ 

ภาพที ่6.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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9. ผลกำรศึกษำ  

1) ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
เป็นหญิง ร้อยละ 52.74 รองลงมาเป็นชาย ร้อยละ 47.26 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ สถานภาพสมรส 
สมรสแล้ว ร้อยละ 75.72 รองลงมาคือ โสด ร้อยละ 15.67 หม้าย/แยกกันอยู่ ร้อยละ 6.27 หย่าร้าง 
ร้อยละ 2.35 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 30.81 รองลงมาคือ 
ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 26.89 มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ ากว่า ร้อยละ 25.33 และปริญญาตรีหรือ
สูงกว่า ร้อยละ 16.97 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 37.34 
รองลงมาคือ 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 34.73 ต่ ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 15.14 มากกว่า 
20,000 บาท ร้อยละ 12.79 ตามล าดับ ส่วนใหญ่อาชีพปัจจุบัน ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 28.20 
รองลงมาคือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 26.37 รบับ าเหน็จ/บ านาญ ร้อยละ 19.06 รับจ้าง ร้อยละ 
18.02 เกษตรกร ร้อยละ 6.01 และข้าราชการ/พนักงานของรัฐ ร้อยละ 2.35 ตามล าดับ 

2) ข้อมูลทั่วไปด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ ช่วงเวลาการใช้งาน เวลาเช้า (ก่อน 05.00-9.00 น.) ร้อยละ 49.09 รองลงมาคือ เวลาสาย 
(09.01-12.00 น.) ร้อยละ 23.24 เวลาเย็น-ค่ า (17.01-21.00 น.) ร้อยละ 15.67 เวลาเที่ยง-บ่าย 
(12.01-17.00 น.) ร้อยละ 10.70 เวลาดึก (หลัง 21.00 น. เป็นต้นไป)  ร้อยละ 1.31 ตามล าดับ 
ส่วนใหญ่ ระยะเวลาการใช้ต่อวัน 1-3 ชั่วโมง ร้อยละ 46.48 รองลงมาคือ น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ร้อยละ 
38.38 มากกว่า 3 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมง ร้อยละ 9.40 มากกว่า 5 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 8 ชั่วโมง 
ร้อยละ 4.96 และมากกว่า 8 ชั่วโมง ร้อยละ 0.78 ส่วนใหญ่ ความถี่ในการใช้ ใช้ทุกวัน ร้อยละ 80.94 
รองลงมาคือ ใช้ 2-3 วันต่อ 1 ครั้ง ร้อยละ 9.40 ใช้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ร้อยละ 6.01 และมากกว่า
สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง ร้อยละ 3.66 ตามล าดับ ส่วนใหญ่อุปกรณ์สื่อสารที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (สมาร์ท
โฟน) ร้อยละ 95.30 รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) ร้อยละ 45.43 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
(Notebook) ร้อยละ 25.07 แท็บเล็ต (Tablet) ร้อยละ 19.84 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 2.87 ตามล าดับ 
ส่วนใหญ่ สื่อสังคมออนไลน์ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ไลน์ (LINE) ร้อยละ 97.91 ยูทูป (YouTube) 
ร้อยละ 94.52 เฟซบุ๊ก (Facebook) ร้อยละ 93.73 อินสตาแกรม ( Instagram) ร้อยละ 20.63  
เมสเซนเจอร์ (Messenger) ร้อยละ 19.84 ทวิตเตอร์ (Twitter) ร้อยละ 15.93 พันทิป (Pantip)  
ร้อยละ 14.36 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 3.13 ตามล าดับ แสดงในตารางที่ 9.1 
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ตารางที่ 9.1 ข้อมูลทั่วไปด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
ล ำดับ กำรใช้สื่อสังคมออนไลน ์ จ ำนวน ร้อยละ 

1 อุปกรณ์สื่อสำรที่ใช ้   

 โทรศัพท์เคลื่อนที่ (สมาร์ทโฟน) 365 95.30 
 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) 174 45.43 
 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Notebook) 96 25.07 

 แท็บเล็ต (Tablet) 76 19.84 
 อื่น ๆ  11 2.87 
2 สื่อสังคมออนไลน์ ที่ใช้อยู่ในปจัจบุัน   
 เฟซบุ๊ก (Facebook) 359 93.73 
 ยูทูป (YouTube) 362 94.52 
 ไลน์ (LINE)  375 97.91 

 เมสเซนเจอร์ (Messenger )  76 19.84 
 อินสตาแกรม (Instagram)  79 20.63 
 ทวิตเตอร์ (Twitter)  61 15.93 
 พันทิป (Pantip)  55 14.36 
 อื่น ๆ 12 3.13 

 
3) ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ ในเขต

เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.17) โดยมี

ค่าเฉลี่ยเรียงจากสูงไปหาต่ า คือ ด้านการติดต่อสื่อสาร ( =3.81) รองลงมาคือ ด้านการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร ( =3.33) ด้านสุขภาพ ( =3.27) ด้านความบันเทิง ( =3.07) ด้านธุรกิจ ( =2.37) 
ตามล าดับ ทั้งนี้เพราะสื่อสังคมออนไลน์เป็นสิ่งใหม่และมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และในการใช้งาน
ในบางขั้นตอนมีวิธีการใช้ที่ค่อนข้างซับซ้อน ท าให้ผู้สูงอายุติดขัด ในเรื่องของการใช้งานไม่เข้าใจระบบ
ของการท างานของแอพพลิเคชั่นนั้น ๆ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขั้นได้ด้วยตัวเอง การเรียนรู้จึง
เป็นเรื่องยากส าหรับวัยผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะวิตกกังวลในเรื่องของวิธีการใช้ กลัวการ
ผิดพลาดที่เกิดจากการใช้งานไม่กล้าลองผิดลองถูก อีกทั้งผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความสามารถในการ
มองเห็นและการจดจ าที่ลดลงท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ สื่อโซเชียลมีเดีย การเรียนรู้ในวัย 
ผู้สูงอายุจึงพัฒนาไปได้ช้ากว่าผู้ที่อยู่ในวัยรุ่นและวัยท างานที่มีความคุ้นชินกับเทคโนโลยีมากกว่า 
โดยส่วนใหญ่จะเรียนรู้จากการให้ ลูกหลานเป็นผู้สอนให้มากกว่าการไปเรียนแบบจริงจัง สอดคล้องกับ
การวิจัยของ สิทธิชัย คูเจริญสิน (2559) ศึกษาการศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของผู้สูงอายุที่พัก
อาศัยในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง พิชญาวี คณะผล (2561) ศึกษาพฤติกรรมการใช้และผลการใช้บริการเครือข่ายสังคม
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ออนไลน์ของผู้สูงอายุใน จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรีที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในภาพรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง แสดง
ในตารางที่ 9.2 

ตารางที่ 9.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้สูงอายุ 
ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

ล ำดับ พฤติกรรมกำรใช้งำนสื่อสังคมออนไลน ์ ระดับควำมคิดเห็น 

 S.D. แปลควำม อันดับ 
1 ด้านการรบัรู้ข้อมลูข่าวสาร 3.33 0.78 ปานกลาง 2 

2 ด้านการตดิต่อสื่อสาร 3.81 0.76 มาก 1 
3 ด้านธุรกิจ 2.37 0.77 น้อย 5 

4 ด้านความบันเทิง 3.07 0.82 ปานกลาง 4 
5 ด้านสุขภาพ 3.27 0.83 ปานกลาง 3 

       รวม 3.17 0.78 ปานกลาง  

 
4) การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมือง

หนองคาย จังหวัดหนองคาย จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สูงอายุที่มีเพศ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพปัจจุบัน การพักอาศัย ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์ โดยภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมตติฐาน 
สอดคล้องกับ จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ (2560) ศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลวิจัยพบว่านิสิตที่มีเพศที่ต่างกันมีทัศนคติต่อสื่อสังคม
ออนไลน์ไม่แตกต่างกัน สิทธิชัย คูเจริญสิน (2559) ศึกษาการศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของ
ผู้สูงอายุทีพักอาศัยในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของ
ผู้สูงอายุที่พักอาศัยในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรีจ าแนกตาม เพศ สถานภาพสมรส อายุ อาชีพ 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ตฤณธวัช วงษ์ประเสริฐ (2559) ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรม
การใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ของวัยท างานในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
มีระดับการศึกษาต่างกัน มีค่าเฉลี่ยทัศนคติในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่ต่างกัน แสดงใน
ตารางที่ 9.3 
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ตารางที่ 9.3 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล   
ปัจจัยส่วนบุคคล p – value แปลควำม 

1. เพศ 0.216  ปฏิเสธสมมตุิฐาน 
2. สถานภาพสมรส 0.669   ปฏิเสธสมมตุิฐาน 
3. ระดับการศึกษา 0.103   ปฏิเสธสมมตุิฐาน 

4. รายได้เฉลี่ย 0.158   ปฏิเสธสมมตุิฐาน 
5. อาชีพปัจจุบัน  0.822   ปฏิเสธสมมตุิฐาน 

6. การพักอาศัย 0.489   ปฏิเสธสมมตุิฐาน 
* มีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 

 
10. ข้อเสนอแนะ 

1) หน่วยงานรับผิดชอบ ควรสนับสนุนนโยบาย งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ พัฒนาสื่อ
สังคมออนไลน์เพ่ือผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ ต่อการด ารงชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 

2) หน่วยงานรับผิดชอบ ควรส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมด้านการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ 
ซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และรู้ช่องทางการติดต่อสื่อสารใหม่  ๆ
เพ่ิมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการฝึกใช้แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) เฟสบุ๊ก (FACEBOOK) หรือยูทูบ 
(YOUTUBE)   

3) หน่วยงานรับผิดชอบควรสนับสนุนให้กลุ่มผู้สูงอายุด้วยการช่วยเหลือผู้สูงอายุในการจัดหา
อุปกรณ์เพ่ือใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และจัดบริการให้
ผู้สูงอายุสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ฟรีหรือในราคาถูก  

4) หน่วยงานรับผิดชอบควรส่งเสริม ให้มีการฝึกอบรม เรื่องการค้าขายออนไลน์ ให้ผู้สูงอายุ
ได้รู้จักวิธีการด าเนินธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัยและจ าเป็นในทางการค้ายุคดิจิทัล เช่น การสร้าง
ร้านค้าออนไลน์ การถ่ายภาพ การโฆษณาสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เทคนิคการหาลูกค้าทาง
ออนไลน์ แพลตฟอร์มการช าระเงิน การขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์  

5) หน่วยงานรับผิดชอบควรมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น เนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
สุขภาพในด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุในเว็บไซต์ การจัดสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านสุขภาพต่าง ๆ 
ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สาหรับผู้สูงอายุ ที่เข้าถึงง่ายและเข้าใจได้ง่าย 

6) หน่วยงานรับผิดชอบควรให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้สื่อ
ใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ กับกลุ่มผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว เพ่ือท าให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็วในการสื่อสารด้านสุขภาพและด้านอ่ืนกับผู้สูงอายุอย่างสม่ าเสมอ  
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7) หน่วยงานรับผิดชอบควรจัดฝึกอบรมให้สมาชิกในครอบครัวที่เป็นวัยรุ่นและวัยท างาน
เพ่ือให้มีความเชื่อมั่นว่าตนเองมีความรู้เพียงพอในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้สูงอายุ
เบื้องต้น 

8) หน่วยงานรับผิดชอบควรส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว โดยบุตรหลานไม่
ควรละเลยโดยปล่อยให้ผู้สูงอายุใช้โซเชียลมีเดียเพียงล าพัง โดยบุตรหลานก็ควรเอาใจใส่โดยการใช้
เวลาอยู่ร่วมกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกันบ่อย ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกเหงา หรือด้อยค่า 
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ปัจจัยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรคัดแยกขยะมูลฝอยครัวเรือน: 
กรณีศึกษำบ้ำนโสมใหม่ หมู่ที ่4 ต ำบลศรีส ำรำญ อ ำเภอน้ ำโสม  

จังหวัดอุดรธำนี 

อาเขตต์ ปิ่นสุวรรณ* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะมูล
ฝอยครัวเรือน: กรณีศึกษา บ้านโสมใหม่ หมู่ที่ 4 ต าบลศรีส าราญ อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี และ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะในครัวเรือนจ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยครัวเรือน ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชน จ านวนคนอาศัยใน
ครัวเรือน สถานภาพทางสังคม และช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยกลุ่มตัวอย่างคือ หัวหน้า
ครัวเรือนจ านวน 300 คน (ครัวเรือน) พบว่า ประชาชนเพศหญิงและเพศชายใกล้เคียงกันส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มอายุ 61 ปี ขึ้นไป มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า อาชีพหลัก
เกษตรกรรม มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 20 ปี,
อาศัยอยู่ด้วยกันครัวเรือนละ 4-6 เป็นกลุ่มผู้อาศัยในชุมชนหรือลูกบ้านและมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
การคัดแยกขยะของชุมชนผ่านหอกระจายข่าว  

จากการศึกษาพบว่า เพศ,สถานภาพสมรส,ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชน,ขนาดครอบครัว,
ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือน ไม่แตกต่างกัน  
ส่วนประชาชนที่มี อายุ ระดับการศึกษา,อาชีพ,รายได้,สถานภาพทางสังคม มีส่วนร่วมในการคัดแยก
ขยะในครัวเรือนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (0.05) โดยกลุ่มอายุ 51 ปีขึ้นไป การศึกษา
ระดับประถมศึกษาหรือน้อยกว่า อาชีพเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 10,001-15,000 บาท 
มีสถานภาพทางสังคม กลุ่มผู้น าชุมชนและ อสม. มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในครัวเรือนอยู่ในระดับมาก 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะในครัวเรือนพบว่าการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก
เมื่อวิเคราะห์รายด้านเรียงล าดับจากการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์รองลงมาคือการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ, การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการมีส่วนร่วมในการประเมินผลตามล าดับ เนื่องจาก
ผู้น าชุมชนและ อสม. มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการมีส่วนร่วมส่งผลให้ชุมชนมีความเข็มแข็งและ
สามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนได้ดี หากต้องการขยายหมู่บ้านต้นแบบด้านการคัดแยกขยะ
ไปในชุมชนอ่ืน ควรท าความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมจากกับผู้น าชุมชนและ อสม.ก่อนการ
ด าเนินการ 

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ค ำส ำคัญ: การมีส่วนร่วมของชุมชน, การคัดแยกขยะมูลฝอย, การมีส่วนร่วมตัดสินใจ, การมีส่วนร่วม
ปฏิบัติการ, การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์, การมีส่วนร่วมประเมินผล  

 
1. บทน ำ 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลได้ก าหนดให้ปัญหาขยะเป็น “วาระแห่งชาติ” และ
การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย
และขยะอันตรายของประเทศ ซึ่งมีสาระส าคัญให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร โดยการ  
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาขยะ
อย่างยั่งยืน ลดผลกระทบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวิธีการส าคัญ ได้แก่ การลดการเกิดขยะมูลฝอย
หรือขยะอันตรายที่แหล่งก าเนิด การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ซ้ าและใช้ประโยชน์ใหม่ การเก็บขนขยะ
มูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ การก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การส่งเสริม
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานหรือเชื้อเพลิง 

ปี 2561 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 27.8 ล้านตัน เมื่อเปรียบเทียบ
กับป ี2560 มีปริมาณเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.64 เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง และการปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมเมือง การเพ่ิมขึ้นของประชากร การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
การบริโภคที่เพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยในหลายพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้นแม้ว่าปริมาณขยะมูล
ฝอยจะเพ่ิมขึ้น แต่การจัดการขยะมูลฝอยในปี 2561 มีแนวโน้มดีขึ้นขยะมูลฝอยชุมชนได้ถูกคัดแยก 
ณ ต้นทาง และน ากลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตัน (ร้อยละ 34) เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 13 
ส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิลและท าปุ๋ยอินทรีย์ขยะมูลฝอยชุมชนอีกจ านวน 10.88 
ล้านตัน (ร้อยละ 39) ถูกก าจัดอย่างถูกต้องส่วนที่เหลือเป็นขยะที่ถูกก าจัดอย่างไม่ถูกต้องประมาณ 
7.36 ล้านตัน (ร้อยละ 27) แนวโน้มการจัดการขยะที่ดีข้ึนเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสู่การ
เป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) บนแนวคิด 3R-ประชารัฐมุ่งเน้นการจัดการขยะมูลฝอย 
ณ ต้นทาง โดยการมีส่วนรวมของภาครัฐและประชาชน (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) 

เทศบาลต าบลนางัว มี พ้ืนที่ทั้งหมด 10.17 ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย 12 ชุมชน 
ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลนางัวและต าบลศรีส าราญมีจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์รวม 9,337 คน
จ านวนครัวเรือน 3,349หลังคาเรือน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 มีปริมาณขยะ
จากการเก็บขน 2.161.20 ตัน โดยแยกเป็น ขยะมูลฝอยทั่วไป 403.26 ตัน คิดเป็นร้อยละ 18.66  
ขยะอินทรีย์ 884.64 ตัน คิดเป็นร้อยละ 40.93 ขยะรีไซเคิล 864.85 ตัน คิดเป็นร้อยละ 40.02 ขยะ
อันตราย 8.43 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.39 (เทศบาลต าบลนางัว, 2562) เทศบาลต าบลนางัวมีสถานที่
ก าจัดขยะเป็นของตนเอง โดยใช้ วิธีก าจัดขยะแบบเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ตั้งอยู่ 
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บ้านโสมเจริญ หมู่ที่ 11 ต.ศรีส าราญ อ.น้ าโสม จ.อุดรธานี (อยู่ในพ้ืนที่ อบต.ศรีส าราญ) พิกัด 48Q 
0200439 1969768 มีพ้ืนที่ทั้งหมด 26 ไร่ เริ่มใช้ พ.ศ. 2539 เป็นพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ใช้พ้ืนที่ไป
แล้วร้อยละ 80 และมีปริมาณขยะเข้าสถานที่ก าจัดประมาณ10 ตัน/วัน ได้รับงบประมาณก่อสร้าง
จากโครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ  (Controlled Dump) กิจกรรม
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ปัญหาขยะ
และมลภาวะจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2559 งบประมาณ 498,500 บาท (งบจังหวัดอุดรธานี)
และมีเอกชนเป็นผู้สัมปทานการคัดแยกขยะรีไซเคิลและจัดการดูแลบ่อขยะ (ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 9, 
2560) 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนผู้ศึกษาจึงศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัด
แยกมูลฝอยครัวเรือนของบ้านท่าโสม หมู่ที่ 4 ต.ศรีส าราญ อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็น
หมู่บ้านต้นแบบในการคัดแยกขยะในครัวเรือนที่สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
โดยการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ทั้งนี้ผู้ศึกษา มุ่งหวังให้
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะเพ่ือใช้เป็นแนวทางที่เหมาะสม
ในการขยายพ้ืนที่หมู่บ้านต้นแบบการคัดแยกขยะของเทศบาลต าบลนางัว อ าเภอน้ าโสม จังหวัด
อุดรธานี 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือนในบ้านโสมใหม่ 
หมู่ที่ 4 ต.ศรีส าราญ อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 

2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของ 
ครัวเรือนในบ้านโสมใหม่ หมู่ที ่4 ต.ศรีส าราญ อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 

2.3 เพ่ือเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนของหมู่บ้านอื่นของเทศบาลต าบลนางัว อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 

 
3. ค ำถำมกำรวิจัย  

ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลการต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ 
ไม่แตกต่างกัน 
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4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะใน

ครัวเรือน: กรณีศึกษา บ้านโสมใหม่ หมู่ที่ 4 ต าบลศรีส าราญ อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี และ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะในครัวเรือน ศึกษาระหว่างเดือน พฤษภาคม-
มิถุนายน 2563 จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยครัวเรือน 
ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชน จ านวนคนอาศัยในครัวเรือน สถานภาพทางสังคม และช่องการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการคัดแยก
ขยะของชุมชนบ้านโสมใหม่ หมู่ที่ 4 ต าบลศรีส าราญ อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี ทั้งหมดจ านวน 
300 คน (ครัวเรือน) โดยใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่  

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะข้อค าถามแบบ
ส ารวจรายการ (Check List) จ านวน 10 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ สถานภาพทางสังคม ระยะเวลาในการอยู่อาศัยในชุมชน ขนาดครอบครัว การรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร    

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะครัวเรือน 
บ้านท่าโสม หมู่ที่ 4 ต าบลศรีส าราญ อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ, การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ, การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล จ านวน 20 ข้อ มีลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ   

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการคัดแยกขยะครัวเรือน ลักษณะข้อค าถามแบบปลายเปิด (Open-Ended)  

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentile) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ 
การทดสอบค่าที (Independent Samples t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) 
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
     ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
5. ผลกำรศึกษำ 

ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงมีมากกว่าเพศชายเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 50.7 และ 49.3 
ตามล าดับ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 61 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 30.3 รองลงมาคือ กลุ่ม 41-50 ปี 
มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 71.3, ร้อยละ 56.0 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า  
ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 43.7 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนร้อยละ 41.3 
มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชน ร้อยละ 56.7 มากกว่า 20 ปี 
เป็นครอบครัวขนาดกลางครัวเรือนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ด้วยกันครัวเรือนละ 4-6 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.0 เป็นกลุ่มผู้อาศัยในชุมชนหรือลูกบ้านคิดเป็นร้อยละ 85.0 และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการคัดแยก
ขยะของชุมชนร้อยละ 83.7 รับรู้ข้อมูลจาการประกาศผ่านหอกระจายข่าว  

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะในครัวเรือนพบว่าการมีส่วนร่วมในการรับ

ผลประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.24) รองลงมาคือการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ( =4.20) 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ( =4.05) และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ( =3.80) ซึ่งใน
ภาพรวมทุกด้านพบว่าปัจจัยการส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในครัวเรือนของบ้านโสมใหม่ หมู่ที่ 4 

ต าบลศรีส าราญ อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมาก ( =4.07)  

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก ( =4.05) โดยการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ 

การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ( =4.14) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญ

ของปัญหาวางแผน ( =4.10) และการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย โครงการ/กิจกรรมของ

ชุมชน ( =4.08) ส่วนการมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการน้อยที่สุด ( =3.94) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ - อาย ุ- สถานภาพสมรส 
- ระดับการศึกษา - อาชีพ 
- รายได้ - สถานภาพทางสังคม 
- ระยะเวลาในการอยู่อาศยัในชุมชน 
- ขนาดครอบครัว 

กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรคัด
แยกขยะในครัวเรือน 

- การมีส่วนร่วมการตัดสินใจ  
- การมีส่วนร่วมลงมือปฏบิัติ  
- การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  
- การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
โครงการ 

 

ปัจจัยอืน่ 
- การรับรู้ข้อมลูข่าวสาร 
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การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ พบว่าชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานมากที่สุดคือการ

บริจาตขยะให้กับชุมชน ( =3.38) รองลงมาคือการคัดแยกขยะในครัวเรือน ( =3.34) และ 

การประสานงาน/บอกต่อกับคนในชุมชนในการคัดแยกขยะ ( =4.21) ทั้งนี้การมีส่วนร่วมปฏิบัติการ

น้อยที่สุดคือการคัดแยกขยะในศาลากลางบ้าน ( =3.8) 
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ พบว่าประชาชนได้รับผลประโยชน์มากที่สุด จากกรณี

น้ าดื่มชุมชน ( =4.33) รองลงมาคือ กรณีเงินสวัสดิการและงานศพปลอดเหล้า ( =4.30) และกรณี 

ทุนการศึกษานกัเรียนในหมู่บ้าน ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ( =4.29) ตามล าดับ ส่วนการรับวัสดุอุปกรณ์การ

คัดแยกขยะในชุมชนน้อยที่สุด ( =4.09) 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผล พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่

ในระดับมาก โดยมากที่สุดคือการตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารงานของหมู่บ้านในการคัดแยก

ขยะ ( =3.97) รองลงมาคือการควบคุมการใช้ทรัพยากรของหมู่บ้าน ( =3.92) และการรับทราบ

รายงานด้านบัญชี  ( =3.90) การมีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือการเป็นคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลกิจกรรม ( =3.40) 
กำรเปรียบเทียบปัจจัยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรคัดแยกขยะในครัวเรือน บ้ำนโสมใหม่ 

หมู่ที่ 4 ต ำบลศรีส ำรำญ อ ำเภอน้ ำโสม จังหวัดอุดรธำนี จ ำแนกตำมเพศ อำยุ สถำนภำพสมรส 
ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ สถำนภำพทำงสังคม ระยะเวลำในกำรอยู่อำศัยในชุมชน ขนำด
ครอบครัว กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร  

ตารางที่ 5.1 เปรียบเทียบปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

ตัวแปรต้น 
ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบ 

หมำยเหตุ 
แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง 

เพศ   มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ
(0.05) 

อาย ุ   
สถานภาพสมรส   
ระดับการศึกษา   

อาชีพ   
รายได ้   

สถานภาพทางสังคม   
ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชน   
ขนาดครอบครัว   
การับรู้ข้อมลูข่าวสาร   
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1) เพศ, สถานภาพสมรส, ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชน,ขนาดครอบครัว,ช่องทางการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร ที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะครัวเรือน ไม่แตกต่างกัน 

2) อายุที่แตกต่างกันของประชาชน มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ในขั้นตอนที่แตกต่างกันผลการ 
ในภาพรวมพบว่า กลุ่มอายุ 20-29 ปี และกลุ่มอายุ 30-39 ปี มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือน
น้อยกว่า กลุ่ม 40-49 ปี กลุ่ม 50-59 ปี และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมใน
การคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ   

(1) ด้านการตัดสินใจ พบว่า กลุ่มอายุ 40-49 ปี และกลุ่มอายุ 50-59 ปี มีส่วนร่วม
การตัดสินใจในการคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่า กลุ่ม 20-29 ปี และกลุ่ม 30-39 ปี และกลุ่มอายุ 60 
ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะน้อยกว่ากลุ่ม 50-59 ปี  

(2) ด้านการร่วมปฏิบัติงาน พบว่า กลุ่มอายุ 20-29 ปี และกลุ่มอายุ 30-39 ปี มีส่วน
ร่วมการปฏิบัติกการคัดแยกขยะครัวเรือนน้อยกว่า กลุ่ม 40-49 ปี/กลุ่ม 50-59 ปี และกลุ่มอายุ 60 ปี
ขึ้นไป กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการคัดแยกขยะในครัวเรือนน้อยกว่ากลุ่ม 40-49 ปี 
และกลุ่ม 50-59 ปี   

(3) ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ พบว่า กลุ่มอายุ 20-29 ปี และกลุ่มอายุ 30-39 ปี 
มีส่วนร่วมการรับผลประโยชน์การคัดแยกขยะครัวเรือนน้อยกว่า กลุ่ม 40-49 ปี/กลุ่ม 50-59 ปี และ
กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป 

(4) ด้านการร่วมประเมินผล พบว่า กลุ่มอายุ 20-29 ปี และกลุ่มอายุ 30-39 ปี 
มีส่วนร่วมการประเมินผลการคัดแยกขยะครัวเรือนน้อยกว่า กลุ่ม 40-49 ปี และกลุ่ม 50-59 ปี 
กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมในการประเมินผลการคัดแยกขยะในครัวเรือนน้อยกลุ่ม 50-59 ปี   

3) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของประชาชน มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า กลุ่มระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ า
กว่า มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือนในภาพรวมสูงกว่า ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. และ ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือนใน
ภาพรวมน้อยกว่า ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.   

(1) ด้านการตัดสินใจ พบว่า กลุ่มระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ ากว่า และ
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจคัดแยกขยะครัวเรือนน้อยกว่า 
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

(2) ด้านการร่วมปฏิบัติงาน พบว่า กลุ่มระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการคัดแยกขยะในครัวเรือนมากกว่ากลุ่มระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช.   
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(3) ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ พบว่า กลุ่มระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ า
กว่ามีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์การคัดแยกขยะในครัวเรือนมากกว่ากลุ่มระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และกลุ่มระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์การคัดแยกขยะในครัวเรือนน้อยกว่า น้อยกว่ากลุ่มระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.   

(4) ด้านการร่วมประเมินผล พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการคัดแยกขยะในครัวเรือน ไม่แตกต่างกัน 

4) อาชีพที่แตกต่างกันของประชาชน มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือนแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาชีพเกษตรกรรมมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมากกว่าอาชีพ
ค้าขายและกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ 

(1) ด้านการตัดสินใจ พบว่า อาชีพเกษตรกรรมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจคัดแยก
ขยะครัวเรือนมากกว่าอาชีพรับจ้าง   

(2) ด้านการร่วมปฏิบัติงาน พบว่า อาชีพเกษตรกรรม,รับจ้างและอาชีพรับราชการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติการคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่าอาชีพอ่ืน ๆ 

  
(3) ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ พบว่า อาชีพเกษตรกรรมมีส่วนร่วมในการรับ

ผลประโยชน์น้อยกว่าอาชีพรับราชการแต่มากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ อาชีพรับจ้างมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์มากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ ,อาชีพค้าขายมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์น้อยกว่ากลุ่มรับ
ราชการ และกลุ่มรับราชการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์มากกว่าอาชีพเอกชนและกลุ่มอาชีพอ่ิน  

(4) ด้านการร่วมประเมินผล พบว่า กลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ มีส่วนร่วมในการประเมินผล
น้อยกว่า อาชีพรับจ้างและรับราชการ 

5) รายได้ ที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะครัวเรือน ที่แตกต่างกัน 
โดยภาพรวม กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ
ครัวเรือนน้อยกว่ากลุ่มครัวเรือนมีรายได้ 10,001-15,000 บาท/เดือน และกลุ่มครัวเรือนมีรายได้ 
15,001-20,000 บาท/เดือน 

(1) ด้านการตัดสินใจ พบว่า กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือน 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจคัดแยกขยะครัวเรือนน้อยกว่ากลุ่มครัวเรือนมีรายได้ 10,001-15,000 บาท/
เดือน และน้อยกว่ากลุ่มครัวเรือนมีรายได้ 15,001-20,000 บาท/เดือน 

(2) ด้านการร่วมปฏิบัติงาน พบว่า กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาทต่อ
เดือนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการคัดแยกขยะครัวเรือนน้อยกว่ากลุ่มครัวเรือนมีรายได้ 10, 001-
15,000 บาท/เดือน และน้อยกว่ากลุ่มครัวเรือนมีรายได้ 15,001-20,000 บาท/เดือน 
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(3) ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ พบว่า กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาท
ต่อเดือนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์คัดแยกขยะครัวเรือนน้อยกว่ากลุ่มครัวเรือนมีรายได้ 15,001 
-20,000 บาท/เดือน 

(4) ด้านการร่วมประเมินผล พบว่า กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาทต่อ
เดือนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการคัดแยกขยะครัวเรือนน้อยกว่ากลุ่มครัวเรือนมีรายได้ 10,001 - 
15,000 บาท/เดือน และกลุ่มครัวเรือนมีรายได้ 15,001-20,000 บาท/เดือน มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่ากลุ่มครัวเรือนมีรายได้มากกว่า 20,000 บาท/เดือน 

6) สถานภาพทางสังคม ที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะครัวเรือนที่
แตกต่างกัน โดยกลุ่มผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่ากลุ่มอาสาสมัครอ่ืน ๆ
และกลุ่มลูกบ้าน, กลุ่ม อสม.มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่ากลุ่มอาสาสมัครอ่ืน  ๆ 
ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

(1) ด้านการตัดสินใจ พบว่า กลุ่มผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจคัดแยกขยะ
ครัวเรือนมากกว่ากลุ่มอาสาสมัครอื่น ๆ และกลุ่มลูกบ้าน, กลุ่ม อสม.มีส่วนร่วมในการตัดสินใจคัดแยก
ขยะครัวเรือนมากกว่ากลุ่มลูกบ้าน 

(2) ด้านการร่วมปฏิบัติงาน พบว่า กลุ่มผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการคัด
แยกขยะครัวเรือนมากกว่ากลุ่มอาสาสมัครอ่ืน ๆ และกลุ่มลูกบ้าน 

(3) ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ พบว่า  กลุ่มผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์การคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่ากลุ่มอาสาสมัครอ่ืน ๆ และกลุ่มลูกบ้าน, กลุ่ม อสม. 
มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์การคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่ากลุ่มอาสาสมัครอ่ืน  ๆ และ 
กลุ่มลูกบ้านและกลุ่มอาสาสมัครอ่ืน ๆ มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์การคัดแยกขยะครัวเรือนน้อย
กว่ากลุ่มกรรมการหมู่บ้าน 

(4) ด้านการร่วมประเมินผล พบว่า กลุ่มผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
คัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่ากลุ่มอาสาสมัครอ่ืน ๆ และกลุ่มลูกบ้าน  

สรุปข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไขปัญหำของชุมชนบ้ำนโสมใหม่ หมู่ที่ 4 ต ำบลศรี
ส ำรำญ อ ำเภอน้ ำโสม จังหวัดอุดรธำนี 

ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรคัดแยกขยะครัวเรือน  ชาวบ้านใน
ชุมชนรู้สึกภูมิใจในชุมชนของตนเอง พึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้น าชุมชนและคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการพัฒนาชุมชนให้มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองตามสมควร ก่อนที่จ ะไปพ่ึงพา
งบประมาณภาครัฐเกินความจ าเป็น แต่ยังมีบางส่วนที่ยังต้องได้รับการแก้ไขก็ต้องพ่ึงพางบประมาณ
จากภาครัฐเช่นถนน ทางเท้า การเก็บรวบรวมขยะส่วนเกินที่ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยใน
ภาพรวมประชาชนหรือครัวเรือนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อาจจะมีในบ้านพัก หรือ บ้าน
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เช่าที่มาเช่าชั่วคราวอาจยังไม่เข้าในในการด าเนินการของชุมชน เนื่องจากเป็นคนมาจากชุมชนอ่ืนที่
แตกต่างกัน จึงต้องดูแลมากข้ึนในส่วนบ้านพัก บ้านเช่า  

ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหำที่เกิดขึ้นกับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรคัดแยกขยะ
ครัวเรือน ลูกหลาน ยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติของผู้ใหญ่ ในช่วงที่มีการเริ่มต้นโครงการ และบางคนใน
ชุมชนคิดว่าเป็นภาระมากขึ้น ต้องน าขยะไปทิ้งไกลบ้านเนื่องจากชุมชนยกเลิกถังขยะตามครัวเรือน
แล้วเปลี่ยนเป็นที่ทิ้งขยะรวมของชุมชน ไม่อยากท า แต่ก็ต้องท าเพราะส่วนใหญ่ชุมชนท าและมีมติ
ร่วมกันแล้ว บางคนคิดว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาลในการเก็บขยะอยู่แล้วท าไมไม่ท าเองจะให้ประชาชน
ท าท าไแต่เมื่อด าเนินการไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง ประชาชนเริ่มเข้าในมากขึ้นจึงเกิดความร่วมมือ 
เนื่องจากการคัดแยกขยะแล้วน าไปบริจาคให้กับกรรมการหมู่บ้านน าไปจ าหน่ายท าใหเกิดรายได้เข้า
มาในชุมชน แล้วน ารายได้นั้นไปท าประโยชน์ประชาชนได้รับประโยชน์จากขยะที่ไม่ต้องลงทุนซื้อแต่
สามารถน าไปแลกเป็นเงินส าหรับพัฒนาหมู่บ้าน เช่น เก้าอ้ี โต๊ะ จนถึงสามารถเป็นทุนในการจัดท าน้ า
ดื่มชุมชนได้ท าให้ชุมชนมีน้ าดื่มท่ีสะอาดปลอดภัย ผู้พิการได้รับการดูแลมากขึ้น เด็กมีทุนการศึกษาแม้
จะไม่มากแต่ก็เป็นก าลังแรงใจส าหรับเด็ก ๆ 

ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีกำรที่เหมำะสมในกำรแก้ไขปัญหำ กำรมีส่วนร่วมของชุมชนใน
กำรคัดแยกขยะครัวเรือน ประชาชนบางส่วนเห็นว่าต้องปลูกฝัง ค่านิยมในการคัดแยกขยะตั้งแต่เด็ก
ก่อนวัยเรียน และควรต้องมีการฝึกอบรมหรือมีหลักสูตรในโรงเรียนเพ่ือให้เกิดเป็นนิสัยต่อเนื่อง 
การสร้างผลประโยชน์ของชุมชน และการจัดท าบัญชีที่สามารถตรวจสอบได้จะท าให้เกิดศรัทธาต่อ
ผู้น า และความร่วมมือต่าง ๆ จะตามเองแต่ยังมีประชาชนส่วนน้อยที่อยากให้มีถังขยะแยกประเภทใน
ชุมชนมากขึ้น มีทุกหลังคาเรือนยิ่งดี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ายังมีความขัดแย้งในชุมชนอยู่แต่ก็สามารถอยู่
ในชุมชนได้เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกันและอาศัยอยู่ในชุมชนเป็นเวลานาน 

ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมอย่ำงยั่งยืน การสร้างความร่วมมือที่ดีที่สุด
คือการให้ประชาชนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือท าด้วยกันโดยการใช้เสียงส่วนใหญ่หรือมติที่
ประชุมหมู่บ้านจะท าให้มีการร่วมมืออย่างต่อเนื่องยั่งยืนต้องสร้างความต่อเนื่องในการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือนโดยการมีคณะกรรมการมาจากหลายรุ่นอายุในชุมชน และสร้างการรับรู้ถีงผลประโยชน์ที่
ได้รับจากการคัดแยกขยะ และการมีรายได้จากการคัดแยกขยะในครัวเรือน ซึ่งจะท าให้งบประมาณ
ส่วนรวมของชุมชนมีมากขึ้น ไม่ต้องเดือดร้อนแต่ละครัวเรือนในการออกเงินสมทบในกิจกรรมต่าง  ๆ
ของชุมชน ส่วนราชการหรือภาครัฐต้องร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดกิจกรรมต่างและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอ่ืนอีกทั้งต้องขยายกิจกรรมการคัดแยกขยะในชุมชนใกล้เคียงเพ่ือให้เกิด
การเปรียบเทียบหรือการข่งขันเพ่ือพัฒนาชุมชนของตนเองให้ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดกับชุมชนตนเอง
และสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนในส่วนที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
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6. อภิปรำยผลกำรวิจัย 
จากการศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยครัวเรือน: กรณีศึกษา

บ้านโสมใหม่ หมู่ที่ 4 ต าบลบศรีส าราญ อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
กำรมีส่วนร่วมในกำรคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน บ้านโสมใหม่ หมู่ที่ 4 ต.ศรีส าราญ 

อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของพระมหานิพนธ์ ปริปุณโณ (2562) พบว่าประชาชนในชุมชนทุ่งลูกนก อ าเภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนจัดการขยะโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  และ
สอดคล้องกับ ปภาวรินทร์ นาจ าปา (2557) พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการคัดแยก
ขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
อีกทั้ง สมคิด ศรีสิงห์ (2559) ศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนากิจกรรมของ
เทศบาลนครพิษณุโลกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นกัน และเมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในแต่ละข้ันตอนสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ ในระดับมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับปภาวรินทร์ นาจ าปา (2557) ซึ่งพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก 
จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการคัดแยกขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลคลองใหญ่ 
อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และจาการศึกษาครั้งนี้ยังพบอีกว่าการมีส่วนร่วมตัดสินใจในการเสนอ
ปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด และการมีส่วนร่วมตัดสินใจในการเสนอความต้องการน้อยที่สุด จึงเห็น
ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมต้ดสินใจในการเสนอความต้องการในการคัดแยกขยะครัวเรือน
ต่อไป 

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก 
มากที่สุดคือการบริจาตขยะให้กับชุมชนส่วนการมีส่วนร่วมปฏิบัติการน้อยที่สุดคือการคัดแยกขยะใน
ศาลากลางบา้นสอดคล้องกับการศึกษาของกับปภาวรินทร์ นาจ าปา (2557) ซึ่งพบว่าประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติอยู่ในระดับมากจากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการคัดแยกขยะมูล
ฝอยของเทศบาลต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ พบว่าประชาชนได้รับผลประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด 
จากกรณีน้ าดื่มชุมชน ส่วนการรับวัสดุอุปกรณ์การคัดแยกขยะในชุมชนน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ 
สมคิด ศรีสิงห์ (2559) ศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนากิจกรรมของเทศบาล
นครพิษณุโลกพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านปัจจัยการรับผลประโยชน์มีมากที่สุด 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผล อยู่ในระดับมาก โดยการตรวจสอบความโปร่งใส
ในการบริหารงานของหมู่บ้านในการคัดแยกขยะมากที่สุดและการมีส่วนร่วมการเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลกิจกรรมน้อยที่สุด สอดคล้องสมคิด ศรีสิงห์ (2559) ศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนากิจกรรมของเทศบาลนครพิษณุโลกพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนด้าน
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ปัจจัยการตรวจสอบและติดตาม อยู่ในระดับมาก แย้งกลับกับปภาวรินทร์  นาจ าปา (2557) 
ซึ่งพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับน้อย จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการคัดแยกขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

จากการศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยครัวเรือน: กรณีศึกษา
บ้านโสมใหม่ หมู่ที่ 4 ต าบลบศรีส าราญ อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี พบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในทุกด้านอยู่ในระดับมาก จึงต้องมีการรักษาระดับการมีส่วนร่วมให้อยู่ในระดับนี้เพ่ือคงความต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติงานและเห็นว่าควรมีการมอบรางวัลให้กับชุมชนในการด าเนินงานต่าง ๆ จากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

เปรียบเทียบปัจจัยกำรมีส่วนร่วมมของชุมชนในกำรคัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือน  
บ้านโสมใหม่ หมู่ที่ 4 ต.ศรีส าราญ อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี  พบว่า เพศ, สถานภาพสมรส, 
ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชน, ขนาดครอบครัว, ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่แตกต่างกันมีส่วน
ร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือน ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
สถานภาพทางสังคม มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในครัวเรือนที่แตกต่างกันสอดคล้องกลับกับ 
ปภาวรินทร์  นาจ าปา (2557) ซึ่งพบว่าเพศที่ต่างกันมีส่ วนร่วมต่อการจัดการขยะไม่ต่างกัน 
ส่วนประชาชนที่มีอายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะแตกต่างกัน  
และแย้งกับปภาวรินทร์ นาจ าปา (2557) สถานภาพสมรส, ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชนที่แตกต่าง
กันมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะต่างกัน จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการคัดแยกขยะ
มูลฝอยของเทศบาลต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดและสอดคล้องกับสมจินตนา 
คุ้มภัย (2559) พบว่า รายได้และอาชีพที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมต่อการสร้างกลยุทธ์การมีส่วนร่วม 

ประชาชนที่อายุแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในภาพรวมพบว่า กลุ่มอายุ 20-29 ปี และกลุ่มอายุ 30-39 ปี มีส่วน
ร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือนน้อยกว่า กลุ่ม 40-49 ปี, กลุ่ม 50-59 ปี และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป  
กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ด้านการตัดสินใจ 
พบว่า กลุ่มอายุ 40-49 ปี และกลุ่มอายุ 50-59 ปี มีส่วนร่วมการตัดสินใจในการคัดแยกขยะครัวเรือน
มากกว่า กลุ่ม 20-29 ปี และกลุ่ม 30-39 ปี และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ
น้อยกว่ากลุ่ม 50-59 ปี ด้านการร่วมปฏิบัติงาน พบว่า กลุ่มอายุ 20-29 ปี และกลุ่มอายุ 30-39 ปี  
มีส่วนร่วมการปฏิบัติกการคัดแยกขยะครัวเรือนน้อยกว่า กลุ่ม 40-49 ปี กลุ่ม 50-59 ปี และกลุ่มอายุ 
60 ปีขึ้นไป, กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการคัดแยกขยะในครัวเรือนน้อยกว่ากลุ่ม 
40-49 ปี และกลุ่ม 50-59 ปี ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ พบว่า กลุ่มอายุ 20-29 ปี และกลุ่มอายุ 
30-39 ปี มีส่วนร่วมการรับผลประโยชน์การคัดแยกขยะครัวเรือนน้อยกว่า กลุ่ม 40 -49 ปี/กลุ่ม  
50-59 ปี และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ด้านการร่วมประเมินผล พบว่า กลุ่มอายุ 20-29 ปี และกลุ่มอายุ 
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30-39 ปี มีส่วนร่วมการประเมินผลการคัดแยกขยะครัวเรือนน้อยกว่า กลุ่ม 40-49 ปี และกลุ่ม 50-59 ปี, 
กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมในการประเมินผลการคัดแยกขยะในครัวเรือนน้อยกลุ่ม 50-59 ปี   

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของประชาชน มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือนแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า กลุ่มระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ ากว่า มีส่วน
ร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือนในภาพรวมสูงกว่า ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และ 
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือนในภาพรวม  
น้อยกว่า ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.  ด้านการตัดสินใจ พบว่า กลุ่มระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า และระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
คัดแยกขยะครัวเรือนน้อยกว่า ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ด้านการร่วมปฏิบัติงาน 
พบว่า กลุ่มระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ ากว่ามีส่วนร่วมในการปฏิบัติการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือนมากกว่ากลุ่มระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ 
พบว่า กลุ่มระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ ากว่ามีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์การคัดแยกขยะ
ในครัวเรือนมากกว่ากลุ่มระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  และกลุ่มระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์การคัดแยกขยะในครัวเรือนน้อยกว่า 
น้อยกว่ากลุ่มระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. ด้านการร่วมประเมินผล พบว่า ระดับการศึกษา 
ที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการประเมินผลการคัดแยกขยะในครัวเรือน ไม่แตกต่างกัน 

อาชีพที่แตกต่างกันของประชาชน มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือนแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คืออาชีพเกษตรกรรมมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมากกว่าอาชีพ
ค้าขายและกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ ด้านการตัดสินใจ พบว่า อาชีพเกษตรกรรมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจคัด
แยกขยะครัวเรือนมากกว่าอาชีพรับจ้าง ด้านการร่วมปฏิบัติงาน พบว่า อาชีพเกษตรกรรม, รับจ้าง
และอาชีพรับราชการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่าอาชีพอ่ืน  ๆ ด้านการ
ร่วมรับผลประโยชน์ พบว่า อาชีพเกษตรกรรมมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์น้อยกว่าอาชีพรับ
ราชการแต่มากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ, อาชีพรับจ้างมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์มากกว่ากลุ่มอาชีพ
อ่ืน ๆ, อาชีพค้าขายมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์น้อยกว่ากลุ่มรับราชการ และกลุ่มรับราชการ  
มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์มากกว่าอาชีพเอกชนและกลุ่มอาชีพอ่ืน ด้านการร่วมประเมินผล พบว่า 
กลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ มีส่วนร่วมในการประเมินผลน้อยกว่า อาชีพรับจ้างและรับราชการ 

รายได้ ที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะครัวเรือน ที่แตกต่างกัน 
โดยภาพรวม กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ
ครัวเรือนน้อยกว่ากลุ่มครัวเรือนมีรายได้ 10,001-15,000 บาท/เดือน และกลุ่มครัวเรือนมีรายได้ 
15,001-20,000 บาท/เดือน ด้านการตัดสินใจ พบว่า กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาทต่อ
เดือนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจคัดแยกขยะครัวเรือนน้อยกว่ากลุ่มครัวเรือนมีรายได้ 10,001-15,000 
บาท/เดือน และน้อยกว่ากลุ่มครัวเรือนมีรายได้ 15,001-20,000 บาท/เดือน ด้านการร่วมปฏิบัติงาน 
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พบว่า กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการคัดแยกขยะ
ครัวเรือนน้อยกว่ากลุ่มครัวเรือนมีรายได้ 10,001-15,000 บาท/เดือน และน้อยกว่ากลุ่มครัวเรือน 
มีรายได้ 15,001-20,000 บาท/เดือน ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ พบว่า กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อย
กว่าหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์คัดแยกขยะครัวเรือนน้อยกว่า กลุ่ม
ครัวเรือนมีรายได้ 15,001-20,000 บาท/เดือน ด้านการร่วมประเมินผล พบว่า กลุ่มครัวเรือนรายได้
น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการคัดแยกขยะครัวเรือนน้อยกว่ากลุ่ม
ครัวเรือนมีรายได้ 10,001-15,000 บาท/เดือน และกลุ่มครัวเรือนมีรายได้ 15,001-20,000 บาท/
เดือน มีส่วนร่วมในการประเมินผลการคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่ากลุ่มครัวเรือนมีรายได้มากกว่า 
20,000 บาท/เดือน 

สถานภาพทางสังคม ที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะครัวเรือนที่
แตกต่างกัน โดยกลุ่มผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่ากลุ่มอาสาสมัครอ่ืน ๆ
และกลุ่มลูกบ้าน, กลุ่ม อสม.มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่ากลุ่มอาสาสมัครอ่ืน  ๆ 
ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านการตัดสินใจ พบว่า กลุ่มผู้น าชุมชนมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่ากลุ่มอาสาสมัครอ่ืน ๆ และกลุ่มลูกบ้าน, กลุ่ม อสม. 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่ากลุ่มลูกบ้านด้านการร่วมปฏิบัติงาน พบว่า 
กลุ่มผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่ากลุ่มอาสาสมัครอ่ืน  ๆ และ
กลุ่มลูกบ้านด้านการร่วมรับผลประโยชน์ พบว่า กลุ่มผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
การคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่ากลุ่มอาสาสมัครอื่น ๆ และกลุ่มลูกบา้น, กลุ่ม อสม.มีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์การคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่ากลุ่มอาสาสมัครอ่ืน ๆ และกลุ่มลูกบ้านและกลุ่ม
อาสาสมัครอ่ืน ๆ มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์การคัดแยกขยะครัวเรือนน้อยกว่ากลุ่มกรรมการ
หมู่บ้านด้านการร่วมประเมินผล พบว่า กลุ่มผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการคัดแยกขยะ
ครัวเรือนมากกว่ากลุ่มอาสาสมัครอื่น ๆ และกลุ่มลูกบ้าน 

 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะจำกงำนวิจัย 
จากผลการศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมมของชุมชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน  

บ้านโสมใหม่ หมู่ที่ 4 ต.ศรีส าราญ อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี  พบว่า เพศ, สถานภาพสมรส, 
ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชน, ขนาดครอบครัว, ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่แตกต่างกันมีส่วน
ร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือน ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงควรสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันใน
ทุกเพศทั้งชายและหญิง, ทุกสถานภาพสมรสทั้งคนโสด คนแต่งงานแล้ว หรือคนที่ไม่ได้อยู่ร่วมกับคู่
สมรส,ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชน ควรสร้างการมีส่วนร่วมทั้งที่อาศัยในชุมชนตั้งแต่โบราณจนถึง
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คนที่เข้ามาร่วมอยู่ในชุมชนใหม่ ขนาดครอบครัวเล็ก กลาง ใหญ่ ทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมในการคัดแยก
ขยะเช่นกัน   

ส่วนประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพทางสังคม มีส่วนร่วมในการ
คัดแยกขยะในครัวเรือนที่แตกต่างกัน พบว่า ควรแสวงหาการมีส่วนร่วมในกลุ่มอายุ 50-59 ปี และ 
กลุ่ม 60 ปีขึ้นไป ที่มีส่วนร่วมมากกว่ากลุ่มอ่ืน ด้านระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่ต่ ากว่า
ประถมศึกษามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมากกว่าจึงอาจกล่าวได้ว่าประชาชนที่มีการศึกษาน้อยมี
ส่วนร่วมมากกว่าผู้มีการศึกษาที่สูงกว่า เช่นนั้นแล้ว ควรสร้างความร่วมมือจากประชาชนที่เป็น
ชาวบ้านจริง ๆ ด้านอาชีพพบว่าอาชีพเกษตรกรรมให้ความร่วมมือมากว่าอาชีพอ่ืน ๆ เนื่องจากเป็น
อาชีพส่วนใหญ่ของชุมชนและประกอบอาชีพมายาวนานรายได้ของกลุ่มที่มีรายได้ครัวเรือนน้อยกว่า
หนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมากกว่ากลุ่มที่มีรายได้สูงกว่า  10,001 บาท 
ส่วนสถานภาพทางสังคม ผู้น าชุมชนและ อสม.มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมากกว่ากลุ่มอ่ืนในการ
พัฒนาแต่ละครั้งจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้น าชุมชนและ อสม.  

ด้ำนกำรตัดสินใจ กลุ่มอายุ 50-59 ปี, ระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ ากว่า, อาชีพ
เกษตรกรรม, ครัวเรือนรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท, เป็นกลุ่มผู้น าชุมชนหรือ อสม. มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจคัดแยกขยะครัวเรือนมากกว่า  

ด้ำนกำรร่วมปฏิบัติงำน กลุ่มอายุ 50-59 ปี และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป, ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า, อาชีพเกษตรกรรม, กลุ่มครัวเรือนมีรายได้ 10,001-15,000 บาท/เดือน 
และกลุ่มครัวเรือนมีรายได้ 15,001-20,000 บาท/เดือน และเป็นผู้น าชุมชนหรือ อสม. ส่วนร่วมการ
ปฏิบัติกการคัดแยกขยะครัวเรือน 

ด้ำนกำรร่วมรับผลประโยชน์ กลุ่มอายุ 50-59 ปี, ระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ ากว่า, 
มีอาชีพรับจ้าง, ครัวเรือนมีรายได้ 15,001-20,000 บาท/เดือน และผู้น าชุมชนหรือ อสม. มีส่วนร่วม
การรับผลประโยชน์การคัดแยกขยะครัวเรือน 

ด้ำนกำรร่วมประเมินผล กลุ่ม 50-59 ปี, ไม่ระบุการศึกษา, อาชีพรับจ้าง, ครัวเรือนมีรายได้ 
15,001-20,000 บาท/เดือน เป็นผู้น าชุมชน มีส่วนร่วมในการประเมินผลการคัดแยกขยะในครัวเรือน 

ดังนั้น ในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน หากต้องการให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนจึ ง
ควรเข้าหากลุ่มอายุ 50-59 ปี มีการศึกษาต่ ากว่าหรือประถมศึกษา มีอาชีพเกษตรกรรมหรือรับจ้าง 
รายได้น้อยกว่า 20,000 บาท และเป็นผู้น าชุมชน หรือ อสม.เนื่องจากผู้น าชุมชนและ อสม. มีส่วน
ร่วมในทุกขั้นตอนของการมีส่วนร่วมจะท าให้ชุมชนเข็มแข็งและสามารถด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ได้
เช่นเดียวกันหากต้องการขยายหมู่บ้านต้นแบบด้านการคัดแยกขยะไปในชุมชนอ่ืน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต้องเข้าหาผู้น าชุมชนและ อสม.ก่อนการด าเนินการ 
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7.2 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป  
1) ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะครัวเรือน เช่น 

ความรู้ความเข้าใจหรือทัศนคติ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือนว่ามี
ปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง 

2) ควรศึกษารูปแบบการจัดการขยะในภาพรวมของเทศบาลต าบลนางัวเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มี
รายละเอียดมากขึ้น เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม  
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กำรประยุกต์ใช้กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหำกำรเปลี่ยนใจกำรให้
ที่ดินของเกษตรกร ส ำหรับกำรก่อสร้ำงงำนจัดระบบน้ ำเพ่ือเกษตรกรรมของ

โครงกำรส่งน้ ำและบ ำรงุรักษำกุมภวำปีจังหวัดอุดรธำนี 

เอกชัย ค าธานี* 
 

บทคัดย่อ 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งการพัฒนาระบบกระจายน้ าในแปลงเกษตรกรรม
เป็นงานที่มีความส าคัญในการพัฒนาการเกษตรอย่างมาก แต่งานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมเป็นการ
ขอใช้ที่ดินเพ่ืองานก่อสร้างเท่านั้น ท าให้ปัญหาการขอการขอใช้ที่ดินเป็นปัญหาหลักของงานจัดระบบ
น้ าเพ่ือเกษตรกรรม ซึ่งประเด็นการเปลี่ยนใจการให้ที่ดินของเกษตรกรเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
ส่งผลกระทบหลายอย่าง การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาการเปลี่ยนใจการให้
ที่ดิน 2) เพ่ือหาปัจจัยของสาเหตุของปัญหาการเปลี่ยนใจการให้ที่ดิน 3) เพ่ือเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและขั้นตอนการด าเนินการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนใจการให้ที่ดิน    

การศึกษานี้ใช้วิธีการศึกษาโดยผ่านกระบวนการระดมสมองจากผู้ที่ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหา มีสมาชิกกลุ่มเรียนรู้จากการปฏิบัติจากหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกร เพ่ือเสนอแนว
ทางการแก้ไขและน าไปใช้ได้จริงในองค์การ โดยการใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านรูปแบบ
การประชุมกลุ่ม 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุของปัญหา ครั้งที่ 2 เลือกแนวทางการ
แก้ไขพร้อมในไปปฏิบัติ ครั้งที่ 3 สรุปผลการด าเนินงานทั้งหมดที่ได้น าไปปฏิบัติว่าเป็นเช่นไรและ 
สรปุปิดโครงการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 

ผลของการศึกษาจากกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพ่ือแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนใจการให้
ที่ดินของเกษตรกร ส าหรับการก่อสร้างงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม ของโครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษากุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยได้แนวทางการท าบันทึกข้อตกลงยินยอมให้ที่ดินส าหรับการ
ก่อสร้าง พบว่าเกษตรกรเมื่อมีการจัดท าข้อตกลงแล้วไม่มีการเปลี่ยนใจการให้ที่ดิน ซึ่งสะท้อนผลของ
การปฏิบัติเป็นที่น่าพึงพอใจ 

ค ำส ำคัญ: การยินยอม, การเปลี่ยนใจ, จัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม, ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง  
 
 
 

                                                 
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์  
E-mail: Ekachai.kha@stu.nida.ac.th 
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1. บทน ำ 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด  

การเกษตรในประเทศไทยก็มีการพัฒนา 3 ด้านหลัก ๆ คือ การพัฒนาดิน การพัฒนาพันธุ์พืชและการ
พัฒนาการชลประทาน ส าหรับการพัฒนาการชลประทานเพ่ือให้เกิดความมั่นคงด้านน้ า อันเป็นปัจจัย
หลักในการพัฒนาการเกษตร ส าหรับการพัฒนาการชลประทาน มี 3 ส่วนหลัก คือ ระบบเก็บกักน้ า 
ระบบคลองส่งน้ าและระบบกระจายน้ า ซึ่ งระบบกระจายน้ าหรือส่วนระบบชลประทานในแปลง
เกษตรกรรม ถือเป็นส่วนส าคัญที่สุดของงานชลประทาน เพราะเป็นส่วนที่ชี้วัดว่าการพัฒนา
ชลประทานจะบรรลุเป้าหมายพ้ืนที่ชลประทานได้หรือไม่ ท าให้งานส่วนระบบกระจายน้ านี้ส่งผลถึง
ผลสัมฤทธิ์งานชลประทานอย่างมาก เนื่องจากเป็นส่วนที่สามารถส่งน้ าให้พ้ืนที่เพาะปลูกสามารรับน้ า
ชลประทานได้โดยตรง เป็นการประหยัดน้ าชลประทานเนื่องจากการรั่วซึมในคูดิน ลดระยะเวลาการ
ส่งน้ าลงสามารถลดค่าสูบน้ าด้วยไฟฟ้าได้ในกรณีเป็นสถานีสูบน้ า การมีระบบชลประทานเป็นการเพ่ิม
ความมั่งคงเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตร สามารถสร้างทางเลือกทางการเกษตรและ 
การประกอบอาชีพได้ ส่งผลให้เกษตรกรรุ่นใหม่ที่รับมรดกที่ดินจากบรรพบุรุษสามารถต่อยอด
การเกษตรได้มากขึ้น ท าให้สามารถเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น สามารถลดรายจ่ายจากค่า
ไฟฟ้าในการสูบน้ าเนื่องจากประหยัดเวลาการส่งน้ า ช่วยลดการสูญเสียเนื่องจากพืชขาดน้ า ดังที่กล่าว
มาแล้วท าให้การชลประทานเป็นปัจจัยหลักที่จะส่งเสริมให้การเกษตรมีความมั่นคง สามารถสร้าง
ความอยู่ดีกินดีให้กับเกษตรกรได้   

ปัจจุบันงานพัฒนาระบบกระจายน้ ามีกฎหมายที่บังคับใช้ คือ พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2558 งานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม มีรูปแบบก่อสร้างระบบส่งน้ าลัดเลาะ 
ตามแนวแปลง โดยการขอใช้พ้ืนที่จากเกษตรกรเพ่ือก่อสร้าง ไม่มีจัดซื้อที่ดินหรือเวนคืนที่ดิน ดังนั้น
ความส าเร็จของโครงการงาน จึงขึ้นอยู่กับความร่วมมือของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นส าคัญ  
การก่อสร้างงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม ของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี อ าเภอ 
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มีปัญหาหลายด้าน เช่น ปัญหาด้านกฎหมาย ปัญหาด้านงบประมาณที่   
ปัญหาการขอใช้ที่ดินเพ่ือการก่อสร้าง ปัญหาพ้ืนที่โครงการเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ าท่วมขัง ปัญหาด้าน
เครื่องจักรเครื่องมือของหน่วยงานไม่เพียงพอ เป็นต้น ส าหรับปัญหาการขอใช้ที่ดินเพ่ือการก่อสร้าง  
ตามแนวคูส่งน้ ามีปัญหาต่าง ๆ ดังนี้  

1) การไม่ยินยอมให้ที่ดินเพ่ือการก่อสร้าง ส่วนใหญ่จะเป็นแปลงต้นระบบคูส่งน้ าที่ได้รับน้ า
จากคลองส่งน้ าอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอ่ืนๆ เช่น มีที่ดินน้อยเกินไป สูญเสียที่ดินมากเกินไป
ปัญหาความขัดแย้งกันของเกษตรกร ไม่มีต้องการน้ าชลประทาน เป็นต้น 

2) ติดต่อเจ้าของแปลงที่ดินไม่ได้หรือใช้เวลาสื่อสารนาน เนื่องจากเจ้าของที่ดินไม่ได้อยู่ใน
พ้ืนที ่
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3) การเปลี่ยนใจการให้ที่ดินของเกษตรกร มีทั้งแบบให้ที่ดินแล้วเปลี่ยนใจไม่ให้และแบบไม่ให้
แล้วกลับมาเปลี่ยนใจให้ บางครั้งใช้เวลาในการตัดสินใจนานจนเกิดความเสียหายหรือเสียโอกาสไปเลย 

4) ยินยอมให้ที่ดิน แต่มีเง่ือนไข เช่น ต้องการค่าชดเชยที่ดิน ต้องเปลี่ยนจุดออก เพ่ิมท่อส่งน้ า
เข้านา เพ่ิมทางข้าม เป็นต้น 

ความส าคัญและเหตุผลการศึกษา การที่ผู้วิจัยเลือกศึกษาปัญหาการเปลี่ยนใจการให้ที่ดินของ
เกษตรกร ส าหรับการก่อสร้างงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม ของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา 
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  เนื่องจากเป็นปัญหาที่มีผลกระผลต้องงานก่อสร้างอย่างมากและ 
มีผลกระทบต่อเกษตรกรหลายคน โดยเฉพาะถ้าเป็นแปลงต้นระบบคูส่งน้ าถ้าไม่ยินยอมให้ที่ดินเพ่ือ
การก่อสร้าง ในส่วนของหน่วยงานจะมีผลต่อการประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและ 
พัสดุก่อสร้าง ส่วนเกษตรกรจะไม่ได้รับการพัฒนาระบบกระจายน้ าในแปลงเกษตรกรรม ท าให้เสีย
โอกาสการสร้างความมั่งคงทางการอาชีพ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความต้องการศึกษาหาปัญหาสาเหตุและ
แนวทางการแก้ไขปัญหา เพ่ือเป็นมาตรฐานหรือแนวทางให้เจ้าหน้าที่งานก่อสร้างสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้ทั่วประเทศ ในฐานะผู้ที่มีความสนใจในปัญหานี้ จึงได้น าปัญหานี้เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา
อย่างมีระบบอันจะส่งผลให้งานโครงการประสบผลส าเร็จทั้งด้านการพัฒนาระบบชลประทาน 
การท างานตามเวลาที่ก าหนด แผนงบประมาณ และความร่วมมือของเกษตรกรในอนาคตต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

2.1 เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาการเปลี่ยนใจการให้ที่ดินของเกษตรกร ส าหรับการก่อสร้ างงาน
จัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี   

2.2 เพ่ือหาปัจจัยของสาเหตุของปัญหาการเปลี่ยนใจการให้ที่ดินของเกษตรกร ส าหรับการ
ก่อสร้างงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี   

2.3 เพ่ือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและขั้นตอนการด าเนินการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนใจ
การให้ที่ดินของเกษตรกร ส าหรับการก่อสร้างงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม ของโครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษากุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี   
 
3. ค ำถำมกำรวิจัย  

3.1 อะไรคือปัญหา ของการเปลี่ยนใจการให้ที่ดินของเกษตรกร ส าหรับการก่อสร้างงาน
จัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี   

3.2 อะไรคือสาเหตุของปัญหาการเปลี่ยนใจการให้ที่ดินของเกษตรกร ส าหรับการก่อสร้ าง
งานจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี   

3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนใจการให้ที่ดินของเกษตรกร ส าหรับการก่อสร้างงาน
จัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ควรเป็นอย่างไร 



845 
 

4. กำรอธิบำยกำรศึกษำ 
เนื่องจากการประยุกต์ใช้การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) เป็นการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ของสมาชิกด้วยกันเอง ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์หาเหตุและผล ผ่านการตั้งค าถาม  
ผ่านการรับฟังจากหลากมุมมองหลายประสบการณ์ การที่ผู้วิจัยเลือกกระบวนการนี้เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการขอใช้ที่ดินเพ่ือการก่อสร้างของงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม  
เนื่องจากมีผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหลายส่วน เพราะงานก่อสร้างมีกระบวนงานต้องอาศัยความร่วมมือ
การเกษตรกรหลายขั้นตอน ตั้งแต่การจัดประชุมชี้แจงงาน การส ารวจวางแนว การขอใช้ที่ดินและ 
การจ้างแรงงานเกษตรกรในพ้ืนที่ อีกทั้งมีงานก่อสร้างในพ้ืนที่โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี 
มาแล้วสามปี ท าให้สมาชิกกลุ่มมีประสบการณ์เก่ียวกับปัญหาพอสมควร การด าเนินการประชุมพบปะ
กันของสมาชิกกลุ่มจะสามารถเปิดเวทีให้สมาชิกกลุ่มสามารถปลดปล่อยพลัง องค์ความรู้ความคิดเห็น
ได้อย่างเต็มที่ แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเป็นการน าปัญหาที่ซ่อนไว้ถูกเปิดออกมาสู่เวทีประชุม  
และสมาชิกแต่ละคนสามารถเก่ียวองค์ความรู้ระหว่างกันได้ดีกว่าวิธีการอ่ืน และที่ส าคัญคือการน าเอา
แนวทางการแก้ปัญหาที่ได้ผลผ่านกระบวนการเรียนรู้ กลั่นกรองความคิดร่วมกัน มีผลการปฏิบัติจริง 
ให้กลายมาเป็นเอกสารงานวิจัยที่สามารถน าไปเป็นแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่งานก่อสร้างที่
ยังมีแผนงานก่อสร้างในพ้ืนที่นี้อีกกว่า 47,430 ไร่ และสามารถน าเอาไปใช้ในพ้ืนที่อ่ืนที่มีลักษณะงาน
ใกล้เคียงกันได้ทั่วประเทศ 

การพิจารณาองค์ประกอบของกระบวนการการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ส าหรับปัญหาการ
เปลี่ยนใจการให้ที่ดินของเกษตรกร ส าหรับการก่อสร้างงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมของโครงการ
ส่งน้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของพ้ืนที่โครงการ
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี ตามองค์ประกอบดังนี้  

1) ปัญหาหรือโครงการ (Problem/Project) ได้เลือกปัญหาการเปลี่ยนใจการให้ที่ดินของ
เกษตรกร ส าหรับการก่อสร้างงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม เนื่องจากเป็นประเด็นข้อวิตกและ
เกิดขึ้นจริง มีโอกาสเกิดขึ้นเกือบทุกสายคูส่งน้ าทั้งแปลงต้นระบบคูส่งน้ าและแปลงถัด ๆ ไป ส่งผลถึง
ความล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณหรืออาจท าให้รัฐเสียหายจากการจัดหาวัสดุแล้วไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์  

2) กลุ่ม (Set or Group) หรือกลุ่มกิจกรรมเรียนรู้จากการปฏิบัติ ได้เลือกบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงาน ฝ่ายวิศวกรรม นิติกร ฝ่ายก่อสร้าง เกษตร และกรรมการ
จัดระบบน้ าชุมชน ซึ่งเป็นการเลือกที่หลากหลายสายงานและเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนกับงาน   

3) กระบวนการซักถามและการสะท้อนมุมมอง (Questioning and Refection Processes)
ได้วางแนวทางการพูดคุยจากกลุ่มสมาชิกให้ครอบคลุม 4 ค าถาม ดังนี้  

(1) ใครรอบรู้ข้อเท็จจริง (Who know) ได้แก่ ฝ่ายก่อสร้างและกรรมการจัดระบบ
น้ าชุมชน 
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(2) ใครที่สนใจ (Who care) ได้แก่ ฝ่ายวิศวกรรม  
(3) ใครที่มีอ านาจผลักดัน (Who can) ได้แก่ ผู้บริหารหน่วยงาน 
(4) ใครได้รับผลกระทบ (Who Affected) ได้แก่ เกษตรกร กรรมการจัดระบบน้ า

ชุมชนและฝ่ายก่อสร้าง 
4) แนวทางการแก้ปัญหา (Problem Solution) มีแผนการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 

โดยเป็นข้อสรุปของกลุ่มสมาชิก เพ่ือน าแนวทางไปปฏิบัติ ซึ่งจะได้แนวทางเม่ือมีการประชุมครั้งที่ 2  
5) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning) ได้มีแผนการประชุมพบปะกัน 3 ครั้ง 

จะเกิดการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาเหตุเพิ่มจากครั้งก่อน 
6) ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ (Learning Coach) ในที่นี้มีผู้บริหารหน่วยงาน ที่พร้อมให้การ

สนับสนุนให้ค าปรึกษาอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งการส่งต่อให้ระดับนโยบายในกรมต่อไป 
ส าหรับขอบเขตการศึกษา ระยะเวลาและทรัพยากรที่จ าเป็น ในการศึกษานี้ได้ก าหนด

การศึกษาเฉพาะปัญหาการเปลี่ยนใจการให้ที่ดินของเกษตรกร ส าหรับการก่อสร้างงานจัดระบบน้ า
เพ่ือเกษตรกรรมของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เท่านั้น ในการศึกษานี้ใช้
วิธีการประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มเป็นผู้ที่มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ผ่านกระบวนการระดมสมองจากสมาชิกกลุ่ม เพ่ือสรุปปัญหา สาเหตุของปัญหาและแนวการ
การแก้ไขปัญหา ซึ่งก าหนดให้มีการประชุมพบปะของสมาชิกลุ่มเรียนรู้จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 
แจ้งวัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่ม การน าเสนอและสรุปประเด็นของปัญหา วิเคราะห์หาสาเหตุที่มาของ
ปัญหา การชี้แจงหลักการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) ครั้งที่ 2 เพ่ือแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่มีความเป็นไปได้ สรุปหาแนวทางเพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติ ครั้งที่ 3 เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติ  
โดยมีระยะเวลาด าเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563    

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อผลการปฏิบัติสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนใจการให้
ที่ดินของเกษตรกร ส าหรับการก่อสร้างงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมได้ จะสามารถช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานให้หน่วยงานก่อสร้างได้อย่างมาก และหน่วยงานรับผิดชอบก็จะสามารถ
บริหารงบประมาณพร้อมทั้งพัสดุได้ตามแผนมากขึ้น ช่วยลดระยะเวลาและงบประมาณการแก้ไขแบบ
ลงได้ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ของงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้ และที่ส าคัญแปลงเกษตรจะได้รับการพัฒนา
ระบบน้ าชลประทาน สามารถส่งน้ าได้อย่างทั่วถึงทุกแปลง มูลค่าที่ดินสูงขึ้นและยังเป็นการส่งเสริม
ความสามัคคีในชุมชนได้ด้วย 
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5. ระเบียบหรือวิธีกำรท ำวิจัยหรือกำรศึกษำ 
5.1 แนวคิดกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ (Action Learning) 
ผู้คิดค้นแนวคิด AL คนแรกคือ Reg Revans นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของ AL 

โดยแนวคิดนี้เกิดในทศวรรษ 1920 จากเหมืองถ่านหินและโรงพยาบาล การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้  
โดยผ่านกระบวนการซักถามและการสะท้อนมุมมอง    

วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2559) มีทัศนะว่า AL เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริง(Real 
Learning) ที่เริ่มจากภายในหน่วยงานเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานขององค์การ  AL 
จึงเป็นการปรับเปลี่ยนแนวการเรียนรู้จาก On the job Training มาสู่  On the job Learning 
เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์การท างานผ่าน 3 Cs คือ คือ ความร่วมมือ (Collaboration) การสื่อสาร 
(Communication) และความเอาจริงเอาจัง (Commitment) ของสมาชิกกลุ่ม ซึ่งเป็นกระบวนการที่
ใช้ในการแก้ไขปัญหาจากการท างานที่ “เกาถูกที่คัน” มากที่สุด เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นรูปแบบ
กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้  (Learn how to learn) ที่เหมาะกับยุคที่ ต้องรู้รอบ 
รู้เร็ว รู้แจ้ง รู้จริง   

สรุปว่า การเรียนรู้จากการปฏิบัติคือการค้นหาปัญหาที่แท้จริงในงาน เพ่ือแก้ไขปัญหานั้น ๆ  
ร่วมกันอย่างตรงประเด็น มีการวางกรอบแนวคิดและวางแผนที่รัดกุมในปัญหาที่ได้ค้นพบ รวมทั้งการ
น าเสนอปัญหาและการแก้ปัญหาให้กับบุคคลในองค์กรได้รับรู้ Revans (1979: 130) 

วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2559) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 6 ด้านคือ   
1) ปัญหา (Problem) หมายถึงประเด็น ข้อวิตกห่วงใย ของงานหรือโครงการ ท าให้ 

“จุดประกาย” ความคิดที่จะแก้ไขปัญหา จนท าให้เกิดเวทีการประชุมกลุ่มเรียนรู้ขึ้น เปิดโอกาส
ทดสอบความคิด ทดลองความรู้ โดยการน าความคิดไปทดลองปฏิบัติให้เป็นผลจากการเรียนรู้และการ
คิดใคร่ครวญ 

2) กลุ่ม (Group) หมายถึงสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้ จ านวน 4-8 คน ที่สนใจปัญหาและท้าทาย
ปัญหา ที่ยังเป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้ ควรเป็นคนมาจากข้ามสายงานหรือบุคคลที่ส่วนได้ส่วนเสียกับการ
ด าเนินการ 

3) กระบวนการซักถามและการสะท้อนมุมมอง (Questions) โดยก่อนท าก็คิด ท าแล้วก็คิด
ใคร่ครวญ น าตน “ถอยห่าง” เพ่ือพินิจพิจารณาเป้าหมายและสิ่งที่เกิดขึ้นจริง วิเคราะห์ความเป็นเหตุ
เป็นผล โดยการใช้ค าถามปลายเปิด  

4) แนวทางแก้ไข การครุ่นคิดต้องมีการสนับสนุน ว่าที่คิดให้ผลเช่นเป็นไร ถูกต้อง ประหยัด 
คุ้มค่า รวดเร็ว ดีว่า จริงหรือไม่ หากมี Reflection ควบคู่กับการ Action ก็จะสามารถสร้างคุณค่า
เพ่ิมได้ เมื่อน าเอาค าแนะน าไปปฏิบัติครั้งต่อไปจะช่วยการเรียนรู้ โดยอาศัยกระบวนการครุ่นคิด
พิจารณาสนับสนุน และควรมีการก าหนดแนวทางการป้องกันปัญหาไปด้วย 
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5) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ต้องฝึกให้คิดใคร่ครวญก่อนที่จะลงเมื่อปฏิบัติ แล้วน าผลการ
เรียนรู้มาคิดดัง ๆ เพ่ือให้สมาชิกได้รับฟัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ทีมงาน และองค์การ 
ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจริงจัง จนสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น แต่จะใช้เวลานาน 

6) ผู้อ านวยการกลุ่ม ไม่ใช่หัวหน้ากลุ่ม แต่เป็นผู้ที่คอยกระตุ้นกลุ่มให้มีการคิดใคร่ครวญ 
พูดคุย เสนอแนวความคิด สร้างความเป็นกันเอง สามารถละลายพฤติกรรมของสมาชิกได้ เพ่ือสร้าง
การมีส่วนร่วมให้กับสมาชิกกลุ่ม สามารถชักน าให้การประชุมอยู่ในกรอบประเด็นการศึกษา  
เป็นผู้ด าเนินการประชุมและผลักดันให้มีการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ 

5.2 ทฤษฎีแผนผังก้ำงปลำ (Cause Effect or Fishbone Diagram) 
การวิเคราะห์โดยใช้แผนผังก้างปลาหรือแผนผังสาเหตุและผล (Cause Effect or Fishbone 

Diagram) หรือแผนผังอิชิกาว่า (Ishikawa Diagram) ได้รับการพัฒนาครั้งแรกเมื่อ ปี ค.ศ. 1943 
โดยศาสตราจารย์คาโอรุ อิชิกาว่า มหาวิทยาลัยโตเกียว โดยเป็นแผนผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัญหากับสาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปได้  

เมื่อไรจึงจะใช้แผนผังก้างปลา 
1) เมื่อต้องการค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา 
2) เมื่อต้องการท าการศึกษา ท าความเข้าใจ หรือท าความรู้จักกบกระบวนการอื่น ๆ เพราะว่า

โดยส่วนใหญ่ คนเราจะรู้ปัญหาเฉพาะในพ้ืนที่ของตนเท่านั้น แต่เมื่อมีการท าผังกางปลาแล้วจะท าให้
เราสามารถรู้กระบวนการของแผนกอ่ืนได้ง่ายขึ้น 

3) เมื่อต้องการให้เป็นแนวทางในการระดมสมอง ซึ่งจะช่วยให้ทุก ๆ คนให้ความสนใจใน
ปัญหาของกลุ่มซึ่งแสดงไว้ที่หัวปลา 

การก าหนดหัวข้อของปัญหาที่หัวปลา ต้องมีความชัดเจนและมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ ซึ่งส่วนหัวปลานี้จะเป็นส่วนของปัญหาหรือผลลัพธ์ที่เราต้องการ (Problem or 
Effect) ส่วนก้างปลาจะเป็นส่วนของสาเหตุหลักและสาเหตุรอง โดยสาเหตุรองจะเป็นก้างรองและ 
ก้างรองเป็นสาเหตุของก้างหลัก หลักการเบื้องต้นของแผนภูมิก้างปลา ( fishbone diagram) คือ 
การก าหนดปัญหาที่ต้องการวิเคราะห์ทางด้านขวาสุดหรือซ้ายสุดของแผนภูมิ โดยมีเส้นหลักตาม
แนวนอนเหมือนกระดูกสันหลัง ใส่ชื่อของปัญหารองที่เป็นสาเหตุของปัญหาหลัก 3-6 หัวข้อ โดยลาก
ทแยงเป็นเหมือนเส้นก้างปลา (sub-bone) จากเส้นหลัก ทั้งนี้ สามารถแบ่งย่อยเส้นก้างปลาลงไปได้
อีกถ้าปัญหานั้นยังมีสาเหตุย่อยลงไปได้อีก 
 
6. ผลกำรศึกษำ 

จากการที่ได้ก าหนดหัวข้อวิจัย การประยุกต์ใช้การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาการ
เปลี่ยนใจการให้ที่ดินของเกษตรกร ส าหรับการก่อสร้างงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมของโครงการ
ส่งน้ าและบ ารุงรักษากุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นประเด็นย่อยของปัญหาของการขอใช้ที่ดินเพ่ือ
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การก่อสร้าง เพ่ือมุ่งเน้นในการวิเคราะห์ หาสาเหตุปัญหาผ่านการสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยใช้หลักการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) มีผลการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 1) การประชุมของสมาชิกกลุ่มครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์ 
วัดโพธิ์ทอง ต าบลอุ่มจาน อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี จ านวนสมาชิก 7 คน มีการการ
เปิดโครงการกลุ่มศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนใจการให้ที่ดินของเกษตรกร 
แจ้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายและความคาดหวังของโครงการกลุ่มศึกษานี้ และผู้อ านวยการกลุ่ม 
(นายเอกชัย ค าธานี) ได้ชี้แจง ความหมาย หลักการ ความส าคัญและประโยชน์ของการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ (Action Learning) อธิบายการเรียนรู้จากประสบการณ์การท างานผ่าน 3 Cs คือ คือ 
ความร่วมมือ (Collaboration) การสื่อสาร (Communication) และความเอาจริงเอาจัง (Commitment) 
อธิบายหลักการ การเรียนรู้จากการปฏิบัติ  ว่าจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถพัฒนาระบบการเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่ม และสร้างทีมให้มีความเข้มแข็งได้  โดยผ่านการ
ประชุม 3 ครั้ง ส าหรับครั้งที่  1 นี้  เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาตามประสบการณ์ 
จากสมาชิกกลุ่มแต่ละคน  

2) การประชุมของสมาชิกกลุ่มครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์ 
วัดโพธิ์ทอง ต าบลอุ่มจาน อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี จ านวนสมาชิกกลุ่มที่เข้าประชุม
ครบ 7 คน เป็นการประชุมเพ่ือระดมความคิด เพ่ือแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหลักของการขอ
ใช้ที่ดินเพ่ือการก่อสร้างงานจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม โดยการค านึงถึงสาเหตุหลักและสาเหตุรอง 
ซึ่งแนวทางการแก้ไขต้องมีความเป็นไปได้ ไม่ขัดกับกฎหมายหรือต้องอยู่ในวิสัยที่จะท าได้ สมาชิกกลุ่ม
ร่วมกันสรุปหาแนวทางที่ดีที่สุดของกลุ่มเพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติ โดยผู้อ านวยการกลุ่มน าเสนอแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาที่มีความเป็นไปได้ของแต่แนวทางการแก้ไขปัญหา ตามทฤษฎีก้างปลาเพ่ือวิเคราะห์
หาสาเหตุของปัญหาและหาปัจจัยของสาเหตุ เพ่ือให้เห็นภาพรวมของปัญหาและสาเหตุ 

ได้ผลการประชุมคือได้ประเด็นของปัญหาการขอใช้ที่ดิน ดังนี้  
1) ประเด็นเกษตรกรไม่ให้ความร่วมมือ 
2) การเรียกค่าตอบแทนการของใช้ที่ดิน 
3) เกษตรกรเปลี่ยนใจการให้ที่ดินบ่อย 
4) ให้ที่ดินแล้วกลัวน้ าไม่พอใช้    
กลุ่มสมาชิกได้พิจารณาประเด็นปัญหาต่าง ๆ แล้ว มีขอบเขตและเนื้อหาที่กว้างและใช้ระยะ

เวลานาน จึงให้มติท่ีประชุมเลือกประเด็นเกษตรกรเปลี่ยนใจการให้ที่ดินบ่อย มาเป็นหัวข้อการเรียนรู้
ต่อไป จากวิเคราะห์ปัญหาการเปลี่ยนใจการให้ที่ดินของเกษตรกรแล้ว กลุ่ มมีความเห็นร่วมกันให้ใช้ 
แนวทางการแก้ไขปัญหาคือการท าเอกสารบันทึกข้อตกลงการให้ใช้ที่ดิน ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ  
มีบทลงโทษด้วย เมื่อเกิดความเสียหายจากการเปลี่ยนใจ  
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3) การประชุมของสมาชิกกลุ่มครั้งที่ 3 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์ 
วัดโพธิ์ทอง ต าบลอุ่มจาน อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติตาม
แนวทางการแก้ไขปัญหา ที่ให้เจ้าของปัญหาน าไปปฏิบัติ ให้สมาชิกทราบ และให้สมาชิกร่วมกัน
วิเคราะห์สรุปผลการเรียนรู้จากปฏิบัติและสรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการขอใช้ที่ดิน
เพ่ือการก่อสร้างต่อไป เนื่องจากแนวทางการแก้ไขปัญหาคือการท าข้อตกลงการให้ที่ดินเป็นลาย
ลักษณ์อักษร การวัดว่าผลของการใช้แนวทางนี้จะประสบผลส าเร็จที่เป็นเชิงประจักษ์นั้น คือเกษตรกร
ต้องไม่มีการการเปลี่ยนใจหรือมีการลดลงของการเปลี่ยนใจอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งจะรู้ผลก็เมื่อได้มีการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วเท่านั้น ซึ่งตามแผนงานก่อสร้างจะแล้วเสร็จเมื่อประมาณเดือนกันยายน  
ตามปีงบประมาณ ถือว่าข้อจ ากัดเรื่องเวลานี้ส่งผลถึงการวัดความส าเร็จได้ จึงเป็นปัญหาอุปสรรคที่
ส าคัญในการวัดผลความส าเร็จของการน าแนวทางนี้ไปแก้ไขปัญหา 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงพิจารณาใช้วิธีการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวข้องการใช้
เอกสารข้อตกลงยินยอมการให้ที่ดิน ว่ามีความเห็นอย่างไร มีผลต่อการตัดสินใจในการเปลี่ยนใจ
หรือไม่อย่างไร ซึ่งทุกคนที่สัมภาษณ์แสดงความเห็นว่ามีความจ าเป็นมากที่ต้องมีบันทึกยินยอม และ
ทุกคนใหค้วามเห็นว่ามีผลต่อการตัดสินใจมาก  

ส่วนปัญหาของเอกสารที่ได้น าไปทดลองใช้กับเกษตรกรแล้วพบว่ามีบางอย่างต้องมีการ
ปรับแก้เพ่ิมเติมอย่าง เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์และความชัดเจนมากขึ้น ดังนี้ 

1) เกษตรกรไม่ทราบแนว ความยาวหรือรูปร่างการการของใช้ที่ดิน กลุ่มสมาชิกได้ร่วมกัน
เสนอให้เพ่ิมแบบหรือผังแปลงแสดงการขอใช้ที่ดินแนบด้วย 

2) การชดใช้ค่าเสียหายไม่ได้มีการก าหนดเวลาการชดเชยไว้ กลุ่มสมาชิกได้พิจารณาให้ระบุ
ด้วยว่าต้องชดใช้ค่าเสียหายภายใน 90 วันนับจากท่ีได้แจ้งค่าเสียหาย 

3) เอกสารข้อตกลงยินยอมการให้ที่ดิน ไม่มีระยะเวลาการก าหนดใช้ กลุ่มสมาชิกพิจารณาให้
ก าหนดมีอายุการยินยอมให้ที่ดินเพื่อการก่อสร้าง มีระยะเวลา 1 ปี   

นอกจากการแก้ไขปัญหาโดยการท าเอกสารข้อตกลงยินยอมการให้ที่ดิน ในที่ประชุมกลุ่มได้
ร่วมกันพิจารณาแนวทางอ่ืนส าหรับการแก้ปัญหาการเปลี่ยนใจการให้ที่ดินเพ่ือการก่อสร้างไว้คือ   

1) แนวทางการจัดซื้อที่ดิน โดยรัฐต้องด าเนินการตามความจ าเป็น หรือด าเนินการโดย
เกษตรกรจัดซื้อมาเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 

2) แนวทางการชดเชยค่าที่ดินให้เกษตรกรต้นระบบส่งน้ า โดยออกระเบียบการชดเชยให้
เกษตรกร 

ส าหรับผลของการน าข้อเสนอแนะไปปฏิบัติตามที่ผลการการน าเอาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ไปปฏิบัติใช้ โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรนั้น ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มสัมภาษณ์ออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน 
คือ กลุ่มที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างขณะนี้และกลุ่มที่ยังไม่ได้ก่อสร้าง โดยสมาชิกที่สัมภาษณ์ในแต่ละ
กลุ่มจะเป็นสมาชิกที่อยู่ในสายคูส่งน้ าเดียวกัน ซึ่งสรุปผลได้ ดังนี้  
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- มีความจ าเป็นต่องานก่อสร้างโครงการจัดระบบน้ า มากที่สุด 100% 
- มีผลต่อการตัดสินใจในการเปลี่ยนใจการให้ที่ดิน มากที่สุด 100% 

จากการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายแล้ว ผู้วิจัยได้ขอให้เกษตรกรพิจารณา
ลงนามในบันทึกเอกสารยินยอมเพ่ือแสดงถึงความเห็นด้วยกับการมีบันทึกนี้ พบว่าทุกคนได้ลงนาม  
 
7. สรุปผลกำรศึกษำ 

กลุ่มเรียนรู้ ได้สรุปปัญหาการเปลี่ยนใจการให้ที่ดินของเกษตรกร ดังนี้ 
1) หน่วยงานก่อสร้างสูญเสียค่าด าเนินการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว เช่น ค่าน้ ามันและ

ค่าแรงงาน   
2) หน่วยงานต้องสูญเสียเวลาและงบประมาณเก่ียวกับการแก้ไขแบบก่อสร้าง 
3) หน่วยงานไม่มีประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ตามตัวชี้วัดที่ส่วนกลางก าหนดไว้ 

และวัสดุบางอย่างอาจเกิดความเสียหายได้ถ้าทิ้งไว้นาน เช่น ปูนซีเมนต์เกิดการแข็งตัว เป็นต้น 
4) เกษตรกรที่เก่ียวข้อง เสียเวลาในการเข้าร่วมประชุมหลายครั้ง   
5) เกษตรกรที่เกี่ยวข้อง สูญเสียโอกาสในการพัฒนาระบบการชลประทานและการสร้าง

รายได้เพ่ิมจากการเกษตร 
กลุ่มเรียนรู้ได้สรุป สาเหตุการเปลี่ยนใจการให้ที่ดินของเกษตรกร ดังนี้ 
สาเหตุที่ 1 งานก่อสร้างมีความล่าช้า เกษตรกรไม่ได้กันพ้ืนที่เพ่ือการก่อสร้างให้ 
สาเหตุที่ 2 เกษตรกรไม่เข้าใจรูปแบบงานก่อสร้าง   
สาเหตุที่ 3 คนในครอบครับมีความเห็นต่างกัน 
สาเหตุที่ 4 ไม่มีกฎหมายและระเบียบ ที่ใช้ก าหนดโทษเมื่อเปลี่ยนใจแล้วท าให้เกิดความ

เสียหาย 
สาเหตุที่ 5 เป็นการขอใช้ที่ดินด้วยวาจา มีเพียงเอกสารเข้าร่วมโครงการ ที่ไม่มีรายละเอียด

การขอใช้ที่ดิน 
กลุ่มเรียนรู้ได้สรุป แนวทางการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนใจการให้ที่ดินของเกษตรกร ดังนี้ 
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ 1 การท าเอกสารบันทึกข้อตกลงการให้ใช้ที่ดินของเกษตรกรเป็น

ลายลักษณ์อักษรและมีบทลงโทษ 
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ 2 การจัดซื้อที่ดินโดยรัฐต้องด าเนินการตามความจ าเป็น หรือ

ด าเนินการโดยเกษตรกรจัดซื้อมาเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ 3 การชดเชยค่าที่ดินให้เกษตรกรต้นระบบส่งน้ า โดยรัฐออก

ระเบียบการชดเชยให้เกษตรกรเกิดความเป็นธรรม 
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การประชุมกลุ่มเรียนรู้จากการปฏิบัติ สามารถประมวลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
สมาชิกกลุ่ม พอสรุปได้ดังนี้ 

1) การสมาชิกกลุ่มเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ที่เดิมไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้โดยล าพังคนเดียว เมื่อได้เข้ากลุ่มการเรียนรู้ท าให้ได้ผลสรุปของกลุ่มที่ผ่านการสะท้อน
มุมมองหลาย ๆ ด้าน ท าให้แนวทางที่ได้เป็นแนวทางที่เป็นที่ยอมรับและมีความเป็นไปที่สูงที่จะ
สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง 

2) การเรียนรู้จากการปฏิบัตินี้ช่วยส่งเสริมการท างานเป็นทีมท่ีเข้มแข็งได้   
3) แนวทางการแก้ไขปัญหาที่กลุ่มตัดสินใจเลือกนั้น อาจไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้

ทั้งหมด อาจมีอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติ ซึ่งหลักการเรียนรู้นี้ได้มีกระบวนการการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning) ซึ่งจะเป็นการคิดวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นใหม่นี้ อีกครั้ง 

4) ข้อคิดเห็นจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่ม ควรก าหนดให้การสรุปเรียกค่าเสียหายควรอยู่
ในรูปกรรมการ ที่มีความเป็นกลางและมาจากหลายส่วน 
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ก ำหนดกำร 
กำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำอสิระออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม Microsoft Teams 

นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต ภำคพิเศษ จังหวดอุดรธำนี รุ่นที่ 25 
วันอำทิตย์ที ่28 มิถุนำยน 2563 เวลำ 08.30 - 16.30 น. 

กลุ่มที ่1 : UD 25 
อำจำรย์ผู้วิจำรณ์: รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรานชุ  มหากาญจนะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ 
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ท่ีปรึกษำ: รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร (8) ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (5) 
นักศึกษำด ำเนินรำยกำร: นายวนชนะ เวฬวุณารักษ ์ 
เวลำ 08.30 - 09.00 น. นักศึกษาลงช่ือรายงานตัว 

ล ำดับ เวลำน ำเสนอ/วิพำกษ์ ชื่อ – สกุล หัวข้อ 
1 เวลา 09.00 - 09.15 น. 

 
เวลา 09.15 - 09.25 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 1 
นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส 
ตอบขอ้ซกัถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพติดประเภทแอม
เฟตตามีนในผู้เข้ารับการบ าบัดจังหวัดกาฬสินธุ์ 

2 เวลา 09.25 - 09.40 น. 
 

เวลา 09.40 - 09.50 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 2 
นายคณูปกรณ์ วิสิทธิ ์
ตอบขอ้ซกัถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การพัฒนาการให้บริการของที่ท าการปกครอง
อ าเภอศรีธาตุ ตามความคิดเห็นของประชาชน
ผู้รับบริการ 

3 เวลา 09.50 - 10.05 น. 
 

เวลา 10.05 - 10.15 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 3 
นายปฏิภัทร์ สุทธิพันธ์ตระกูล 
ตอบขอ้ซกัถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การศึกษาปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โสเภณีเด็ก: กรณีศึกษาองค์การภาครัฐใน
จังหวัดอุดรธาน ี

4 เวลา 10.15 - 10.30 น. 
 

เวลา 10.30 - 10.40 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 4 
นายพิทักษ์ ศรีทอง 
ตอบขอ้ซกัถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การพัฒนา ประสิทธิภาพ การรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ ผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจ ของผู้มารับบริการ กรณีศึกษา
อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

5 เวลา 10.40 - 10.55 น. 
 

เวลา 10.55 - 11.05 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 5 
นายไพบูลย์ ละครพล 
ตอบขอ้ซกัถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

บทบาทของก านัน ผู้ ใหญ่บ้านในด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

6 เวลา 11.05 - 11.20 น. 
 

เวลา 11.20 - 11.30 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 6 
นายยุติธรรม อุน้หล้า 
ตอบขอ้ซกัถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
พัฒนาระบบการให้บริการในการจัดท าบัตร
ประจ าตัวประชาชนของส านักทะเบียน อ าเภอ
นาแก จังหวัดนครพนม 

7 เวลา 11.30 - 11.45 น. 
 

เวลา 11.45 - 11.55 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 7 
นายวรวฒิุ ทรัพยถ์ม 
ตอบขอ้ซกัถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

บทบาทของผู้ ใ หญ่ บ้ าน  ชุด รั กษาความ
ป ล อด ภั ย ห มู่ บ้ า น  ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามยาเสพติด กรณีศึกษา ต าบลสว่าง
แดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

 เวลา 12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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8 เวลา 13.00 - 13.15 น. 
 

เวลา 13.15 - 13.25 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 8 
พันจ่าอากาศเอกศุภศักดิ์ สุขรมย์ 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ค่ายบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเสพติด ศูนย์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรณีศึกษา ค่ายบ าบัด
ฟื้ น ฟู ส ม ร รถภ า พผู้ ติ ด ย า เ สพติ ด  ศู น ย์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู 

9 เวลา 13.25 - 13.40 น. 
 

เวลา 13.40 - 13.50 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 9 
นายจักรกฤษณ์ มาตรา 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างบทบาท
กับสมรรถนะของปลัดอ าเภอต่อประสิทธิภาพ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด:ศึกษา
กรณีอ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

10 เวลา 13.50 - 14.05 น. 
 

เวลา 14.05 - 14.15 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 10 
น.ส.ชนัดดา ศิริส าราญ 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านช้ัน
ผู้ต้องขัง เรือนจ าจังหวัดหนองบัวล าภู 

11 เวลา 14.15 - 14.30 น. 
 

เวลา 14.30 - 14.40 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 11 
น.ส.นิลปัทม์ สุขรมย์ 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. 
ขอนยูง 

12 เวลา 14.40 - 14.55 น. 
 

เวลา 14.55 - 15.05 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 12 
นายพงษ์อ ามาตย์ อามาตย์ทัศน์ 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

กลไกการรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลโนนสะอาด 

13 เวลา 15.05 - 15.20 น. 
 

เวลา 15.20 - 15.30 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 13 
นายวันชนะ เวฬุวณารักษ์ 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อ าเภอท่าคันโท 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

เวลา 16.00 - 16.30 น. สรุปการน าเสนอผลงานและแนะน าการสอบประมวลความรู้โดยคณาจารย์ 
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ก ำหนดกำร 
กำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำอสิระออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม Microsoft Teams 

นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต ภำคพิเศษ จังหวดอุดรธำนี รุ่นที่ 25 
วันอำทิตย์ที ่28 มิถุนำยน 2563 เวลำ 08.30 - 16.30 น. 

กลุ่มที ่2 : UD 25 
อำจำรย์ผู้วิจำรณ์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย และ อาจารย์ ดร.ถนัด แก้วเจริญไพศาล 
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ท่ีปรึกษำ: รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร (5) / ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต (7) 
นักศึกษำด ำเนินรำยกำร: น.ส.บุษบา อริยศรีวัฒนา 
เวลำ 08.30 - 09.00 น. นักศึกษาลงช่ือรายงานตัว 

ล ำดับ เวลำน ำเสนอ/วิพำกษ์ ชื่อ – สกุล หัวข้อ 
1 เวลา 09.00 - 09.15 น. 

 
เวลา 09.15 - 09.25 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 1 
นายสุทธิวงศ์ รักษาภักดี 
ตอบขอ้ซกัถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

การศึกษาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของก านันผู้ใหญ่บ้าน กรณีศึกษา ต าบลตาล
โกน และต าบลตาลเนิ้ง อ าเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร 

2 เวลา 09.25 - 09.40 น. 
 

เวลา 09.40 - 09.50 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 2 
น.ส.สุภิตา อ่ิมบุญ 
ตอบขอ้ซกัถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนของ
ส านักทะเบี ยนอ า เภอ กรณีศึกษาส านั ก
ทะเบียนอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

3 เวลา 09.50 - 10.05 น. 
 

เวลา 10.05 - 10.15 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 3 
นายธนเสฏฐ์ จรัสกมลพงศ์ 
ตอบขอ้ซกัถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการที่
สอดคล้องกับความคิดเห็นและความต้องการ
ของประชาชน กรณีศึกษาส านักทะเบียน 
อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธาน ี

4 เวลา 10.15 - 10.30 น. 
 

เวลา 10.30 - 10.40 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 4 
น.ส.กรรณณิกา คะโสธร 
ตอบขอ้ซกัถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การประเมินผลโครงการการสร้างการรับรู้สู่
ชุ มชน โดยผ่ านหอกระจายข่ า วหมู่ บ้ าน 
กรณีศึกษาต าบลคอกช้าง อ าเภอสระใคร 
จังหวัดหนองคาย 

5 เวลา 10.40 - 10.55 น. 
 

เวลา 10.55 - 11.05 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 5 
นายตะวัน บุตรวงศ์ 
ตอบขอ้ซกัถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนชุมชน
ระดับต าบล กรณีศึกษาต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้า
ไร่ จังหวัดหนองคาย 

6 เวลา 11.05 - 11.20 น. 
 

เวลา 11.20 - 11.30 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 6 
นายกิตติวัฒน์ โกสุวรรณ 
ตอบขอ้ซกัถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานใน
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ใน
เขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

7 เวลา 11.30 - 11.45 น. 
 

เวลา 11.45 - 11.55 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 7 
นายทศพล วงศ์ค าจันทร์ 
ตอบขอ้ซกัถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
จังหวัดสะอาด ประจ าปี  พ.ศ.  2562 ของ
จังหวัดนครพนม 

 เวลา 12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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8 เวลา 13.00 - 13.15 น. 
 

เวลา 13.15 - 13.25 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 8 
นายธติิพงศ์ กุลภา 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

บทบาทส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครพนมในการพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

9 เวลา 13.25 - 13.40 น. 
 

เวลา 13.40 - 13.50 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 9 
น.ส.บุษบา อริยศรีวัฒนา 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การประยุกต์ใช้การจัดการขยะไร้ถัง กรณีตัว
แบบเทศบาลต าบลหนองหลวง 

10 เวลา 13.50 - 14.05 น. 
 

เวลา 14.05 - 14.15 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 10 
น.ส.ปริศนา ขมิ้นเขียว 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ความพึงพอใจในการใช้งานระบบติดตามข้อมูล
คดีเพื่อบริการประชาชน (AGO-Tracking) ของ
ส านักงานอัยการสูงสุด กรณีศึกษา ส านักงาน
อัยการจังหวัดอุดรธานี 

11 เวลา 14.15 - 14.30 น. 
 

เวลา 14.30 - 14.40 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 11 
นายวิโรจน์ อรรคแสง 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
มหาสารคาม 

12 เวลา 14.40 - 14.55 น. 
 

เวลา 14.55 - 15.05 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 12 
นายสมเกียรติ พรหมอารักษ์ 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
บ ารุงทางของหมวดบ ารุงทางหลวงชนบท 
ศรีธาตุ 

เวลา 16.00 - 16.30 น. สรุปการน าเสนอผลงานและแนะน าการสอบประมวลความรู้โดยคณาจารย์ 
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ก ำหนดกำร 
กำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำอสิระออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม Microsoft Teams 

นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต ภำคพิเศษ จังหวดอุดรธำนี รุ่นที่ 25 
วันอำทิตย์ที ่28 มิถุนำยน 2563 เวลำ 08.30 - 16.30 น. 

กลุ่มที ่3 : UD 25 
อำจำรย์ผู้วิจำรณ์: ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร และ 

อาจารย์ ดร.พรพรรณ เหมะพันธุ์ 
นักศึกษำกลุ่มอำจำรยท์ี่ปรึกษำ: ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต (3) รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร (5) ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (5) 
นักศึกษำด ำเนินรำยกำร: น.ส.นันทินี เนติสิงหะ 
เวลำ 08.30 - 09.00 น. นักศึกษาลงช่ือรายงานตัว 
ล ำดับ เวลำน ำเสนอ/วิพำกษ์ ชื่อ – สกุล หัวข้อ 

1 เวลา 09.00 - 09.15 น. 
 

เวลา 09.15 - 09.25 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 1 
น.ส.สุวภัทร ประเสริฐสังข์ 
ตอบขอ้ซกัถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ในสิทธิประโยชน์
กองทุนประกันสังคมของส านักงานประกันสังคม 
กรณีศึกษาส านักงานประกันสังคมจังหวัด
หนองคาย 

2 เวลา 09.25 - 09.40 น. 
 

เวลา 09.40 - 09.50 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 2 
น.ส.นันทินี เนติสิงหะ 
ตอบขอ้ซกัถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนิน
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กรณีศึกษา
บ้านหาดค า หมู่ที่ 2 ต าบลหาดค า อ าเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย 

3 เวลา 09.50 - 10.05 น. 
 

เวลา 10.05 - 10.15 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 3 
น.ส.สายสุดา ทองจันทร์ 
ตอบขอ้ซกัถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิ้น อ าเภอ
เมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 

4 เวลา 10.15 - 10.30 น. 
 

เวลา 10.30 - 10.40 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 4 
นางสาวกฤติยา พลซา 
ตอบขอ้ซกัถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

กา รมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนแล ะ
ภาคเอกชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ าเภอ
เชียงคานให้ยั่งยืน 

5 เวลา 10.40 - 10.55 น. 
 

เวลา 10.55 - 11.05 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 5 
นายธานินทร์ จงประเสริฐ 
ตอบขอ้ซกัถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของของบุคลากร ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล
ต าบลนิคมสงเคราะห์  อ าเภอเมือง จั งหวัด
อุดรธาน ี

6 เวลา 11.05 - 11.20 น. 
 

เวลา 11.20 - 11.30 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 6 
น.ส.ธิรดา นันทิสุทธ์ิ 
ตอบขอ้ซกัถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

7 เวลา 11.30 - 11.45 น. 
 

เวลา 11.45 - 11.55 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 7 
นายธีระศักดิ์ สุนารักษ์ 
ตอบขอ้ซกัถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การศึกษาโอกาสและท้าทายในการพัฒนา
หมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี บ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ต าบลหนอง 
นาค า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
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 เวลา 12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

8 เวลา 13.00 - 13.15 น. 
 

เวลา 13.15 - 13.25 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 8 
นายนพเดช ประจวบศรีรัตน์ 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกใช้ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ในอ าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธาน ี

9 เวลา 13.25 - 13.40 น. 
 

เวลา 13.40 - 13.50 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 9 
นายสมพร ภูผิว 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การเพิ่มประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ของฝ่ ายอ านวยความ เป็ นธรรมอ า เภอ 
กรณีศึกษาการจ านองที่ดินของประชาชน
อ าเภอสว่างแดนดิน จั งหวัดสกลนคร ใน
ปีงบประมาณ 

10 เวลา 13.50 - 14.05 น. 
 

เวลา 14.05 - 14.15 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 10 
สิบต ารวจตรีสยมภูมิ จันทร์นนท์ 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การประกอบอาชีพเสริมรายได้ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี  ของข้าราชการต ารวจช้ัน
ประทวน ฝ่ายอ านวยการ ต ารวจภูธรจังหวัด
หนองคาย 

11 เวลา 14.15 - 14.30 น. 
 

เวลา 14.30 - 14.40 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 11 
นายเอกชัย ค าธานี 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ จากการปฏิบัติเพื่อ
แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนใจการให้ที่ดินของ
เกษตรกร ส าหรับการก่อสร้างงานจัดระบบน้ า
เพื่อเกษตรกรรมโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

12 เวลา 14.40 - 14.55 น. 
 

เวลา 14.55 - 15.05 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 12 
นายวิชัยวัฒน์ ศรีจันทร ์
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การส ารวจความต้องการของผู้ปกครองต่อการ
ใช้สื่อประสมเพื่อการเรียนของเด็กปฐมวั ย 
องค์การบริหารส่วนต าบลหมูม่น อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธาน ี

13 เวลา 15.05 - 15.20 น 
. 

เวลา 15.20 - 15.30 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 13 
นายอภิภู เครือวรรณ 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

พฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย อ าเภอ
เมือง จังหวัดหนองคาย 

เวลา 16.00 - 16.30 น. สรุปการน าเสนอผลงานและแนะน าการสอบประมวลความรู้โดยคณาจารย์ 
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ก ำหนดกำร 
กำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำอสิระออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม Microsoft Teams 

นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต ภำคพิเศษ จังหวดอุดรธำนี รุ่นที่ 25 
วันอำทิตย์ที ่28 มิถุนำยน 2563 เวลำ 08.30 - 16.30 น. 

กลุ่มที ่4 : UD 25 
อำจำรย์ผู้วิจำรณ์: รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร และ อาจารย์ ดร.สุภานี นวกุล 
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ท่ีปรึกษำ: รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ (8) รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร (5) 
นักศึกษำด ำเนินรำยกำร: น.ส.วนารี วงษ์กฏ 
เวลำ 08.30 - 09.00 น. นักศึกษาลงช่ือรายงานตัว 

ล ำดับ เวลำน ำเสนอ/วิพำกษ์ ชื่อ – สกุล หัวข้อ 
1 เวลา 09.00 - 09.15 น. 

 
เวลา 09.15 - 09.25 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 1 
น.ส.สุพัตรา แซ่ลี้ 
ตอบขอ้ซกัถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวาน-โรคความ
ดันโลหิตสูง 

2 เวลา 09.25 - 09.40 น. 
 

เวลา 09.40 - 09.50 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 2 
น.ส.สาวิตรี ข าผิวพรรณ 
ตอบขอ้ซกัถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 

3 เวลา 09.50 - 10.05 น. 
 

เวลา 10.05 - 10.15 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 3 
นายอาเขตต์ ปิ่นสุวรรณ 
ตอบขอ้ซกัถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะในครัวเรือน 

4 เวลา 10.15 - 10.30 น. 
 

เวลา 10.30 - 10.40 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 4 
นายธนวัฒน์ ธีระเดชพิริยะ 
ตอบขอ้ซกัถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ของส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขา 
บ้านดุง 

5 เวลา 10.40 - 10.55 น. 
 

เวลา 10.55 - 11.05 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 5 
น.ส.ชวลิดา ประจันตะเสน 
ตอบขอ้ซกัถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในขั้นตอนการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินของ
ส านักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพื้นที่
จังหวัดอุดรธาน ี

6 เวลา 11.05 - 11.20 น. 
 

เวลา 11.20 - 11.30 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 6 
นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา 
ตอบขอ้ซกัถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน า
ตัวแบบ “โคกหนองนาโมเดล” ปรับใช้ในพื้นที่
จังหวัดอุดรธานี กรณีศึกษาศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติ อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 

7 เวลา 11.30 - 11.45 น. 
 

เวลา 11.45 - 11.55 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 7 
น.ส.ณัฏฐา ไชยภักดี 
ตอบขอ้ซกัถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

กระบ วนก า รจั ด ท า แ ผนพัฒนาจั งห วั ด
หนองบัวล าภู พ.ศ. 2561-2565 

 เวลา 12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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8 เวลา 13.00 - 13.15 น. 
 

เวลา 13.15 - 13.25 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 8 
น.ส.นิศาชล นิลสุวรรณ 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การปรับตัวของเจ้าหน้าที่ในการท างานนอก
สถานที่จัดตั้ง work for home ในช่วงวิกฤติ
โควิด 19 (กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเลย) 

9 เวลา 13.25 - 13.40 น. 
 

เวลา 13.40 - 13.50 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 9 
น.ส.บงกชกร นามแก้ว 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ปัญหาการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนใน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธาน ี

10 เวลา 13.50 - 14.05 น. 
 

เวลา 14.05 - 14.15 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 10 
น.ส.วารุณี สุขสุวรรณ 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การประเมินผลโครงการรวมพลังคนไทยร่วมใจ
ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

11 เวลา 14.15 - 14.30 น. 
 

เวลา 14.30 - 14.40 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 11 
น.ส.วิลาสิณี เฟื่องทวีโชค 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการประเมินการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ( KPI)ข อ ง พ นั ก ง า น เ อ ก ช น : 
กรณีศึกษา บริษัทชาญยนต์2005จ ากัด 

12 เวลา 14.40 - 14.55 น. 
 

เวลา 14.55 - 15.05 น. 

นักศกึษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 12 
น.ส.วนารี วงษ์กฎ 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ศึกษาปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

13 เวลา 15.05 - 15.20 น 
. 

เวลา 15.20 - 15.30 น. 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน คนท่ี 13 
น.ส.นุสรา บุษดี 
ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การประเมินผลโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในพื้นที่อ าเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

เวลา 16.00 - 16.30 น. สรุปการน าเสนอผลงานและแนะน าการสอบประมวลความรู้โดยคณาจารย์ 
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	ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพติดประเภทแอมเฟตตามีน  ในผู้เข้ารับการบำบัด จังหวัดกาฬสินธุ์
	แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย กรณีศึกษาตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย
	การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคเอกชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ในอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
	ความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
	การพัฒนาการให้บริการของที่ทำการปกครองอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
	การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างบทบาทกับสมรรถนะของปลัดอำเภอ ต่อประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด:  ศึกษากรณีอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
	การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านชั้นผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
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